
 
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

          มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยทำหนดกรอบความจำเป็นและทิศทางการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการบริหารและการพัฒนาบุคคล 
จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ ศ.2561-2565 โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/
ผู้รับผิดขอบ มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 ระดับ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ฝ่าย งาน ใน
ระดับมหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2565 ซึ่งเป็น
แผนที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวของมหาวิทยาลัยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที ่เกี ่ยวข้อง (คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล) มีการถ่ายทอดแผนและแปลงแผนสู่การปฏิบัติทั้ง ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน ฝ่าย งาน รวมทั้ง การกำกับติดตามผลการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ
ตามแผนทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารและผู้นำการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะของอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการและการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรซึ่งได้จัดโครงการและกิจกรรมใน
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากยังมีส่วนงาน/หน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ฯลฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้เฉพาะด้านให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานผลลัพธ์การดำเนินการของการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นไปตามค่าเป้าหมายแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ ศ.2561-2565  
ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความสนใจในหลักสูตรที่จัดและสามารถนำไปพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลการ
ปฏิบัติงานให้แก่ตนเองและส่วนงานได้ต่อไป 
 
 

 



ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
หน่วยงานที่จัด  สำนักคอมพิวเตอร์ 

 
ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ช่วงเวลาและวันที่

จัดอบรม 
ผลการดำเนินงาน จำนวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา 

งบประมาณ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ยุคใหม่ด้วย TSU 
MOOC ให้แก่อาจารย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. เพื่อแนะนำการใช้งาน
ระบบ TSU MOOC ให้แก่
อาจารย์ 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์สามารถใช้
เทคโนโลยี MOOC มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ 

08.30 – 16.30 
น. 
(13 ม.ค. 64) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 คิด
เป็นร้อยละ 89.23 

100 72 - 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสร้างสื่อวิดีโอบันทึกการ
เรียนการสอน ด้วย Cisco 
Webex และการสร้าง
ข้อสอบออนไลน์ด้วย Google 
Form 

1. เพื่อแนะนำการใช้งาน
ระบบ Webex meeting 
ให้แก่อาจารย์ 
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถ
บันทึกสื่อวีดิโอการเรียนการ
สอนโดยใช้โปรแกรม Cisco 
Webex ได้ด้วยตนเอง 
3. เพื่อให้อาจารย์สามารถใช้ 
Google Form สร้างข้อสอบ
ออนไลน์ได้ 

08.30 – 12.00 
น. 
(20 ม.ค. 64) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับ
มากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
คิดเป็นร้อยละ 
92.20 

100 58 - 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ช่วงเวลาและวันที่
จัดอบรม 

ผลการดำเนินงาน จำนวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา 

งบประมาณ 

3 โครงการอบรมบุคลากรให้รู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
การสอบวัดสมรรถนะทางด้าน
ไอซีทีให้แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

09.00 - 12.00 
น. 
(24 มี.ค.64) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับ
มากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
คิดเป็นร้อยละ 
92.40 

200 คน 111 คน - 

4 โครงการอบรมการใช้งาน 
Webex meeting ให้แก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไอที
และโสตทัศนศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1. เพื่อแนะนำระบบ Cisco 
Webex meeting ให้แก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านไอที
และโสตทัศนศึกษา 
2. เพื่อแนะนำการใช้งาน 
Webex traning 

09.00 - 15.30 
น. 
(25 มี.ค.64) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับ
มาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 คิด
เป็นร้อยละ 89.00 

50 คน 50 คน - 

5 โครงการอบรมแนะนำการใช้
งานระบบ TSU MOOC 
ระบบใหม่ จัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

1. เพื่อแนะนำการใช้งาน
ระบบ TSU MOOC ระบบ
ใหม่ ให้แก่อาจารย์และผู้
ประสานงานดูแลรายวิชา 
2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
สามารถใช้ระบบ TSU 
MOOC ระบบใหม่ มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ 

08.30 – 12.00 
น. 
(17 มิ.ย. 64) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความความพึงพอใจ 
โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.42 คิดเป็นร้อย
ละ 88.32 

100 150 - 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ช่วงเวลาและวันที่
จัดอบรม 

ผลการดำเนินงาน จำนวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนา 

งบประมาณ 

6 โครงการอบรมแนะนำการ
สร้างแบบทดสอบในระบบ 
TSU MOOC จัดการเรียน
การสอนออนไลน์ แก่อาจารย์
และผู้ประสานงานดูแล
รายวิชา 

เพ่ือให้อาจารย์และผู้
ประสานงานดูแลรายวิชา
สามารถสร้างแบบทดสอบใน
ระบบ TSU MOOC ในการ
บริหารจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

13.00 – 17.00 
น. 
(18 ส.ค.64) 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.68 
คิดเป็นร้อยละ 
93.64 

100 106 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
หน่วยงานที่จัด ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ลำดับ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าห
มาย 

จำนวน
กลุ่มเป้า
หมายที่
ได้รับ
การ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ฉบับปี 2563-
2566  

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ
การประเม ินตนเองตามเกณฑ์  
EdPEx  
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ
และแนวทางการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 

21-23 ม.ค.
64 

ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ คะแนนเฉลี่ย 
4.14  
โดยความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ 
EdPEx ก่อนการอบรม คะแนน
เฉลี่ย 3.04 เพิ่มเป็น 3.75 
หลังการอบรม 

จำนวน 
80 คน 

จำนวน 
258 คน 

20,229.30 
บาท 

2. โครงการอบรม เรื่อง 
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ AUN QA 
Version 4.0  

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN 
QA Version 4.0 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
การดำเนินงานของหลักสูตร  

22 ก.ค.64 ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ คะแนนเฉลี่ย 
4.32 โดยความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์ AUN QA Version 4.0 
โดยมีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ 
AUN QA Version 4.0 หลัง
การอบรม คะแนนเฉลี่ย 4.12 

จำนวน 
400 คน 

จำนวน 
267 คน 

17,000 บาท 



ลำดับ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าห
มาย 

จำนวน
กลุ่มเป้า
หมายที่
ได้รับ
การ

พัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 
  



ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563 (1 ตุลาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 

หน่วยงานที่จัด ฝ่ายวิชาการ 

ลำดับที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่

ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการเสวนา 

แนวทางการจัดทำ
รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)  
แบบ Non-degree 
 
 

1. เพ่ือสร้างความ
เข้าใจแนวทางการ
จัดทำรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)  
แบบ Non-degree 
2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรแบบ
ชุดวิชา (Non-degree) 
ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 
28 มกราคม 
2564 เวลา 
08.00–13.00 
น.  
 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจแนว
ทางการจัดทำ
รายละเอียด    
ของหลักสูตร 
(มคอ.2) แบบ 
Non-degree  
2. ได้หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา 
(Non-degree) 
ของ
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 
 

60 85 9,476 



ลำดับที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่

ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
2 โครงการอบรม เรื่อง 

การใช้เครื่องมือออนไลน์ 
ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1. เพื่อให้บุคลากร 
สายวิชาการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนแบบ
ออนไลน์ 
2. เพื่อให้บุคลากร 
สายวิชาการสามารถนำ
แอพพลิเคชั่นมาใช้ใน
การประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแบบ
ออนไลน์ได้ 
 

วันพุธ ที่  
3 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 
12.30–17.00 
น. 

1. บุคลากรสาย
วิชาการมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแบบ
ออนไลน์ 
2. บุคลากรสาย
วิชาการสามารถ
นำแอพพลิเคชั่น
มาใช้ในการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียนแบบ
ออนไลน์ได้ 
 
 
 
 
 
 

60 125 4,050 



ลำดับที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่

ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
3 โครงการเสริมสร้าง

สมรรถนะอาจารย์ด้าน
การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดการเป็น
ผู้ประกอบการ เรื่อง 
ความท้าทายและความ
คาดหวัง : การผลิต
บัณฑิตผู้ประกอบการ 
 
 

1. เพื่อให้บุคลากร 
สายวิชาการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการจาก
ผู้ประกอบการโดยตรง 
2. เพื่อให้บุคลากร 
สายวิชาการสามารถนำ
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน และออกแบบ
หลักสูตรให้นิสิตมี 
องค์ความรู้การเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

วันศุกร์ ที่ 19 
มีนาคม 2564 
เวลา 12.30 – 
16.00 น. 

1. บุคลากร 
สายวิชาการได้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะ 
การเป็น
ผู้ประกอบการ
กับ
ผู้ประกอบการ
โดยตรง 
2. บุคลากร 
สายวิชาการ
สามารถนำ
ข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการ
พัฒนาการเรียน
การสอน และ
ออกแบบ
หลักสูตรให้นิสิต
มีองค์ความรู้การ
เป็น
ผู้ประกอบการ 
 

60 93 6,750 



ลำดับที่ โครงการ/หลักสูตร วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่

ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 โครงการแลกเปลี่ยน + 

เรียนรู้ + ดูแบบ = 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Degree/Non-degree) 

เพ่ือให้คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
(Degree/Non-
degree) 

วันพฤหัสบดี ที่ 
20  พฤษภาคม  
2564  เวลา  
09.00 – 
13.00 น. 

1.คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบใน
การพัฒนา
หลักสูตร
สามารถพัฒนา
หลักสูตรได้ตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
2.ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และมีแนว
ทางการปฏิบัติที่
ดีในการพัฒนา
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
3.มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพ่ิม
มากขึ้น 

60 165 6,600 

 
 
 
 



ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
หน่วยงานที่จัด สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

1 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการบริการ
วิชาการเพ่ือสังคม 

1. เพื่อให้คณาจารย์
และบุคลากรที่ทำงาน
วิชาการรับใช้สังคม
เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และปรับใช้ 
แนวทางเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการด้วยผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 
2. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การ
ทำงานวิชาการรับใช้
สังคมกับการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
จากผู้มีประสบการณ์ 

15 ก.ย. 
64  

1.คณาจารย์และบุคลากรที่
ทำงานบริการวิชาการรับใช้
สังคมได้ทราบหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และปรับ 
ใช้แนวทางเสนอขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้
สังคมได้ 
2. ได้รับทราบและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทาง
และกลไกสนับสนุนการสร้าง
ผลงาน 
วิชาการรับใช้สังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ 

คณาจารย์ 
บุคลากรที่
ทำงาน
วิชาการรับใช้
สังคม 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และ
บุคคลทั่วไปที่
สนใจ จำนวน 
100 คน 

115 17,590 

2 โครงการเชิดชูเกียรติและ
แสดงความยินดีบุคลากร
ตัวอย่างด้านการบริการ

1.เพ่ือส่งเสริม ยกย่อง 
และเชิดชูเกียรติให้กับ
บุคลากรสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

26 ต.ค. 
64 

1. เกิดการส่งเสริม ยกย่อง 
และเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร
สายวิชาการของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้

1. บุคลากร
ภายใน
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ออนไซต์ 80 คน 
ออนไลน์ 45 คน 

35,000 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

วิชาการ ประจำปี พ.ศ.
2563 

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านการ
บริการวิชาการ และมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
อย่างต่อเนื่อง   
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาผลงาน
บริการวิชาการของ
บุคลากรให้ตอบสนอง
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และยุทธศาสตร์
ชาติ 

ความสามารถด้านการบริการ
วิชาการ และมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง   
2. เกิดการสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาผลงานบริการ
วิชาการของบุคลากรให้
ตอบสนองตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ชาติ 

จำนวน 60 
คน   
2. บุคลากร
ทั่วไปที่รับชม
กิจกรรมผ่าน
ทางช่องทาง
ออนไลน์ ไม่
น้อยกว่า 50 
คน 

 

 

 

 



ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
หน่วยงานที่จัด ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์  

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

 
1 
 

ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณาจารย์ 
  

เพ่ือพัฒนาระบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณาจารย์สำหรับการใช้
งานในกระบวนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบ
ออนไลน์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.
2561-
พ.ศ.
2565 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการ   
คิดเป็นร้อยละ  95 
 

- - 3,000 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

 
1 
 

เทคนิคการเขียนหนังสือ/
ตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ในการเขียนหนังสือหรือ
ตำรา ให ้ เป ็ น ไปต าม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด   
2.เพื ่อเป็นการกระตุ้น
ให ้คณาจารย ์ม ีความ
สนใจ และมีแนวทางที่
จะก้าวสู ่ตำแหน่งทาง
วิชาการ 
3.เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
ผ ู ้ ด ำรงตำแหน ่ งทาง
วิชาการตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

     

 

 

 

 

 



ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

หน่วยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

 
 
1 

โครงการส่งเสริมการสร้าง
ความตระหนักด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การยกร่างคำขอ
และการจดทะเบียนงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา” 
รูปแบบออนไลนผ์่าน
โปรแกรม Webex Metting 

1. เพ ื ่ อ ให ้น ั กว ิ จ ั ยมี
ความรู ้ความเข้าใจในด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2. เ พ ื ่ อ ใ ห ้ น ั ก ว ิ จั ย 
สามารถจัดเตรียมเอกสาร 
และการยกร่างคำขอและ
การจดทะเบ ียนงานด ้าน
ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ท า ง ป ั ญ ญ า
ผลงานวิจัยได้ถูกต้อง ตาม
ความต ้ อ งการของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3. เพ ื ่ อพ ัฒนาท ักษะ 
ความรู้ ในการสืบค้นเอกสาร
ทางด ้ านทร ัพย ์ ส ิ นทาง
ป ัญญา ว ิ เ คราะห ์  และ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ม า ใ ช้
ประกอบการการยกร่างคำ
ขอและการจดทะเบียนงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 

4 พฤศจิกายน 
2565 

มีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็น
อาจารย์ นักวิจัย คณะศลิปกรรม
ศาสตร ์
 จำนวน 36 คน  
ผู้สนใจเข้าร่วมมผีลงานท่ี
สามารถยื่นคำขอ  
- สิทธิบัตรออกแบบผลิตภณัฑ์ 6 
ผลงาน 
- ลิขสิทธิ์ 9 ผลงาน 

จำนวน 20 คน 36 คน 1,600 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

2 โครงการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 
และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
กลุ่มภารกิจบรหิาร ผลผลติ 
ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดนวัตกรรม 

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนนักวิจัยและนัก
ประดิษฐ์มหาวิทยาลยั
ทักษิณไดม้ีโอกาสนำเสนอ
ผลงานวิจัย/ผลงาน
ประดิษฐ์คดิค้นที่มีศักยภาพ
ในเวทีระดับชาต ิ
2. เพิ่มโอกาส
การเข้าถึงและการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
โดยหน่วยงานภายนอกและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัย/ด้านการ
ประดิษฐ์คดิค้น 
3. เป็นช่องทาง
การตลาดให้กับผลงานท่ีได้
สร้างสรรค์ขึ้นทำให้เกดิ
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
ของมหาวิทยาลัยได ้
 

ระหว่างวันท่ี 
2-6 
กุมภาพันธ์ 
2565 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 400 คน 
นักวิจัยมีความสามารถในการ
นำเสนอนวัตกรรม 4 ผลงาน 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม
ชม 500 คน 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยม
ชม 400 คน 

100,000 บาท 

 
 
3 

โครงการหลักสตูรการสร้าง
ความตระหนักด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  

เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสำคญัในการส่งเสริม
ให้อาจารย์             
นักวิจัยและนสิิตมคีวามรู้

28 กุมภาพันธ์ 
2565 

มีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็น
บุคลากรสถาบันปฏิบตัิการชุมชน
เพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 
(ICOFIS) 
 จำนวน 10คน  

บุคลากรสถาบัน
ปฏิบัติการชุมชน
เพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ 
(ICOFIS) 

10 คน 1,500 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

“ความรู้ทั่วไปด้านทรัพยส์ิน
ทางปัญญาและการเตรยีม
เอกสารขอรับความคุ้มครอง ” 
รูปแบบออนไลนผ์่าน
โปรแกรม Webex Metting 
 

ความสามารถดา้นทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ผู้สนใจเข้าร่วมมผีลงานท่ี
สามารถยื่นคำขอ อนุสิทธิบัตร 3 
ผลงาน 
 

จำนวน 15 คน 
 

 
 
4 

โครงการส่งเสริมการสร้าง
ความตระหนักด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา “กฏหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ”์ 
รูปแบบออนไลนผ์่าน
โปรแกรม Webex Metting 

เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสำคญัในการส่งเสริม
ให้อาจารย์             
นักวิจัยและนสิิตมคีวามรู้
ความสามารถดา้นทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

3 มีนาคม 
2565 

นักวิจัยและนสิิตมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา และลิขสิทธิ 

อาจารย์และนิสติ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
วิทยาศาสตร์  
จำนวน 16 คน 
 

30 คน 1,500 

 
5 
 

โครงการส่งเสริมการสร้าง
ความตระหนักด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา “ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปญัญา” 
รูปแบบออนไลนผ์่าน
โปรแกรม Webex Metting 

เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสำคญัในการส่งเสริม
ให้อาจารย์             
นักวิจัยและนสิิตมคีวามรู้
ความสามารถดา้นทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

18 มีนาคม 
2565 

นักวิจัยและนสิิตมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปญัญา 

อาจารย์และนิสติ
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์ และ
วิศวกรรมยางและ
พอลิเมอร์ 33 คน 

30 คน 1,500 

6 โครงการพัฒนาศัยภาพด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา การ
บรรยายพิเศษ "ทิศทาง

เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสำคญัในการส่งเสริม
ให้อาจารย์             

25 มีนาคม 
2565 

• นักวิจัยและนสิิตมคีวามรู้
ด้านทรัพย์สินทางปญัญา
และการสรา้งนวัตกรรมจาก

นักวิจัยภายใน 
และภายนอกหา
วิทยาลัย 

50 คน 
ผ่าน Webex 
  

3,000 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
งบประมาณ 

นวัตกรรมจากผลงานวิจัยไทย
สู่การใช้ประโยชน์ระดับโลก" 
และการนำเสนอนวตักรรม
เด่น มหาวิทยาลัยทกษิณ
“TSU Innovation” 
รูปแบบออนไลนผ์่าน
โปรแกรม Webex Metting 
และ Live 

นักวิจัยและนสิิตมคีวามรู้
ความสามารถดา้นทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ผลงานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน ์

• นักวิจัยมีการถ่ายทอด
นวัตกรรมสูส่าธารณะ 

30 คน onsite 
 

 

ปัญหา 
1. เพ่ือต้องการเน้นการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้นำในหน่วยงาน 
2. วิทยากรไม่สามารถเข้าถึงผู้เข้าร่วมอบรมได้เต็มประสิทธิภาพ 

 
อุปสรรค 

๑. ผู้เข้ารับการพัฒนามขี้อจำกัดเรื่องการให้ความสำคัญตามชั่วโมงการอบรมเนื่องจากต้องปฏิบัติงานที่รับผิดชอบระหว่างการฝึกอบบรม  
๒. การจัดกลุ่มเพ่ือฝึกปฏิบัติไม่ครอบคลุมทั้งแบบ ONSITE และ ONLINE 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเปิดโอกาศให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการได้ในทุกระดับไม่จำเป็นต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย 
2. เพิ่มช่องทางการจัดโครงการให้มีการจัดทั้งแบบ ONSITE และ ONLINE 

  

 


