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ค าน า 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระ  
หน้าที่ของผู้บริหาร  และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร  เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลส าเร็จต่อ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้  
และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถ
ด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

   สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการพัฒนาตนเองให้มรสมรรถนะในการท างานได้อย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ เพ่ือสนองต่อวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และครอบคลุมถึง
เป้าหมาย แนวทาง การด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดแผน
ได้มาจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากร และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

         สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลหน่วยงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีชื่อเดิมว่า "ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา" ตั้งขึ้นประมาณ 
พ.ศ.2524  ต่อมาในปี พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป็น "ส านักวิจัย" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ2538 เป็น
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และใน ปี พ.ศ.2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน จึงมีผลท า
ให้ส านักวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็น "ส านักวิจัยและบริการวิชาการ" ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2542 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการแบ่งหน่วยปฏิบัติงานเพ่ิมในปี พ.ศ.2543 โดยตั้งส านัก
ฝึกอบรมและบริการวิชาการและศูนย์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นแยกออกจาก
ส านักวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2543 แต่ในช่วงปีพ.ศ.2546 คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้
รวมส านักฝึกอบรมและบริการวิชาการและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการของส านักวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และได้
เปลี่ยนชื่อส านักวิจัยและบริการวิชาการ เป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนา" ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2548 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
 

ปรัชญา (Philosophy) 
  “วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น   
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ผู้น าการวิจัย  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” 

  พันธกิจ(Mission) 

  1. พัฒนาขีดความสามารถสมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้สูงขึ้นสามารถ
ท างานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเป็นรายบุคคล ส่งเสริม
สนับสนุนหรือด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้แก่คณาจารย์ส่ งเสริม
ให้มีการวิจัยแบบทีม เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในการท าวิจัยให้แก่
คณาจารย์และนักศึกษา 
  2. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์โดยประสานงานจัดหาเงินทุนจากแหล่ง
เงินทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย
การก าหนดขอบข่ายหัวข้อวิจัยที่สอดรับ กับความต้องการของมหาวิทยาลัย หรือชุมชน ในแต่ละด้านโดยจัดท า
ประกาศข้อก าหนดการ วิจัย (TOR) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการ จัด
ประกวดผลงานวิจัยจัดท าวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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  3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลาง
ใน การอ านวยการและสนับสนุน การท าวิจัย ของอาจารย์โดยจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้ง
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆและบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย 
  4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัยโดยการให้ความรู้และร่วมกันท าวิจัย 
   

วัตถุประสงค์ 
  1.  สังคม ชุมชนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ใหม่ส าหรับท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างได้ผล 
  2.  ส่งเสริมการการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร มีสมรรถนะและ
ร่วมผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
  3.  เพ่ือสร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในด้านการให้ความรู้และร่วมกันท า
วิจัย 

4.  มีแหล่งทุนให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง 

5.  สนับสนุนทรัพยากรและมีกระบวนการส่งเสริมการวิจัยที่ดีเพ่ือเอ้ือต่อการท างานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยในทุกสาขา 

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จากบุคลากรและองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 3. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นทุนอุดหนุนการท า
วิจัยของบุคลากร 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าผลการวิจัยของบุคลากรออกเผยแพร่ในระดับประเทศและ
นานาชาติ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรให้สูงขึ้น 
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบด ี

 

รองอธิการบด ี

 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

รองผู้อ านวยการ   

 

รองผู้อ านวยการ  

 

รองผู้อ านวยการ  

 

หัวหน้าส านักงาน 
ผู้อ านวยการสถาบัน 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 

งานวิจัยสถาบัน 

 

งานส่งเสรมิและเผยแพร่
งานวิจัยและสิทธิบัตร 

 

ส านักงาน 
ผู้อ านวยการสถาบัน 
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โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท ์
รองอธิการ 

อ. ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ 

รองผู้อ านวยการ  

 

ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทกัษ์ 
ผู้อ านวยการ 

 

อ.ดร.พรรณวิภาแพงศรี 

รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัย และพฒันา 

 

อ.อัจจิมามั่นทน 

รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัย และพฒันา 

 

นางสาวกรรณิกาสร้อยส าโรง 

รษก.หัวหนา้ส านักงานผูอ้ านวยการ
สถาบัน 

นายสรยุทธสุทธิมา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

นางสาววนิดาพิงสระน้อย 

นักวิจยั 

 
นายชูศักดิ์  ขันธชาต ิ

เจ้าหน้าทีว่ิจัย 

นางสาวกัญชญาวีร์กุลพิพัฒน์เตชนาถ 

พนักงานธุรการ ส 3 

รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ 
อธิการบดี 

 

ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน 

งานบริหารทั่วไป งานวิจัยสถาบัน 

 

งานส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัย และ
สิทธิบัตร 

 

นางสาวจิตินันท์  พันธ์สุจริต 
นักวิชาการศึกษา 
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รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร  

รายช่ือผู้บริหารชุดปัจจุบัน 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์      รองอธิการบดี 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ ผู้อ านวยการ 

3.  อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ รองผู้อ านวยการ 

4.  อาจารย์ ดร.พรรณวิภา            แพงศรี รองผู้อ านวยการ 

5.  อาจารย์อัจจิมา มั่นทน รองผู้อ านวยการ 

6.  นางสาวกรรณิกา    สร้อยส าโรง รักษาการหัวหน้าส านักงาน  

บุคลากร 

1. นางสาวกรรณิกา    สร้อยส าโรง รักษาการหัวหน้าส านักงาน 

2. นายสรยุทธ สุทธิมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาววนิดา พิงสระน้อย นักวิจัย 
4. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ เจ้าหน้าที่วิจัย 
5. นางสาวจิตินันท์ พันธ์สุจริต นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ พนักงานธุรการ ส 3 

 
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมองค์กร 
อัตลักษณ์ 
“องค์ความรู้  สู่การพัฒนา” 
 
เอกลักษณ์ 
“วิจัยตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลอัตราก าลังสายสนับสนุน 

ข้อมูลแสดงต าแหน่งและจ านวนอัตราก าลังของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานมหาวิทยาลัย 

ล าดับ ต าแหน่ง ประเภท จ านวน เพศ หมายเหตุ 
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช านาญการ) ข้าราชการ 1 ญ  
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ช  
3 นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ญ  
4 เจ้าหน้าที่วิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ช  
5 นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ญ  
6 พนักงานธุรการ ส 3 ลูกจ้างประจ า 1 ญ  

รวมทั้งสิ้น  6   
  1 สิงหาคม 2560 

หมายเหตุ อัตราว่าง 2  อัตรา คือ ต าแหน่งนักวิจัย 1/ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 
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ส่วนที่ 3 

การพัฒนาบุคลากร 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีพันธกิจในการพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์
ด้านการวิจัยให้สูงขึ้นสามารถท างานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนา
นักวิจัยเป็นรายบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนหรือด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยให้แก่คณาจารย์ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบทีม เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่แต่งตั้งคณะ
ที่ปรึกษาในการท าวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์โดย
ประสานงานจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วยการก าหนดขอบข่ายหัวข้อวิจัยที่สอดรับ กับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย หรือชุมชน ในแต่ละด้านโดยจัดท าประกาศข้อก าหนดการ วิจัย (TOR) ให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการ จัดประกวดผลงานวิจัยจัดท าวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัด
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยตลอดจนถึงการพัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางใน การอ านวยการและสนับสนุน การท าวิจัย ของอาจารย์โดย
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้งฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆและบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การวิจัย 
  ในการพัฒนาบุคลากรนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการพัฒนาในด้านต่างดังนี้ 
  1.บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมประชุม การฝึกอบรม  การสัมมนา ศึกษาดู
งาน ทั้งในและนอกองค์กร 
  2.ส่งเสริม สนับสนุน การท าวิจัย ในต าแหน่งนักวิจัย 
  โดยบุคลากรทุกคนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน สม่ าเสมอ และ
ต่อเนื่อง  
 
วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรให้ปฏิบัติพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3.เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีของบุคลากร 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) สถาบันวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากร 
 
 จุดแข็ง 
 1.บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะในสายงาน 
 2.บุคลากรมีความทุ่มเทเสียสละเวลาในการท างาน 
 3.บุคลากรมีความสนใจในการพัฒนาตนเอง 
 4. บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตบริการ 
 
 จุดอ่อน 
 1. จ านวนบุคลากรมีจ ากัด ไม่เพียงพอกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน 
 2. สถาบันวิจัยฯยังขาดบุคลากรตามโครงสร้างอีก 2 ต าแหน่ง 
 3. บุคลากรสายสนับสนุนขาดการสนับสนุนในการฝึกอบรมภายนอกในบางสายงาน 
  
 โอกาส 

1. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนา 
 

อุปสรรค 
1.มหาวิทยาลัยขาดการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนอย่างจริงจัง จึงท าให้ขาดบุคลากรมืออาชีพ  
2. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอ 

 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 1.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม  ฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 2.ส่งเสริมให้บุคลากรปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญ ให้สั้น  กระชับ โดยเน้นผลผลิตงานให้
รวดเร็ว และถูกต้อง รวมทั้งการท าขั้นตอนการท างาน (Flow Chart) 
 3.สร้างเครือข่ายทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือสร้างความร่วมมือ และพัฒนางานในด้านต่างๆ 
 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา จะด าเนินการติดตามผลปีละ 1 ครั้ง และน าผลการ
ประเมินมาพัฒนา และปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และศักยภาพที่จะช่วยเสริมสร้าง และสนับสนุน
ในการด าเนินพันธกิจต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหาร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ที ่ รายการ ค่าเป้าหมายจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภาครัฐ ตาม พรบ.
ใหม่ 

2 ราย ได้รับความรู้และทักษะในงานด้านจัดซื้อ
จัดจ้าง 

ศูนย์พัฒนาบุคลากร 

2 
การพัฒนาความคิดเชิงบวกและพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์ 

2 ราย ได้พัฒนาความคิด การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ที่ดีข้ึน 

ศูนย์พัฒนาบุคลากร 

3 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (นักวิจัย) 1 ราย ทราบแนวทางการท าวิจัยโดยน าเรื่องของ

จริยธรรมเข้ามา 
ศูนย์พัฒนาบุคลากร 

4 
ความรู้ด้านกฏหมายส าหรับพนักงานสายสนับสนุน 3 ราย ทราบเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ของพนักงาน

สายสนับสนุน 
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

5 
ความรู้ด้านสารสนเทศส าหรับสายสนับสนุน 4 ราย ทราบเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ของพนักวาน

สายสนับสนุน 
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

   6 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่จัดขึ้น 

6 ราย ได้รับความรู้/ทักษะในสายสายงานของแต่
ละบุคคล 

หน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

หมายเหตุ   ค่าเป้าหมาย คือ  บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 5 คน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 


