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ค ำน ำ 

ตามที่ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงาน  ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่มีกระบวนการการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ  พฤติกรรมการ
ท างานของบุคคล ที่สามารถแสดงออกในการเทียบเคียงกับระดับสมรรถนะที่คาดหวังในต าแหน่งนั้นๆ และเป็น
แนวทางการก าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร การน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถท างานบรรลุเป้าหมายตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและองก์กร โดยเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง  

เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ  คุ้มค่า คุ้มทุน และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  พ.ศ. 2565-2569  รวมถึง
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2568   คณะจึงมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development 
Plan (IDP)) ประจ าปี พ.ศ. 2565-2569  เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงตาม
สายงานและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ ตามความเหมาะสมต่อไป   
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บทน ำ 

 หลักกำรและเหตุผล  

สภาพการณ์ของสังคมที่ความรู้เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตลอด และเป็นสิ่งจ าเป็นของการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างความก้าวหน้าให้กับหน้าที่การงานและชีวิตเป็นสิ่งจ าเป็นและหลีกไม่ได้และการเปลี่ยนแปลงเองก็ย่อม
ส่งผลกระทบในทางใดทางหนึ่ง ในระยะสั้นหรือระยะยาว แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ สัญญาณเตือนเพ่ือให้
บุคลากรในองค์การต้องเร่งปรับตัวบางประการ อันได้แก่ 1) ปรับใจ โดยต้องเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับความไม่
มั่นคงในอาชีพ ช่วงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ บุคลากรในองค์การควรเตรียมพร้อมการท างานโดยมีเป้าหมาย
ผลงาน  หรือการท างานในรูปของสัญญาและการท างานบางส่วนของเวลา 2) ปรับตัว การท างานยุคใหม่
ต้องการความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไปจากเดิมคือต้องมีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์  
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีข่าวสารและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถในการสื่อ
ความ มนุษยสัมพันธ์ และความเป็นผู้น าตลอดจนการติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบอยู่ในลักษณะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) ปรับทัศนคติ จ าเป็นต้องเปลี่ยนความคิดที่ว่า
การท านี้แล้วเกิดความมั่นคง การเตรียมตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
ก็คือการพัฒนาตนเอง (Self-Development) อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีลักษณะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ จึงให้
ความหมายของการพัฒนาตนเองไว้ ดังนี้ 1) กำรพัฒนำตนเอง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถดีขึ้น การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องที่บุคคลแต่ละคนต้องกระท า
ด้วยตัวเขาเองโดยบุคคลอ่ืนมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนเพียงบางส่วนเพ่ือให้ตนเองมีความรู้ ความสามารถดี
ขึ้น 2) การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเสริมสร้างความรู้และการปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
ความช านาญและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนาด้าน
ร่างกายและจิตใจ 3) การพัฒนาตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง และสามารถปรับปรุงตนเองให้
เจริญงอกาม ทั้งด้านประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปัญญาและด้านคุณธรรมด้วย ท าให้การท างานหรือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความหมาย การศึกษาด้วยตนเองหรือการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาทั้งปวง 
คนที่ต้องการพัฒนาต้องหาทางเรียนรู้และปรับปรุงตนเองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการด ารงชีวิตและ
หน้าที่การงาน 4) การพัฒนายตนเอง หมายถึง ความกระตือรือร้นส่วนบุคคลที่จะเรียนรู้รับสิ่งแปลกใหม่ลอง
ปฏิบัติในสิ่งที่แตกต่าง ขวนขวายไม่หยุดนิ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมความเจริญเติบโตตามธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะช่วยตอบสนองโอกาสการพัฒนารูปแบบอ่ืนๆ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น สรุปได้ว่า การพัฒนาตนเอง
ได้ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ รวมทั้งการจัดหรือควบคุมตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลที่มี
ความเชื่อในตนเองว่ามีความสามารถในการควบคุมตนเองให้ด าเนินชีวิตไปตามเป้าหมายประสงค์หรือ
อุดมการณ์แห่งตนได้ ย่อมจะพบกับความเจริญงอกงามได้ไม่ยาก การพัฒนาตนเอง ไม่ใช่เพียงแต่การท าให้
พฤติกรรมที่มีปัญหาหมดไปเท่านั้น แต่เพ่ือประโยชน์ในการจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือการพัฒนาตนเองมีความส าคัญพอสรุปได้ 
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3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) เพ่ือที่จะได้รู้จักตนเองตรงตามความเป็นจริง ทั้งส่วนที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งอันจะ
น าไปสู่การขจัดความรู้สึกที่ขัดแย้งภายในตัวบุคคล ก้าวมาสู่การยอมรับตนตามสภาพความเป็นจริง 2) เพ่ือ
พร้อมที่จะปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น โดยการสร้างคุณลักษณะพึงที่ประสงค์ที่มีประโยชน์และลดหรือขจัด
คุณลักษณะที่เป็นโทษกับชีวิตและสังคม และ 3) เพ่ือวางแนวทางในการที่จะพัฒนาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
ได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ดังนั้นการพัฒนาตนเองประสบความส าเร็จ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิ ด 3 
ประการ ได้แก่ 1) มนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์ มีศักยภาพที่มีคุณค่าเป็นของตนเอง 2) ไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์
แบบในทุกๆ ด้าน จนไม่สามารถจะได้พัฒนาได้อีกและ 3) ไม่มีใครรู้จักตัวเองได้ดีเท่าตัวเอง บางเรื่องตนเองไม่
สามารถจัดการปรับเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง 

จากแนวทางดังกล่าว  คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงได้ตระหนัก 
และผลักดันการพัฒนาบุคลากรอันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าของคณะและมหาวิทยาลัยโดยรวม  ด้วยการ พัฒนา
ความสามารถ (Competence) ให้มีสมรรถนะ (Competency) ในการท างาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงให้
ครอบคลุม ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เป็นฟันเฟืองก าลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และมีบทบาท
ในการสนับสนุนภารของคณะไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องท้าทายรองรับการพัฒนาในกระบวนการท างานให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยให้มีศักยภาพเติบโตตามสายงานอย่างเหมาะและมีความก้าวหน้าใน
สายวิชาชีพ (Career Path) ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 

 ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กร 

วิสัยทัศน์ : “สถาบันโลจิสติกส์และโซ่อุปทานชั้นน าของประเทศไทยและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการเป็น 1 ใน 

5 อันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน” 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพ่ือ
ตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม 

2. ด้านการวิจัย : พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนานักวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

3. ด้านการบริการวิชาการ : พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงแก่สังคม 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : สร้างเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรได้
ตระหนักและมีจิตส านึกถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ค่ำนิยม (Core Value) : “LDSC”  

L : มีภาวะความเป็นผู้น า (Leadership)   Visionary Leadership 

D : มีทักษะด้านดิจิทัล (Digital)    Agility 

S : มีความชาญฉลาด (Smart)    Organization & Personal Learning 

C : มีความร่วมมือ (Collaboration)   Valuing Employees & Partners 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

1. มีความเป็นผู้น าด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2. ความรู้ความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. มีองค์ความรู้และศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

4. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กร สถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
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 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระดับปริญญำตรี 
“Go to Digital”  

• มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เท่าทันโลกดิจิทัล 

• มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จิตใจร่วมพัฒนา 

• มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม 

• มีทักษะในการสื่อสาร เพ่ือการท างานเป็นทีม 

 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 “Leader for Change”  

• เก่งคิด และกล้าแสดงความคิดเห็น 

• มีคุณธรรม/จริยธรรม/รักษ์สิ่งแวดล้อม 

• มีความเป็นมืออาชีพ 

• มีก้าวทันเทคโนโลยีและทันสมัย 

• รอบรู้วิชา 
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 ข้อมูลโครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 โครงสร้ำงผู้บริหำร 

 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเลขำนุกำร 
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 ข้อมูลบุคลำกรคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลำยเชน 

 คณะผู้บริหำร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล สุขโหตุ  คณบดี 

2. ดร. เจษฎา โพธิ์จันทร์                       รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลภา โสรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

4. ดร. ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล   รองผู้คณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. ดร. ใกล้รุ่ง พรอนันต์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 

6. ดร. ศิริกาญจน์ จันทร์สมบัติ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

7. ดร. สรียาภรณ์ ประเสริฐศรี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ 

8. นางเพียงกานต ์เครือทอง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
 

 คณะกรรมกำรประจ ำคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลำยเชน 
1. คณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  ประธานกรรมการ  

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา   กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

5. ดร. ใกล้รุ่ง พรอนันต์    กรรมการ 

6. ดร. ศิริกาญจน์   จันทร์สมบัติ   กรรมการ 

7. ดร. สรียาภรณ์  ประเสริฐศรี   กรรมการ 

8. ดร. สุนันท์  ธาติ     กรรมการ 

9. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ   กรรมการและเลขานุการ   

10. นางสาวประไพรัตน์   ไวทยกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ประเภทของบุคลำกร คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลำยเชน จ ำแนก ได้ ดังนี้ 
1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

2. ลูกจ้างประจ า 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย  จ าแนกเป็น  

   - พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) แบ่งเป็น 
    - ประเภทสายวิชาการ และประเภทสายสนับสนุน 
   - พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)  
   - พนักงานราชการ (งบประมาณรายได้) 
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ตำรำง 1 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร 

บุคลำกร 
ผู้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถ 
อำจำรย ์

(เงินรำยได้) 

ต ำแหน่งวิชำกำร 
จ ำนวน 

อำจำรย ์ ผศ. รศ.  ศ. 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินแผ่นดิน) 2 - 11 3 - - 16 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินรายได้) - 1 - - - - 1 

รวม 2 1 11 3 - - 17 

ตำรำง 2 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนนุ 

บุคลำกร 
ระดับกำรศึกษำ 

จ ำนวน 
ต่ ำกว่ำป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - - 2 2 
ลูกจ้างประจ า 2 - - 2 
พนักงานในมหาวิทยาลัย     
- พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) - - 4 4 
- พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) - 6 1 7 
- พนักงานราชการ (เงินรายได้) 2 - - 2 

รวม 4 6 7 17 

ตำรำงที่ 3  บุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนบัสนนุ 

ประเภท
บุคลำกร 

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 
(เงินรำยได้) 

พนักงำน 
รำชกำร 

(เงินรำยได้) 

ผู้มีควำมรู้ 
ควำม 

สำมำรถ 

ลูกจ้ำง
รำยวัน 

รวม 

สายวิชาการ - 14 - 1 - 2 - 17 

สาย
สนับสนุน 

2 4 2 7 2 - - 17 

รวม 2 18 2 8 2 2 - 34 
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 เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Path)  
 1  บุคลำกรสำยวิชำกำร 

ระดับความก้าวหน้าบุคลากรสายวิชาการ 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

2. บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร    

  2.1 ประเภทท่ัวไป 
ระดับความก้าวหน้าในสายงาน 

ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ 

  2.2 ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ 
ระดับความก้าวหน้าในสายงาน 

ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญพิเศษ 

 มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
ตำรำง 3 มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งประเภททั่วไป 

ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับ วุฒิการศึกษา ปฏิบัติงาน (ปี) 

ช านาญงาน 
ปวช. 6 
ปวท 5 
ปวส. 4 

ช านาญงานพิเศษ ช านาญงาน 6 
ตำรำง 4 มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับ วุฒิการศึกษา ปฏิบัติงาน (ปี) 

ช านาญการ 
ปริญญาตรี 6 
ปริญญาโท 4 
ปริญญาเอก 2 

ช านาญการพิเศษ ช านาญการ 4 
เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ 2 
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กำรจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง  กระบวนกำรและวิธีกำร  

 

 กำรจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง (Individual Development Plan (IDP))  

แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP คือ กรอบ แนวทางหรือแผนปฏิบัติการ  

ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์ 

การเลือกประเด็นการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP ที่ดีควรเป็นการพัฒนางานและ

การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการท างานและตัวบุคคล ทั้งนี้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตาม

เป้าหมายองค์กร และควรเลือกพัฒนาในสิ่งที่ตอบสนองต่อเป้าหมายส่วนบุคคล  เป้าหมายหน่วยงาน เป้าหมาย

องค์กร ให้มีความสอดคล้องกัน  ผู้ได้รับการพัฒนาควรน าเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับงาน

สู่เป้าหมายต่อไป 

 กระบวนกำรและวิธีกำรพัฒนำ 

 

 กระบวนกำรพัฒนำ เป็นความร่วมมือ เชื่อมโยง ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันที่

จะมีการจัดท าแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายและเจาะจง โดยให้สามารถปฏิบัติได้จริง โดยให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาตนเอง ซึ่งเป้าหมายและกระบวนการ คือ 1) การพัฒนาเพ่ือตอบสนองเป้าหมายการท างาน  เสริม

จุดแข็งในการท างาน และพยายามหาวิธีในจุดที่ควรจะพัฒนา 2) การพัฒนาระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นการ

เสริมสร้างศักยภาพเพ่ือก้าวไปสู่ต าแหน่ง เป้าหมาย ที่ต้องการในอนาคต 

วิธีกำรพัฒนำ การก าหนดวิธีการพัฒนาหรือการเรียนรู้  เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น

เหมาะสมกว่าเดิม สามารถท าได้หลายวิธี อาจจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ หรือ การเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถ ให้แก่ตนเอง นอกจากจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต ส าหรับวิธีการพัฒนาตนเองมีวิธีการและลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันไป  

เช่น การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)  การสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมในขณะท างาน 

(On the Job Training : OJT) พ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment)  การ

เพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) การมอบหมายงาน (Delegation) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

กา รหมุ น เ วี ย น ง าน  (Job Rotation) กา รหมุ น เ วี ย น ง า น  (Job Rotation) กา รประชุ ม / สั ม ม น า 

(Meeting/Seminar) การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) เป็นต้น 
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 วัตถุประสงค์  

  1. เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
ให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนยุทธศาสตร์คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน พ.ศ. 2565 –2569 โดยให้
เป็นไป ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 4.1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการ
พัฒนาองค์กร 

2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน อย่างเป็นระบบโดย 
บุคลากรได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล และมีความพึงพอใจในการ
ท างาน ตลอดจนมีความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติ  

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด และมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน 

 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

1. งานธุรการ เป็นหน่วยงานที่เสนอแผนพัฒนาบุคลากร ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน ปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินตามแผนโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

2. งานธุรการ  การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร จะด าเนินการวิเคราะห์ติดตามผลการด าเนินงาน
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร จัดท ารายงานสรุปสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาบุคลากร ปี
ละ 1 ครั้ง และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 

3. การอบรม/การพัฒนาตนเอง โดยคณะได้ส่งบุคลากรไปเข้ารับการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจจะไป
ประชุม สัมมนา อบรม เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนาตนเองน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตนเองมีพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือมีพัฒนาการ ด้านการปฏิบัติงาน 
ทักษะ สมรรถนะอ่ืนๆ ได้ดียิ่งขึ้น คณะจึงมีแนวทางการติดตามภายหลังการอบรม การพัฒนา
ตนเอง  อาจจะมีการติดตามเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมการพัฒนาตนเองไปแล้ว 3-6  เดือน ซึ่งให้ส่ง
แบบรายงานการติดตามประเมินผลการอบรม  พัฒนาตนเอง ไปยังผู้ขอรับการพัฒนา หรือ
ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพ่ือให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดความคุ้มค่าคุ้มทุน 
ในงบประมาณท่ีได้รับ ตามเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป 
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 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมแผน   

1. บุคลากรสายวิชาการของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ที่ได้ไปเข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ 
ในแต่ละปีงบประมาณ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
(โดยไม่นับซ้ า) 

2. บุคลากรสายสนับสนุนของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนา หรือดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ (อย่างน้อยรายละ 1 ครั้ง) ในแต่ละปีงบประมาณ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด (โดยไม่นับซ้ า) 

3. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/คู่มือ/งานวิเคราะห์/นวัตกรรม ฯลฯ) ของบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน   ที่แล้วเสร็จในแต่ละปีงบประมาณ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 
ชิ้น 

4. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/ตารางทางวิชาการ/ผลงานตีพิมพ์/ผลงานจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
และการขอต าแหน่งทางวิชาการ) ของบุคลากรสายวิชาการของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลาย
เชน  ที่แล้วเสร็จในแต่ละปีงบประมาณ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับจ านวน
บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด(โดยนับซ้ าได้)  
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กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยง และแนวทำงพัฒนำตนเอง 

 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของคณะ 

1. ผลิตบัณฑิตสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สามารถสร้างบัณฑิตที่พร้อมแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 
4.0 (Industry 4.0) และมีศักยภาพจากองค์ความรู้ในเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) และมีจริยธรรม 
คุณธรรม ให้สามารถจบการศึกษาตามก าหนดเวลา 

2. อยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของสถาบันระดับวิทยาลัยหรือคณะฯ ในอาเซียน (ASEAN) ตามตัววัดอ้างอิง 
QS Ranking และ ปรับปรุงชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) ให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 
3 ของประเทศ ภายในปีการศึกษา 2569 

3. มีงานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยประยุกต์ในศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ด้วยวงเงินวิจัยสะสมในช่วงปีการศึกษา 2565 – 2569 ไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

4. มีงานบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการให้ค าปรึกษาและการฝึกอบรมแก่
ผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ด้วยงบประมาณการด าเนินการสะสมในช่วงปี
การศึกษา 2565- 2569 ไม่ต่ ากว่า 40 ล้านบาท 

5. มีจ านวนนิสิตต่างชาติไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดในช่วงปีการศึกษา 2565– 
2569 

6. มีความร่วมมือในหลักสูตรและโครงสร้างด้านวิชาการกับสถาบันต่างชาติด้วยรายได้และ
งบประมาณจากการด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2565 – 2569 ไม่ต่ ากว่า 6 ล้านบาท 

7. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพลลายเชนด าเนินการโดยมีงบประมาณสมดุลในปีงบประมาณ  
2565 – 2569 
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 ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ของคณะ 

ตำรำง 5 ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ ของคณะ 

ล ำดับ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

1  การเปิดกว้างด้านการเรียนการสอนที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย สร้างความยืดหยุ่นในการเข้าถึง
การเรียนการสอนและเสริมสร้างความส าเร็จให้
นิสิต 

- ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบผสม (Hybrid) 
เพ่ือตัดข้อจ ากัดการเข้าถึงการเรียนการสอน 

- เปิดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น (Flexible 
Program) “Credit Bank”  

- ด าเนินการตลาดเชิงรุกทั้งระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี และปริญญาโท 

- ผลักดันให้นิสิตระดับ ป.โท และ ป.เอก ตื่นตัว 
และมีผลงานเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ก าหนด 

2  สร้างความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานเพ่ือรองรับอนาคตในยุคดิจิทัล 

- สร้างความเป็นผู้น าในตลาดการศึกษาเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ด้วยธีมดิจิทัล 
(Digital) ขยายจากหลักสูตรปริญญาตรี สู่ 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 

- จัดตั้งสถาบันที่เป็นศูนย์ให้บริการงานวิจัยที่มี
นวัตกรรมเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการโดย
เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเสริมสร้างองค์
ความรู้เชิงปฏิบัติให้นิสิต 

- สร้างธีมการวิจัยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
3  สร้างเสริมการเป็นนานาชาติของคณะฯ - ต่อยอดการร่วมมือด้านการศึกษากับ

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
4  การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ - เสริมสร้างธรรมภิบาลและการพัฒนาองค์กร 
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วิธีกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ  
และกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
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 วิธีกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ และกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
ตำรำง 6 วิธีกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ และกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

ที ่ วิธีกำร   โครงกำร/กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย      ตัวชี้วัด 
จ ำนวนกิจกรรม/ตัวชี้วัด/ปีงบประมำณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 

จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ฝึกอบรม 
ประชุมสมัมนา ดูงาน ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

โครงการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

สายวิชาการ 
 

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการการที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

- ผศ.≥5 คน ผศ.≥1 คน 
ผศ.≥2 คน  
รศ.≥1 คน 

ผศ.≥2 คน  
รศ.≥1 คน 

2 

จัดอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับความก้าวหนา้
ในสายงาน (Career Path) 
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

สายสนบัสนุน 
จ านวนบุคลากรที่ไดเ้ลื่อน
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

- - - 
ช านาญการ

พิเศษ ≥1 คน 

ช านาญการ
พิเศษ ≥2 คน 
เชี่ยวชาญ ≥1 

คน 

3 
จัดอบรมให้ความรู้ ทักษะ
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การปฏิบัติงาน 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองของ
บุคลากรคณะโลจิสติกส์
และดิจิทลั 

สายสนบัสนุน จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ -  1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สายวิชาการ  -  1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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ที ่ วิธีกำร   โครงกำร/กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย      ตัวชี้วัด 
จ ำนวนกิจกรรม/ตัวชี้วัด/ปีงบประมำณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

4 

จัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ  สายสนับสนุน 
เพื่อความก้าวหน้าในสาย
งานและอาชีพ  โดย
สามารถด าเนินการเป็น 4 
ระยะ  ดังนี ้
ระยะที่ 1  ส่งเสริมใหเ้กิด
ความรู้  ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความก้าวหน้าใน
สายงาน 

โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการท างานของ
บุคลากร 

สายวิชาการ 
สายสนบัสนุน 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

ระยะที่  2  ส่งเสริมให้เกดิ
ความรู้ความเข้าใจ มี
ทึกษะในการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ การจัดท า
ต ารา เอกสาร
ประกอบการสอน คู่มือ
ปฏิบัติงาน หรือ 
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ เกิดทักษะ 
การสร้างผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย ผลงาน
เชิงวิเคราะห์ และ
นวัตกรรมทีส่ร้างสรรค ์

  

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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ที่  วิธีกำร โครงกำร/กิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 
จ ำนวนกิจกรรม/ตัวชี้วัด/ปีงบประมำณ  

2565 2566 2567 2568 2569 

 ระยะที่  3   ส่งเสริม 
สนับสนุนใหไ้ดฝ้ึก
ประสบการณ์ มีส่วนร่วม
ในการประชุมวิชาการ ใน
ระดับชาติ นานาชาต ิ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อ
การพัฒนาประสบการณ์ Learn 
&Share@เครือข่าย 

สายวิชาการ 
สายสนบัสนุน 

จ านวนเครือข่าย   1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 

ระยะที่  4   สร้าง
เครือข่าย/พี่เลี้ยง เพื่อให้
ค าปรึกษา ฝึก
ประสบการณ์ /การ
น าเสนอผลงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 2 คน 2 คน 2 คน 2 คน 

5 

จัดอบรม สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ระบบบรหิารงาน ขั้นตอน 
กระบวนการ  

โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
(Process Improvement) 

สายวิชาการ 
สายสนบัสนุน 

จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

6 

จัดอบรม ด าเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อพัฒนา
บุคลากร 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ท างาน 

 
จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

7 

ส่งเสริม สนับสนุน 
บุคลากร เข้ารับการ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ความ
ต้องการตนเอง (เฉพาะ
ดา้น) 

  
จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

 1ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำบุคลำกรกับแผนพัฒนำรำยบุคคล  (IDP)  
ประจ ำปี พ.ศ.   2565-2569 (สำยสนับสนุน) 
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 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำบุคลำกรกับแผนพัฒนำรำยบุคคล  (IDP) ประจ ำปีงบประมำณ 2565-2569 (สำยวิชำกำร) 
ตำรำง 7 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำบุคลำกรกับแผนพัฒนำรำยบุคคล  (IDP) ประจ ำปีงบประมำณ 2565-2569 (สำยวิชำกำร) 

ยุทธศำสตร์ 
LDSC 

กลยุทธ์ HR 
มำตรกำร/
โครงกำร 

หัวข้อ /ประเด็นที่
พัฒนำ 

วิธีกำร/
แนวทำง 

เป้ำหมำยกำร
พัฒนำ 

ช่วงระยะเวลำที่ต้องกำรพัฒนำ ช่วงระยะเวลำที ่
พัฒนำจริง 

 

หมำยเหตุ 
 2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ก า ร บ ริ ห า ร
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์  
เสริมสร้างธรร
มาภิบาลและ
ก า ร พั ฒ น า
องค์กร 

1.พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
2. การพัฒนา
ความสามารถ
ของบุคลากรให้มี
ความเป็นมือ
อาชีพ 

1 มุ่งเน้นการ
การพัฒนา
ระบบบรหิาร
ทรัพยากร
มนุษย ์

1)  ด้านการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อบรม/วิจยัใน
ประเทศ 

เพื่อขอเลื่อน
ต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นตามสาย
งาน  

       

2) ด้านการเพิ่มพูน
ความรู ้
2.1 ทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ได้แก่ 
Big Data, Data 
Analytics, 
Blockchain, 
Robotic, AIและ อื่นๆ 

     

2.2 ทักษะด้านการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร/์
เทคโนโลย ี

     

2.3 ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
ระบุ อังกฤษ 
 

     

2.4 ทักษะด้านการ
จัดการเรียน การสอน
ในรูปแบบ CWIE  3 
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  ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำบุคลำกรกับแผนพัฒนำรำยบุคคล  (IDP) ประจ ำปีงบประมำณ 2565-2569 (สำยสนับสนุน)  
ตำรำง 8 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำบุคลำกรกับแผนพัฒนำรำยบุคคล  (IDP) ประจ ำปีงบประมำณ 2565-2569 (สำยสนับสนุน) 

ยุทธศำสตร์ 
LDSC 

กลยุทธ์ HR 
มำตรกำร/
โครงกำร 

หัวข้อ /ประเด็นที่
พัฒนำ 

วิธีกำร/
แนวทำง 

เป้ำหมำยกำร
พัฒนำ 

ช่วงระยะเวลำที่ต้องกำรพัฒนำ ช่วยระยะเวลำที่
พัฒนำจริง 

หมำยเหตุ 
2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหาร
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์  
เสรมิสร้างธรร
มาภิบาลและ
การพัฒนา
องค์กร 

1.พัฒนาระบบ
บริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
2. การพัฒนา
ความสามารถ
ของบุคลากรให้
มีความเป็นมือ
อาชีพ 

1 มุ่งเน้นการ
การพัฒนาระบบ
บริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

3) การจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน 

ฝึกอบรม/
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1 )  เ พื่ อ เ ลื่ อ น
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
แ ล ะ ก ร ะ จ า ย
ภารกิจ ท าให้งาน
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น   เ พื่ อ ใ ห้
ส า ม า ร ถ น า ไ ป
และปฏิบั ติ ง าน
ตามขั้นตอนและ
ท างานแทนกันได้
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

       

4)พัฒนาความรู้
เฉพาะด้าน ได้แก่  
4.1 ด้านสารบญั 
4.2 ด้านเทคโนโลยี
และดิจิทลั   
4.3 ด้านบัญชีและ
พัสดุ   
4.4 ด้านแผนงาน 

ฝึกอบรม/
ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1) เพือพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้น และ
เ กิ ด ค ว า ม
เ ช่ี ย ว ช า ญ 
ช า น า ญ ง า น ใน
สายอาชีพ  
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ยุทธศำสตร์ 
LDSC 

กลยุทธ์ HR 
มำตรกำร/
โครงกำร 

หัวข้อ /ประเด็นที่
พัฒนำ 

วิธีกำร/
แนวทำง 

เป้ำหมำยกำร
พัฒนำ 

ช่วงระยะเวลำที่ต้องกำรพัฒนำ ช่วยระยะเวลำที่
พัฒนำจริง 

 
จ ำนวน 

2565 2566 2567 2568 2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหาร
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 
 
กลยุทธ์  
เสรมิสร้างธรร
มาภิบาลและ
การพัฒนา
องค์กร 

1.พัฒนาระบบ
บริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนา
ความสามารถ
ของบุคลากรให้
มีความเป็นมือ
อาชีพ 

1 มุ่งเน้นการ
การพัฒนาระบบ
บริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

5) พัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษ และ
การจัดท างานวิจัย
และผลงานวิจัย 

ฝึกอบรม/
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
 

1) เพื่อน าไปใช้
ท างานวิจัย 

       

6) ศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
 

ฝึกอบรม/
ศึกษาในระบบ 

1) เพื่อ
ความก้าวหน้า
ในสายงานและ
การพัฒนา
ตนเอง 

       

7) การบริหาร
จัดการภาครัฐและ
การบริการด้วยใจ 

ฝึกอบรม/
ศึกษาด้วย
ตนเอง 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  มีแนวทางและวิธีการในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้

สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานได้ตามแผนยุทธศาสตร์ 

2. คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

3. บุคลากรคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  มีพัฒนาการในความก้าวหน้าในสายงาน หากมี

การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี คาดว่าจะท าให้บุคลากรของคณะโลจิสติกส์และ

ดิจิทัลซัพพลายเชน ได้รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำบุคลำกร 

คณะโลจิสติกส์และดิจทิัลซัพพลำบเชน
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ภำคผนวก ข 
แบบฟอร์มต่ำงๆ  
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แผนพัฒนำตนเอง (Individual Development Plan: IDP) 
บุคลำกรสำยวิชำกำร คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลำยเชน มหำวิทยำลัยนเรศวร 

ตำรำง 9 แผนพัฒนำตนเอง บุคลำกรสำยวิชำกำร คณะโลจิสติกส์และดิจิทลัซัพพลำยเชน มหำวิทยำลัยนเรศวร 

 ประเด็นกำร
พัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ 
ระยะเวลำ 
ที่ต้องกำร
พัฒนำ 

ช่วงเวลำที่ต้องกำรพัฒนำ 
ปีงบประมำณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย.) หมำยเหตุ 

(ระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม) 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. ด้านคุณวุฒิ
การศึกษา 

❑ ปริญญาโท 
❑ ปริญญาเอก สาขา  

❑ ศึกษาต่อใน
ประเทศ 
❑ ศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

       

2. ด้าน
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

❑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

❑ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
❑ ยื่นขอต าแหน่งฯ 
แล้ว 

       

❑ รองศาสตราจารย์ 

❑ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
❑ ยื่นขอต าแหน่งฯ 
แล้ว 

       

❑ ศาสตราจารย์ 

❑ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
❑ ยื่นขอต าแหน่งฯ 
แล้ว 

       

3. ด้านการ
เพิ่มพูน
ความรู้ 

❑ หลังปริญญาเอก (Post-
Doctoral) 
สาขา 
................................................ 

❑ อบรม/วิจัยใน
ประเทศ 
❑ อบรม/วิจัย
ต่างประเทศ 

       

❑ ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
ระบ ุ
.................................................. 

❑ อบรม/วิจัยใน
ประเทศ 
❑ อบรม/วิจัย
ต่างประเทศ 

       

❑ ทักษะด้านการจัดการเรียน 
การสอนในรูปแบบ CWIE 

❑ อบรม/วิจัยใน
ประเทศ 
❑ อบรม/วิจัย
ต่างประเทศ 

       

❑ ทักษะด้านการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

❑ อบรม/วิจัยใน
ประเทศ 
❑ อบรม/วิจัย
ต่างประเทศ 
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 ประเด็นกำร
พัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ 
ระยะเวลำ 
ที่ต้องกำร
พัฒนำ 

ช่วงเวลำที่ต้องกำรพัฒนำ 
ปีงบประมำณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย.) หมำยเหตุ 

(ระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม) 
2565 2566 2567 2568 2569 

❑ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น Big Data, Data 
Analytics, Blockchain, 
Robotic, AI และ อื่นๆ 

❑ อบรม/วิจัยใน
ประเทศ 
❑ อบรม/วิจัย
ต่างประเทศ 

       

❑ ทักษะด้านอื่นๆ 
ระบุ .......................... 

ระบุ 
.................................... 

       

4. ด้านอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) 

1.          
2.          
3.          
4.          

** ลักษณะสิ่งสนบัสนุนที่ต้องการในการพัฒนาตนเอง (ทั้ง 4 ด้าน) : 
….……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3 ค ำรับรอง 

ข้าพเจ้าไดเ้สนอแผนการพัฒนาตนเองนี้  

เมื่อวันท่ี ............/................................./................... 
                 

ลงช่ือ ............................................................................................ 

(...........................................................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................................. 

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนการพัฒนา
ตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

เมื่อวันท่ี ............/................................./................... 
 

ลงช่ือ ............................................................................................ 

(....................................................) 

ต าแหน่ง.................................................................................. 

คณะฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาตนเองนี้เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ............/................................./................... 
 

ลงช่ือ ............................................................................................ 

                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล สุขโหตุ) 
                                                             คณบดีคณะโลจสิติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน 
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แผนพัฒนำตนเอง : Individual Development Plan (IDP) 

บุคลำกรสำยสนบัสนนุ คณะโลจสิติกส์และดิจิทัลซัพพลำยเชน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป :  ช่ือ-สกุล.........................................................ต าแหน่ง......................................................งาน
.......................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 2  ควำมรู้/ ทักษะ /สมรรถนะที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2568 

 
ความรู้/ ทักษะ/ 

สมรรถนะ  
(เรียงล าดับความส าคัญ/
เร่งด่วน จากมากไปน้อย) 

 
เป้าหมายการ

พัฒนา  

 
วิธีการ
พัฒนา 

 
สิ่งสนับสนุน
ที่ต้องการ 

 ช่วงเวลาที่พัฒนา  
การวัดผล
ส าเรจ็ 

ของการน าไป
ประยุกต์ใช้ 

ในงาน 

2564 

 

2565 

 

2566 

 

2567 

 

2568 

          

          

          

หมำยเหตุ วิธีกำรพัฒนำ    1 = ศึกษาด้วยตนเอง 

                                  2= เรียนรู้จากการ ปฏิบัติงาน  

3 = แลกเปลี่ยนเรียนรู้       5 = การสอนงาน 

4 = พี่เลี้ยง                     6 = ฝึกอบรม 

7 = การให้ค าปรึกษา       9 = ติดตามผู้มีประสบการณ์ 

8 = การมอบหมายงาน     10 = วิธีพัฒนาอื่นๆ   

 รับทรำบแผนพัฒนำ IDP 

ลงช่ือ................................ ผูร้ับการพัฒนา 

ลงช่ือ.................................ผู้บังคับบัญชา  

(...............................................................) 

 วันท่ี...................................................... 

 กำรประเมินผลพัฒนำตำมแผน IDP โดย
ผู้บังคับบญัชำ     

 ด าเนินการพัฒนำตนเองส ำเร็จตามแผน IDP 

 ด าเนินการพัฒนำตนเองเกือบส ำเร็จตามแผน IDP 
คิดเป็นร้อยลของแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก

........................................................................ 

ลงช่ือ............................................ผู้บงัคับบัญชา 

ต าแหน่ง............................................................. 

วันท่ี................................................................... 

 รับทรำบผลพัฒนำกำรพัฒนำ 
IDP 

ลงช่ือ............................ผูร้ับการพฒันา 

(....................................................) 

ต าแหน่ง....................................... 

วันท่ี............................................ 
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ภำคผนวก ค 
แบบรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรอบรม/พัฒนำตนเอง 
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      ส่วนที่ 1   
 ส ำหรับผู้อบรม/พัฒนำตนเอง  

 

                                   แบบรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรอบรม/พัฒนำตนเอง 
                                       กำรน ำควำมรู้หลังกำรฝึกอบรมไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

------------------------------- 

 1.ข้าพเจ้า...................................................................ต าแหนง่.............................................................
เข้าร่วม (ชื่อ)กิจกรรม/โครงการ./หลักสูตร................................................................................................. .........
ชื่อหัวข้อ/ชื่อเรื่องที่อบรม/พัฒนาตนเอง..............................................................................................................
(รายละเอียดแนบ)ชื่อหน่วยงานที่จัด....................................................................ในวันที.่............... ....................
ถึงวันที่......................................................งบประมาณท่ีได้รับในครั้งนี้.............................................. ...........บาท 

 2. การอบรม/การพัฒนาตนเอง ดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ 
ทักษะและจรรยาบรรณท่ีดี เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม/พัฒนาตนเอง และการน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม/
การพัฒนาตนเอง ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 

                          ต่อตนเอง ได้แก่   
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................  
                          ต่อหน่วยงาน ได้แก่  
……................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

 4. แนวทางในการน าความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ ทักษะและจรรยาบรรณ ที่ได้รับจากการ
อบรม/พัฒนาตนเอง ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน มีดังนี้
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
  

          (ลงช่ือ)...........................................................     

(.......................................................................)                                                                                                    
                                                                                                 วันท่ี.............................................................. 
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ส่วนที่ 2 
ส ำหรับผู้บังคับบัญชำ 

      ส่วนที่ 1   
 ส ำหรับผู้อบรม/พัฒนำตนเอง 

                                                                                             

แบบรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรอบรม/พัฒนำตนเอง  

กำรน ำควำมรู้หลังกำรอบรมไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

                  --------------------------      

ค าชี้แจง ตามที่ ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................ได้เข้ารับการอบรม/การพัฒนา
ตนเอง  โดยข้าร่วม (ชื่อ) กิจกรรม/โครงการ./หลักสูตร.............................................................................. ระหว่างวันที่
.......................................................................มีความประสงค์ ขอติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/พัฒนาตนเอง ไป
ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลน าเข้าในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

ประเด็น 
ระดับประโยชน์/การน าไปใช้ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. มีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการท างาน      

2. มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      

3. มีการให้ค าแนะน า/ให้ค าปรึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม      

4. มีความสามารถในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ      

5. มีการน าผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง      

6. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

   ❑   ได้   ❑ ไม่ได้เพราะ 
...................................................................................................... ..................................................................................  
7. หลังจากเข้ารับการอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 

   ❑   ดีขึ้น ❑ ไม่แต่ใจเพราะ
............................................................................................................................................................................. ........... 

8. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้น าความรู้ไปถ่ายทอด หรือน าไปใช้และผลที่เกิดขึ้น 

............................................................................................................................................... ........................................ 

9. ผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน หลังจากน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

.......................................................................................................................................................................................  

       ลงชื่อ    (ผู้บังคับบัญชา) 

 (      ) 
        วันที่       
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