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สวนที ่1 
ขอมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

1.1  ชื่อหนวยงานที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 
 
 ในป พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูมหาสารคาม ไดมีการปรับปรุงแบงสวนราชการเพ่ือใหเกิด
ความคลองตัว และปฏิบัติภารกิจไดในฐานะที่เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ในขณะนั้น ไดแบงสวนราชการเปน 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาครุศาสตร คณะวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ มีหนวยงาน  
ศูนย สํานัก ซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอนอีก 6 หนวยงาน คือ สํานักงานอธิการบดี  
สํานักสงเสริมวิชาการ สํานักกิจการนักศึกษา สํานักวางแผนและพัฒนา ศูนยศิลปวัฒนธรรม และ
ศูนยวิจัยและบริการการศึกษา   
 เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแหงไดรับพระราชทานนามวา       
“สถาบันราชภัฏ” ใชคําภาษาอังกฤษวา “Rajabhat Institute” แลวตอเติมดวยชื่อจังหวัด 
 ตอมา พ.ศ. 2542 ไดปรับเปลี่ยนชื่อจากศูนยวิจัยและบริการการศึกษา  มาเปนสํานักวิจัย
และบริการวิชาการ พรอมทั้งมีการจัดตั้งศูนยการศึกษาการพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถิ่น ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สถาบันราชภัฏมหาสารคามได
นอมนําเอาพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงและพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาทองถิ่น  
มาเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือเปนการสืบสานพระราชปณิธาน  และขยายงานอันทรงคุณคา  
ตอการพัฒนาทองถิ่นใหแผขยายออกไป และเมื่อป พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ทรงโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งสงผลใหสถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม เปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547  
เปนตนไป และไดเปลี่ยนชื่อมาเปน "สถาบันวิจัยและพัฒนา"  (Research and Development 
Institute : RDI)  
 สถาบั นวิจั ยและพัฒนา ซึ่ ง เริ่ มตั้ งแตป  พ .ศ . 2530 เมื่ อนั บมาถึ งป  พ .ศ . 2560   
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผูบริหารสํานักวิจัยและบริการวิชาการตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน 
(ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) จํานวน 7 ทาน คือ 
  ป พ.ศ. 2530 – 2534  ผูชวยศาสตราจารยบุปผชาติ เรืองสุวรรณ 
  ป พ.ศ. 2535 – 2538  ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์ พลศรีพิมพ 
  ป พ.ศ. 2539 – 2540  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คําศรี     
  ป พ.ศ. 2540 – 2547  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย  
  ป พ.ศ. 2548 – 2555  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค สิงหเลิศ  
        (ดํารงตําแหนง 2 วาระ) 
    ป พ.ศ. 2556 – 2560                  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ปสสาโก 
  ป พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน               รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูมิ 
สีประจําหนวยงาน                 สีมวง 



 

 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภมูิ 

 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางณิชาอร ปาตลานนท 

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)  

หัวหนากลุมงานอํานวยการ 
(ยังไมมีผูดํารงตําแหนง) 

 

 

หัวหนากลุมงานวิจยัและสงเสริมเผยแพร 
(ยังไมมีผูดํารงตําแหนง) 

 

 1.2 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

หัวหนากลุมงานวชิาการและประกันคุณภาพ 
(ยังไมมีผูดํารงตําแหนง) 

หัวหนากลุมงานสารสนเทศและเครือขาย 

(ยังไมมีผูดํารงตําแหนง) 
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โครงสรางหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการและสารบรรณ   

- งานการเงินงบประมาณ 

-งานคลัง  

- งานพัสดุ   

- งานเบิก-จายเงินทุนวิจัย  

- งานเบิก-จายคาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ  

  ครุภัณฑ และอื่นๆ ของสถาบัน 

- งานระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศของสถาบันฯ  

- งานจัดพิมพ/แจกจายเอกสาร  

- งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ  

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

- งานนําเสนอและแสดงผลงานวิจัยของ  

  นักวิจัย (นักวิจัย บุคลากร อาจารย) 

-งานแผนยุทธศาสตรการวิจัย 

- งานจัดทําคูมือนักวิจัย  

- งานพัฒนานโยบายการวิจัย 

 - งานวิจัยสถาบัน 

-งานรับขอเสนอการวิจัย 

- งานรวบรวมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

-งานวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

-งานเผยแพรงานวิจัย/ติดตามผลงานวิจัย

ตีพิมพเผยแพร นําไปใชประโยชน  

- งานติดตามประเมินผลการวิจัย  

-งานแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 
 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานแผนปฏิบัติการประจําป 

- งานจัดทําคูมือปฏิบัติงาน  

- งานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

- งานการตรวจสอบภายใน 

- งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- งานแผนบริหารความเสี่ยง  

- งานติดตามผลการดําเนินงานของพันธกิจ  

-งานการจัดการความรู (KM) 

 

 

 

- งานระบบสารสนเทศงานวิจัย  

- งานประสานงานแหลงทุนภายนอก  

  วช., สกอ., สกว., และอื่นๆ  

- งานสารสนเทศและเผยแพรงานวิจัย  

- งานประชาสัมพันธ  

- งานระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ NRPM 

- งานติดตามรายงานความกาวหนางานวิจัย 

- งานสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/

สิทธิบัตร 

- การทําสัญญารับทุนวิจัย 

 

สํานักงานผูอํานวยการ 

กลุมงานอํานวยการ กลุมงานวิจัยและสงเสริมเผยแพร กลุมงานแผนและประกันคุณภาพ กลุมงานสารสนเทศและเครือขาย 
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1.3 คณะผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 รองศาสตราจารย ดร.สัญญา  เคณาภูมิ 

                                  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                รองศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  ปรีเอี่ยม 

                  รองผูอํานวยการฝายวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธินี  อัตถากร 

                     รองผูอํานวยการฝายแผนและประกันคุณภาพ 
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                        ผูชวยศาสตราจารยภาคย สธนเสาวภาคย 

         รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและประสานความรวมมือ  
 

 

 

 

              

 
 
 
                      นายกฤษฎา แสนบัวคํา 
                                      รองผูอํานวยการฝายบริหารและวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ผูชวยศาสตราจารยธันวาพร  วิมลชัยฤกษ   
                        ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
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          อาจารย ดร.กัลยาณี  เจริญโสภารัตน         

      ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารและวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ดร.มะลิ  นาชัยสินธุ                   
                  ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนและประกันคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
      อาจารยธนัชพร  ขัติยนนท                     

ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนและประกันคุณภาพ 
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             ผูชวยศาสตราจารยชวิศร  ปูคะภาค                        

           ผูชวยผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและความรวมมือ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     อาจารยมนัสวิน  จิตตานนท                   
            ผูชวยผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและความรวมมือ  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
                  อาจารยศุภษร  ศิลารักษ                       
                   ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
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   อาจารยอรวรรณ เจริญรัตน 
  ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             อาจารยธันยชนก  ปะวะละ                    
               ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารและวิจัย  
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1.4  จํานวนบุคลากร 
      มีจํานวนบุคลากร 7 ทาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        นางณิชชาอร ปาตลานนท 

 หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 

 
 
 
 
 

           นางปยนาฏ  พันธประสิทธิ์ 
                                       เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
                   
   
 

 

 

 

 

 

  นายกฤษฎา  แสนบัวคํา 

     นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
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                 นายภูทัย  รัฐบาล 

             เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

                นายวีระวัฒน  สามเณร 

                  ผูปฏิบัติงานบริหาร 

 

 

 

 

 

 

              นางสาวพรอนงค  ระวาดชู 

    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (โครงการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวสุดาวัลย  กุดวิสัย 

เจาหนาทีโ่ครงการการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือชุมชนเขมแข็งและทองถิ่นน 
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1.5 ขอมูลพื้นฐานโดยตอเนื่องกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  

 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

      ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

      80 ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000 

      โทรศัพท :  043-722118 ตอ 319, 320  โทรสาร 043-742802 

      เว็บไซต : http://research.rmu.ac.th 

      อีเมล : research_rmu@hotmail.com 

 

1.6 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ปงบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ บกศ.  

(บาท) 

งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

2559 25,716,900 21,014,700 46,731,600 

2560 26,231,300 39,931,800 66,163,100 

2561 9,672,600 27,158,000 36,830,600 

2562 1,000,000 5,744,800 6,744,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนที่ 2  

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 ส่วนที่สองของเล่มแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
แนวคิดในการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน การ

วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในแลภายนอก (SWOT Analysis) ระบบและกลไกการจัดท าแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้   

 

1. แนวคิดในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

  

 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 ได้จัดท าขึ้น

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผล

การพัฒนาตนเองของบุคลากรในช่วงที่ผ่านมา และการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก (SWOT Analysis) ด้านบุคลากรส าหรับสายสนับสนุน 

 

1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12   

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คือ ยึดหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา” วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศ

ไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ มี 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ

การวิจัย คือ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีแนว

ทางการพัฒนาคือ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง และ

กลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

สังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการก าหนดวาระการวิจัย

แห่งชาติ (National Research Agenda) และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับ

การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
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1.2 ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ป ีมีวิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านการวิจัย 

และนวัตกรรมในระดับโลก เพ่ือขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสู่ความมั่งคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 

 

1.3 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) 

      โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาโดยใช้การ

วิจัยและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ได้จริงในด้านสังคมและเศรษฐกิจ และมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากร

ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ให้มั่งคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน”  

 

1.4 แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับทบทวน พ.ศ. 

2561 ได้มีการปรับวิสัยทัศน์ เป็น “มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาทองถิ่นใหมีความ

เขมแข็งและย่ังยืน” และมีการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ เหลือ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล   
  
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา

ระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล   
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2. ตารางวิเคราะหความสอดคลองของแผน  

  

20

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 12 

แผน
ยุทธศาสตร  
กลุมราชภัฏ 

20 ป 

แผนยุทธศาสตร  
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

แผนยุทธศาสตร  
ของสถาบันวิจัย 

 

แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

สวพ. 

การวิเคราะห 
ความสอดคลอง 

เหตุผล
สนับสนุน 
การ

วิเคราะห 

สอดคลอง ไม
สอดคลอง 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บนพื้นฐาน 
ธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
บนพื้นฐานธรร
มาภิบาล   
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการที่

ดีขององคการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาให้บุคลากร
มีคุณภาพชีวิตใน
การท างานที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้
มีสมรรถนะตาม
สายงานและเป็น
มืออาชีพ 

3  จากการ
วิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า 
แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน
ของ สวพ. มี
ความ
สอดคล้องกับ
แผนต่างๆ  
ข้างต้น 
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3. การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)                

ดานบุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564    

  

การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็งและจุดออน)  

จุดแข็ง 

1. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ และทักษะในงานที่ท า 

2. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

จุดออน 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีมี 

2. บุคลากรสายสนับสนุนขาดขวัญก าลังใจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามยังไม่มี

กรอบอัตราก าลังเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 

 
การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

โอกาส 

1. พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สนับสนนุให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

อุปสรรค 

1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มที่ลดลง 
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ระบบและกลไกการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 ระบบและกลไกการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 จากภาพที่  2.1 แสดงระบบและกลไกการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)  โดยเริ่มจากทีมผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพ่ือ

หารือแนวทางในการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ที่จะใช้เป็นแผนในการด าเนินงานในปี 

พ.ศ. 2560 – 2564 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากนั้นจึงด าเนินการ

จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. 2560-2564  โดยมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในการแสดงความคิดเห็นและระดมสมอง จากนั้นน าร่างแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย และน าข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุง  

  

ประชุมเพ่ือหารือในการจัดท าแผน  

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผน  

ด าเนินการจัดท าแผนฯ สวพ. ปี พ.ศ. 2560-2564 

น าร่างแผนฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า สวพ. 

น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุง 

น าแผนฯ ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน   

ด าเนินการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สวพ. ปี 2562 
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สวนที่ 3  

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564  

 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560-2564 ไดจัดทําขึ้นเมื่อ

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ซึ่งแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังกลาว เกิดจากการวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ดานบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

ไดจากการระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

 การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค ประเด็นยุทธศาสตร  กลยุทธ  ตัวชี้วัด                       

คาเปาหมาย มีรายละเอียดตอไปนี้  

วิสัยทัศน (Vision)   

“สถาบันวิจัยและพัฒนามุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู” 

 

พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
2. สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหเปนบุคลากรมืออาชีพ 

3. สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และพัฒนา

สมรรถนะตามสายงานใหเปนบุคลากรมืออาชีพ  

ตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค 

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตนเอง (รอยละ 100)  

2. จํานวนโครงการดานการพัฒนาบุคลากร (1 โครงการ) 

ประเด็นยุทธศาสตรดานบุคลากร 

  ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี 
   ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามสายงานและเปนมืออาชีพ 
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รายละเอียดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา ป พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)   

     ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 :  สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี 
   1  บุคลากรไดรับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางมีความสุข  

2  อัตรากําลังมีความเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ  

นับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1  สงเสริมและ

พัฒนาใหบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานที่ดี 

รอยละของความพึงพอใจของบุคลากร
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รอยละ 80 82 84 86 88 โครงการพัฒนาบุคลากร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2 ปรับปรุง

โครงสรางภาระงาน ให
เหมาะสมกับภารกิจและทิศ
ทางการพัฒนาสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุง
โครงสรางภาระงาน   

ระดับ 1 2 3 4 5 ปรับปรุงโครงสรางภาระ
งานบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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     ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 : สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามสายงานและเปนมืออาชีพ 
1    บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานใหเปนบุคลากรมืออาชีพ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย กิจกรรม/โครงการ  

นับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1  สงเสริมและ

พัฒนาบุคลากรใหมี
สมรรถนะและทักษะในการ
ปฏิบัติหนาที่ตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรของสถาบันวิจัย
และพัฒนา  

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

รอยละ 80 81 82 83 84 -โครงการพัฒนา
บุคลากร สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
-การอบรมหัวขอที่
เกี่ยวกับการพัฒนาสาย
งาน  

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพ  

รอยละ 80 85 90 95 100 
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สวนที่ 4  

แผนบริหารบุคลากร (HRM) 
 

บุคลากรสายสนับสนุน   

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงงานปจจุบัน วุฒิการศึกษา   

ปที่เขามาทํางาน 
1 นายกฤษฎา แสนบัวคํา นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 
ป 2552 

2 นางปยะนาฎ พันธประสิทธิ์ หัวหนาสํานักผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ มรม. 

ป 2538 

3 นายภูทัย รัฐบาล เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
คณะวิทยาศาสตร มรม. 

ป 2556 

4 นายวีระวัฒน สามเณร ผูปฏิบัติงานบริหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
คณะวิทยาศาสตร มรม.  

ป 2557 

5 นางสาวพรอนงค ระวาดชู เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
(เจาหนาที่โครงการฯ) 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
คณะวิทยาศาสตร มรม. 

ป 2556 
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แผนบริหารบุคลากร (HRM) ประกอบดวย  

1) แผนอัตรากําลัง ระยะ 5 ป  

2) การวิเคราะหงาน (Job Analysis)    

3) การบริหารความเสี่ยงดานบุคลากร 

 

แผนอัตรากําลัง ระยะ 5 ป  

ลําดับ  ปงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน - - - 1 - 
2 นักวิชาการศึกษา - - - 1 1 
3 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป - - - 1 1 
4 เจาหนาที่การเงิน - - - 1 - 
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การวิเคราะหงาน (Job Analysis)   

ประกอบดวย การบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job specification)  

  

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงงานปจจุบัน คําบรรยายลักษณะงาน  
(Job Description) 

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

1 นายกฤษฎา แสนบัวคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการ 

1. งานประสานงานแหลงทุนภายนอก วช., สกอ., 
สกว., และอ่ืนๆ 
2. งานระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ NRMS 
3. งานติดตามรายงานความกาวหนางานวิจัย 
4. งานการจัดความรู 
5. งานสนับสนุนการจดลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร 
6. งานพัฒนานโยบายการวิจัย 
7. งานรับขอเสนอการวิจัย งบประมาณแผนดิน 
8. งานวิจัยสถาบัน  
9. งานนําเสนอและแสดงผลงานวิจัยของนักวิจัย 
(นักวิจัย บุคลากร อาจารย)  
10. งานการจัดความรู (KM)  
11. งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
12. งานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
13. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร/ วิศวะ
คอมพิวเตอร / เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงงานปจจุบัน คําบรรยายลักษณะงาน  
(Job Description) 

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

2 นางปยะนาฎ พันธประสิทธิ์ หัวหนาสํานักผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

1. งานการเงินงบประมาณ 
2. งานการคลัง 
3. งานเบิก-จายเงินทุนวิจัย 
4. งานเบิก-จายคาตอบแทน/ใชสอย/วัสดุครุภัณฑ 
และอ่ืนๆ ของสถาบัน 
5. งานระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศของสถาบันฯ 
6. งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
7. งานตรวจสอบภายใน 
8. งานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี สาขา
ทางดานสังคมศาสตร 

3 นายภูทัย รัฐบาล เจาหนาที่วิจัยปฏิบัติการ 1. งานเผยแพรงานวิจัย/ติดตามผลงานวิจัยตีพิมพ
เผยแพร นําไปใชประโยชน 
2. งานระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ NRMS 
3. งานติดตามรายงานความกาวหนางานวิจัย 
4. การทําสัญญารับทุนวิจัย 
5. งานรับขอเสนอการวิจัย 
6. งานเบิกจาย-จายเงินทุนวิจัย 
7. งานรวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
8. งานจัดทําจดหมายขาวสถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
10. งานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
11. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี สาขา
ทางดานสังคมศาสตร  
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงงานปจจุบัน คําบรรยายลักษณะงาน  
(Job Description) 

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง 

4 นายวีระวัฒน สามเณร ผูปฏิบัติงานบริหาร 1. งานพัสดุ 
2. งานการสนับสนุนตีพิมพเผยแพรผลงาน
วิชาการ 
3. งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
4. งานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี สาขา
ทางดานสังคมศาสตร / สาขาการเงิน 

5 นางสาวพรอนงค ระวาดชู เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
(เจาหนาที่โครงการฯ) 

1. งานธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศของสถาบันฯ 
3. งานวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. งานจัดพิมพ/แจกจายเอกสาร 
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
6. งานประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. งานการจัดการความรู (KM) 
8. งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิจัย 
9. งานสงตรวจรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
10. งานสรุปการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
11. งานติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
12. งานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี สาขา
ทางดานสังคมศาสตร / รัฐศาสตร / 
รัฐประศาสนศาสตร /บริหารธุรกิจ  
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แผนบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรสายสนับสนุน 

ลําดับ ปญหา แนวทางการแกไขปญหา หมายเหตุ 
1 ปริมาณงานหรือภาระงานมาก ไมสมดุลกับจํานวน

บุคลากรปจจุบันที่มีอยู (ภาวะงานลนคน)  
 จัดทํากรอบอัตรากําลังเพ่ิมเติม ตําแหนง…. 

1) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
2) นักวิชาการศึกษา 
3) นักบัญชี / เจาหนาที่การเงิน 
4) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

 

2 บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน เนื่องจาก
ยังไมไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผนดิน)  

จัดหาอัตราเพ่ือบรรจุในตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบประมาณแผนดิน) 

 

3 ระบบกลไกในการปฏิบัติงานแตละหนาที่ยังไม
ชัดเจน  

สถาบันวิจัยควรจัดทําระบบและกลไก แสดงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานแตละหนาที่ใหชัดเจน และจัดทําเปนคูมือการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

 

 

  



 

 

สวนที่ 5 

การนําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ไปสูการปฏิบัติ 
 

 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2564 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) เปนแผนที่ใชเพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายหลักดานพัฒนา

บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยไดก าหนดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  กลยุทธ และ

โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 2 ประเด็นยุทธศาสตร ทั้งนี้ เพ่ือใหบรรลุความส าเร็จของการขับเคลื่อน

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฯ สูการปฏิบัติ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการสรางความชัดเจนของ

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สูการปฏิบัติ 

โดยสรางความรับรู ความเขาใจ ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบรวมกันของทุกภาคสวนใน

การพัฒนาองคกร เพ่ือใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการบริหารจัดการแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร  กลยุทธ สูการปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้  

1. การระดมสมองและแสดงความคิดเห็นของผูบริหาร คณาจารย และตัวแทนบุคลากรของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือสรางการมีสวนรวมในการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ป พ.ศ. 2560-2564 นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไดน าเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นเสนอแนะ ในการน า

ขอคิดเห็นตางๆ ไปปรับปรุงในแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความสมบูรณ สามารถน าไปปฏิบัติได และ

ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน   

2. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรสูการจัดท าโครงการและแผนงบประมาณในการน าแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร ไปสูการปฏิบัติ ผูที่ไดรับมอบหมายจะตองไปจัดท ารายละเอียดของ

โครงการพรอมงบประมาณ และบรรจุเขาแผนปฏิบัติราชการประจ าป ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด

ซึ่งงบประมาณในกาด าเนินมาจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได การสนับสนุนของ

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากนี้ไดน ากลยุทธ ที่มี 13 กลยุทธ มาจัดท าเปน

โครงการ/กิจกรรม ตางๆ โดยไดถายทอดมอบหมาย และก าหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่ ง

ประกอบดวย ระดับรองคณบดี และผูที่เก่ียวของ 

3. การถายทอดเปาประสงคและตัวชี้วัดจากระดับผูบริหารสูระดับบุคลากรเพ่ือใหการ
ด าเนินงานของทั้งหนวยงานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน จึงจะไดมีการถายทอด

เปาประสงค  ตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามยุทธศาสตรของหนวยงานสูผูบริหารและบุคลากรทุกคน 

4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอยางตอเนื่อง
ทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจายงบประมาณ โดยการแบงชวง
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ระยะเวลาในการติดตามออกเปน รายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามยุทธศาสตร

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เขาสูระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือใหผูบริหารไดมีระบบในการติดตามขอมูลความคืบหนาในการด าเนินงานตามยุทธศาสตรอยาง

ตอเนื่อง โดยผูบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีการติดตามความคืบหนาของการด าเนินงาน

ตามโครงการ และการบรรลุคาเปาหมายของตัวชี้วัด เพ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินผลการ

ด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร รวมทั้งเพ่ือเปนขอมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรฯ ใหเหมาะสม

สอดคลองกับสภาวการณตางๆ ที่เกิดข้ึนโดยยังคงมีเปาประสงคของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฯ 

เปนหลัก พรอมทั้งสรางตัวชี้วัด การพัฒนาที่สามารถน าไปใชก ากับการด าเนินงานตามเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ  

5. การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรสูบุคลากรและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือใหบุคลากรและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดทราบถึงแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัย

และพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562  

ระบบและกลไกในการนําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ไปสูการปฏิบัติ 

ระบบหรือขั้นตอนในการน าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย

ขั้นตอน ดังตอไปนี้ ตามภาพท่ี 4.1    

  แตงตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะรัฐศาสตรฯ 
 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะรัฐศาสตรฯ ป พ.ศ. 2560-2564 

  

Ì   น าแผนพัฒนาบุคลากรไปใชเปนแนวทางในการบริหารและด าเนินงานดาน

พัฒนาบุคลากร สวพ. 
 

น าแผนพัฒนาบุคลากรผานการพจิารณาเพื่อรับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

น าขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงแผนใหสมบูรณ 

น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงและพัฒนาครั้งตอไป 
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