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แผนพัฒนาบุคลากร  ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) 
สถาบันวิจยัและพัฒนา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 
 
 

  



๒ 
 

คํานํา 
 
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป ๒๕๕๕     ฉบับน้ี จัดทําขึ้นภายใต
กรอบยุทธศาสตรและแผนการพัฒนาสถาบันฯ ในระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖) โดยไดมีการ 
วิเคราะหอัตรากําลังของสายสนับสนุน การสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ตลอดจนขอสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมและคาดวาจะสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริงแผนพัฒนา
บุคลากรฉบับน้ี จะเปนประโยชน ในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุด
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สารบัญ 

   หนา 
คํานํา ................................................................................................................................. ๑ 
สารบัญ ............................................................................................................................. ๒ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  ………………………………………………………………………. ๓ 
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานและขอมูลบุคลากร     
 ๑.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน .......................................................................................  ๔ 
  ๑.๑.๑ สถานภาพปจจุบัน ................................................................ ๔ 
  ๑.๑.๒ โครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา ........................................... ๖ 
  ๑.๑.๓ โครงสรางการบริหารงาน ...................................................... ๖ 
  ๑.๑.๔ ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร  .................... ๗ 
 ๑.๒ ขอมูลบุคลากรปจจุบัน .......................................................................... ๙ 
สวนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาบุคลากร    
 ๒.๑ หลักการและเหตุผล .............................................................................. ๑๑ 
 ๒.๒ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และความคาดหวังดานการบริการ

ทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา .......................................... 
๑๑ 

สวนที่ ๓ แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)    
 ๓.๑ การวางแผนอัตรากําลัง.......................................................................... ๑๔ 
 ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพและความกาวหนาของบุคลากร .............................. ๑๗ 
 ๓.๓ การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงของบุคลากร..................................... ๑๘ 
 ๓.๔ การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร ..................................... ๑๙ 
สวนที่ ๔ การนําแผนพัฒนาบุคลากรสูการปฏิบัติ   
 ๔.๑ การบริหาร ........................................................................................... ๒๑ 
 ๔.๒ การขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากร ........................................................ ๒๑ 
 ๔.๓ แนวทางการพัฒนาในอนาคต ............................................................... ๒๑ 
 ๔.๓ แนวทางการติดตามประเมินผล ............................................................. ๒๒ 
  

 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานที่มีภาระกิจดานการวิจัยและบริการทางวิชาการ

บุคคลากรถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินการใหเปนไปตามพันธกิจ ดังน้ันสถาบันวิจัย
และพัฒนาจึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖) เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนา
บุคลากร  โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังน้ีดังน้ี 
 ๑. สงเสริมบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการบริการที่ด ี
 ๒. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม และสัมมนา 
 ๓. สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

เพ่ือใหบรรลุนโยบายดังกลาว สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกําหนดแนวทางในการ พัฒนาดังน้ี 
  ๑. การวางแผนอัตรากําลัง  
 เปาหมาย : ๑. มีแผนความตองการกําลังคน  
  ๒. มีระบบการสรรหาบุคลากร  
 ตัวช้ีวัด   : ๑. มีแผนความตองการกําลังคน 
  ๒. สรรหาบุคลากรไดตามคุณลักษณะที่ตองการไมนอยกวารอยละ 80 

๒. การพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 เปาหมาย : ๑. บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง 
  ๒. บุคลากรมีความรู ความสามารถและสมรรถนะในการทํางาน

เพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัด   : ๑. แผนพัฒนาตนเองของบุคลากร 
  ๒. บุคลากรรอยละ ๘๐ ไดรับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางนอย ๑ ครั้ง / คน / ป 
๓. ดานการพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงของบุคลากร 

 เปาหมาย : ๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใสและเปนธรรม 
  ๒. เชิดชูบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน  
 ตัวช้ีวัด   : ๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่โปรงใสและเปน

ธรรม  
  ๒. บุลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

๔. ดานการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร 
 เปาหมาย : ๑. บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูมีความประพฤติด ีมี

ระเบียบวินัย สํานึกในหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  ๒. เสริมสรางช่ือเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเองและไดรับ
การยกยองจากบุคคลทั่วไป 

 

 



๕ 
 

 ตัวช้ีวัด   : ๑. บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
วาดวยจรรยาบรรณบุคลากร 

  ๒. การรายงานผูกระทําผิดหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณไมเกินรอย
ละ ๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

สวนท่ี ๑ 
ขอมูลพื้นฐานและขอมูลบุคลากร 

 

๑.๑ ขอมูลพื้นฐาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๑.๑.๑ สถานภาพปจจุบัน 
  นับแตพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘    มีผล 
บังคับใชในวันที่ ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแยกออกเปน ๙ 
แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวยวิทยาเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ  วิทยาเขต
กาฬสินธุ  วิทยาเขตขอนแกน  วิทยาเขตสุรินทร  และวิทยาเขตสกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน   เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เนนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยตอยอดให
ผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา  โดยมีพันธกิจ ๔ ดาน
ดังน้ี (๑) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (๒) สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมบน
พ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการผลิตการบริการและสรางมูลคาเพ่ิมใหประเทศ (๓) มุงบริการ
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม (๔) ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดลอม  (๕) บริหารจัดการดวยระบบธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานขององคกร   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน      ตั้งขึ้นพรอมกับการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ  ในปพ.ศ. ๒๕๔๘ เปนหนวยงานเทียบเทา คณะวิชา ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานดานการวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม ชุมชน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 ๑.๑.๒ โครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   

 
ภาพที่ ๑ : โครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
 ๑.๑.๓ โครงสรางการบริหารงาน 

 
ภาพที่ ๒ : โครงสรางการบริหารงาน 
 



๘ 
 

 ๑.๑.๔ ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร 
  ๑) ปรัชญา 
   “มุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะทําการวิจัยและพัฒนาสังคมและ  
เศรษฐกิจของประเทศ” 
  ๒) วิสัยทัศน 
    สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ        เพ่ือพัฒนา  
ผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ และงานบริการวิชาการเพ่ือสรางสังคม แหงปญญา
ใหเขมแข็งและยั่งยืน 
  ๓) พันธกิจ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหนาที่ดําเนินการและประสานงานวิจัย  เพ่ือพัฒนา  
ผลงานวิจัยสูความเปนเลิศทางวิชาการและเปนที่ยอมรับในระดับสากล   รวมทั้งใหบริการทางวิชาการ
เพ่ือเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็งและยั่งยืน ดวยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  ๔) ประเด็นยุทธศาสตร 
   ๔.๑) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
    เปาประสงค 
    ๔.๑.๑) มทร.อีสานมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานสรางสรรค ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
    ๔.๑.๒) มีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
   ๔.๒) ดานบริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง

และยั่งยืน 
    เปาประสงค 
    ๔.๒.๑) สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมีคุณภาพ 

คุณธรรม ตรงกับความตองการและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   ๔.๓) ดานการพัฒนาองคกร 
    เปาประสงค 
    ๔.๓.๑) สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี 

มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการไดอยางคลองตัว 
บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนด 

      
 



๙ 
 

 

  

ภาพที่ ๓ : การเช่ือมโยงวิสัยทัศนกับเปาประสงค 
 

 ๑.๑.๕ คานิยมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  เพ่ือใหการพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและ 
พัฒนาจึงกําหนดคานิยมองคกรของสถาบันวิจัยและพัฒนา “FAST”  เพ่ือใหบุคลากรทุกคนใชเปนหลัก
คิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ดังน้ี 
  F  : Following  Best  Practice  ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือมุงสู

องคกรแหงคุณภาพ  
  A  : Action กระตือรือลน 
  S  : Service  Mind มีจิตใจบริการ มุงเนนผูรับบริการเปนสําคัญ 
  T  : Team  Work ทํางานเปนทีม 
 



๑๐ 
 

 
 
ภาพที่ ๔ :  คานิยมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

๑.๒ ขอมูลบุคลากรปจจุบัน 
 ๑.๒.๑ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ 

รายการ ขาราชการพลเรือน พ.สถาบันอุดมศึกษา รวม 
๑. เพศ ชาย ๙ -  ๙ 
 หญิง ๒ ๑  ๓ 

รวม ๑๑ ๑ ๑๒ 
๒. วุฒิการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตรี - - - 
 ปริญญาตรี - -  - 
 ปริญญาโท ๑๐ ๑  ๑๑ 
 ปริญญาเอก ๑ -  ๑ 

รวม ๑๑ ๑  ๑๒ 
๓. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ๕ ๑  ๖ 
 ผูชวยศาสตราจารย ๖ -  ๖ 
 รองศาสตราจารย - -  - 

รวม ๑๑ ๑   ๑๒ 
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
 

 

 



๑๑ 
 

  ๒.๑.๒ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา 
รายการ  พ.สถาบันอุดมฯ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว รวม  

๑. เพศ ชาย  - ๒ ๑๘ ๒๐ 
หญิง ๑ - ๙ ๑๐ 

รวม ๑ ๒ ๒๗ ๓๐ 
๒.การศึกษา 

  
ต่ํากวาตรี  - ๒ ๑๗ ๑๙ 
ปริญญาตรี  *๑ - *๑๐ ๑๑ 
ปริญญาโท  - - - - 
ปริญญาเอก  - - - - 

รวม ๑ ๒ ๒๗ ๓๐ 
หมายเหตุ : ๑. *  กําลังศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๕ รายคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา ๒๔๔๔ 
 ๒. ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
 

  ๒.๑.๓ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามตําแหนง 
รายการ  พ.สถาบันอุดมฯ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว รวม  

นักวิชาการศึกษา ๑  - ๓  ๔ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป - - ๔ ๔ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร - - ๑ ๑ 
นักวิชาการเกษตร - - ๒ ๒ 
พนักงานขับรถ  ๑ - ๑ 
คนสวน - ๑ ๑๗ ๑๘ 

รวม ๑ ๒ ๒๗ ๓๐ 
 

  ๒.๑.๔ จํานวนบุคลากร  เกษียณอายุราชการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 
รายการ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ขาราชการ  - - - - 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   - - - - 
ลูกจางประจํา - - ๒ - 
ลูกจางช่ัวคราว  - - - - 

รวม - - ๒ - 
หมายเหตุ : ๑. ศูนยหนองระเวียง ๑ ราย (นายณรงค  ขําอเนก) 
 ๒. ศูนยชุนหะวัณ      ๑ ราย (นายกุหลาบ  หรองบุตรศรี) 

 
 
 



๑๒ 
 

สวนท่ี ๒ 
ทิศทางการพัฒนาบุคลากร 

 

๒.๑ หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  สอดรับกับวิสัยทัศน และพันธกิจ   เพ่ือ 
บรรลุผลสําเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีจํานวนที่
เพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดกําหนดนโยบายในการพัฒนา
บุคลากร สายสนับสนุน  ไวดังน้ี 
 ๑) สงเสริมบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการบริการที่ด ี
 ๒) สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม และสัมมนา 
 ๓) สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
   
๒.๒ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนและความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๑) จุดแข็ง 
   ๑.๑) ผูบริหารระดับสูงมีภาวะผูนํามุงเนนการบริหารการเปล่ียนแปลง

และเปนตนแบบที่ดีในองคการ 
   ๑.๒) บุคลากรทํางานรวมกันจนบรรลุผลลัพธอยางดี (การทํางานเปน

ทีม) และมีเครือขายการพัฒนา 
   ๑.๓) บุคลากรมีศักยภาพและความเช่ียวชาญเฉพาะดานและมีความ

กระตือรือรนในการพัฒนา 
   ๑.๔) มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการพัฒนาบุคคลากรที่ชัดเจนตอเน่ือง 
   ๑.๕) ผูบริหารใหความสําคัญและแนะนําการปฏิบัติหนาที ่
   ๑.๖) บุคลากรมีความพึงพอใจสูงในภาระงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 
   ๑.๗) บรรยากาศของความสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหาร และ

บุคลากร 
   ๑.๘) บุคลากรมีความพึงพอใจที่ไดมาปฏิบัติหนาที่ใน สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
   ๑.๙) บุคลากรมีปริมาณไมมากทําใหเกิดความคลองตัวและความรวดเร็ว

ในการประสานงาน 
   ๑.๑๐) บุคลากรมีความสามารถและพรอมที่จะรับการพัฒนา 
  ๒) จุดออน 
   ๒.๑) บุคลากรบางหนวยมีภาระหนาที่มาก ไมมีโอกาสที่จะแลกเปล่ียน

เรียนรู 
   ๒.๒) กรอบอัตรากําลังไมสอดคลองกับปริมาณงาน 



๑๓ 
 

   ๒.๓) บุคคลากรบางคนไมไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสมกับ
บทบาทหนาที ่

   ๒.๔) การมอบหมายงานไมตรงกับความรูและตําแหนงหนาที ่
   ๒.๕) การพัฒนาบุคลากรไมมีระบบการประเมินผลหลังจากอบรมแลวที่

ชัดเจน 
   ๒.๖) การปรับปรุงฐานขอมูลบุคคลากรที่ไมเปนระบบอยางตอเน่ือง 
   ๒.๗) การพัฒนาบุคลากรยังไมครอบคลุมและบางครั้งไมสอดคลองกับ

ความตองการของหนวยงาน 
   ๒.๘) หนวยงานตั้งอยูกระจัดกระจายสงผลตอการติดตอประสานงานของ

บุคลากร 
   ๒.๙) อัตรากําลังมีไมครบตามกรอบ 
   ๒.๑๐) 

 
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด ไม
เพียงพอ 

   ๒.๑๑) สถานที่ในการใหบริการไมเพียงพอ 
   ๒.๑๒) มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังกับผลงานของสถาบันฯ สูง สงผลให

บุคลากรเกิดความกดดัน 
 ๑.๒.๒ ความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑) ดานงานและกระบวนงาน 
   ๑.๑) ลดขั้นตอนการดําเนินการ 
   ๑.๒) มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน 
   ๑.๓) มอบอํานาจการตัดสินใจใหหัวหนาฝายและผูรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมาย 
   ๑.๔) มีระบบฐานขอมูลบุคคลเพ่ือการบริหารจัดการที่เปนปจจุบัน 
   ๑.๕) การใหบริการศูนยบริการรวม (ONE STOP SERVICE) ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๑.๖) มีคูมือการปฏิบัติงาน 
   ๑.๗) พัฒนากระบวนงานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๑.๘) การบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอยางมีระบบและเปนธรรม 
   ๑.๙) การเผยแพรขอมูลขาวสารสาระนารูผานทาง Web Site   
   ๑.๑๐) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการนํามาใช 
  ๒) ดานบุคลากร  
   ๒.๑)  การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตรและเปาประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๒.๒) ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจอยางมืออาชีพ 
   ๒.๓) สรางจิตสํานึกของบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมและรักองคกร 
   ๒.๔) นําหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ 
   ๒.๕) การถายทอดประสบการณของคนรุนเกาสูคนรุนใหม 



๑๔ 
 

   ๒.๖) มีภาวะผูนําทางความคิดและนําการเปล่ียนแปลง 
   ๒.๗) คัดเลือกคนใหเหมาะสมกับภาระหนาที ่
   ๒.๘) การปรับทัศนคติบุคลากรใหยอมรับการเปล่ียนแปลง   
   ๒.๙) การสงเสริมใหตรวจสุขภาพประจําป 
   ๒.๑๐) การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และคุณภาพชีวิตอยางสมดุล 
  ๓) ดานทรัพยากร 
   ๓.๑) การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
   ๓.๒) สามารถจัดการสภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานใหนาอยู และ

ปลอดภัย 
   ๓.๔) มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เช่ือมโยงและสามารถนําเทคโนโลยี

มาประยุกตใชกับงาน โดยสามารถดูขอมูลจากจุดเดียวกัน 
   ๓.๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหเปนระบบ WEB SERVICE ทุกฝาย  
  ๔) ดานผูรับบริการ 
   ๔.๑) ประชาสัมพันธใหบุคคลทราบกระบวนการทํางานและมีความเขาใจ

ในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๔.๒) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่

ดีตอสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๔.๔) การใหบริการที่มีคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๔.๕) การใหบริการที่เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            



๑๕ 
 

สวนท่ี ๓ 
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓ -๒๕๕๖) 

  
แนวทางทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มุงการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรโดยใชเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด     
ประกอบการประเมินการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนและความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหทราบสภาวะที่แทจริง เปาหมาย     และยุทธศาสตรขององคกรที่สอดคลอง 
และมีความเปนไปไดทีจ่ะบรรลุผลตามที่องคกรตองการ ซ่ึงในสวนของการบริหารงานบุคคล    พบวา สิ่ง 
ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรเรงดําเนินการ ไดแกการพัฒนาองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่จําเปนในแตละตําแหนงงาน การกําหนดอัตรากําลังรองรับในแตละหนวยงาน รวมทั้งการ
สงเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแกบุคลากร และมีการติดตามประเมินผล เพ่ือสามารถบงช้ีความสําเร็จ 
ความลมเหลวและปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน ดังน้ัน เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ดังน้ันสถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  ๔ แนวทาง ดังน้ี 
 ๑.  การวางแผนอัตรากําลัง 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาในสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 ๓. การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 
 ๔. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
   
๓.๑ การวางแผนอัตรากําลัง  
 จากการวิเคราะหสถานการณดานบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา พบวายัง   
มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอการบริหารจัดการใหเปนไปตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาเน่ือง 
จากสถาบันวิจัยและพัฒนามีภารกิจดูแลงานดานการวิจัย และบริการทางวิชาการ ใน ๕ หนวยงานของ
มหาวิทยาลัยไดแกศูนยกลางมหาวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแกน  วิทยาเขตสุรินทร  วิทยาเขตกาฬสินธุ 
และวิทยาเขตสกลนคร  ทําใหมีภาระงานมาก   เพ่ือใหการดําเนินการ การวางแผนอัตรากําลัง ของ
บุคลากรสายสนับสนุน เปนไปดวยด ีสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 
 เปาหมาย : ๑. มีแผนความตองการกําลังคน  
  ๒. มีระบบการสรรหาบุคลากร  
 ตัวช้ีวัด   : ๑. มีแผนความตองการกําลังคน 
  ๒. สรรหาบุคลากรไดตามคุณลักษณะที่ตองการไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 มาตรการ : ๑. การวางแผนกําลังคน ในดานปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สอดคลองกับ

เปาหมายการวางตําแหนงของสถาบันวิจัยและพัฒนาในระยะ ๔ ป และ
เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยูตามโครงสรางของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  ๒. มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการดานการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหไดมา
ซ่ึงบุคลากรที่มีความรู ความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 



๑๖ 
 

 

 อัตรากําลังปจจุบัน และความตองการอัตรากําลังเพิ่มในแตละปงบประมาณ 
 
ที่ 

 
หนวยงาน 

 
ปจจุบัน (คน) 

ตองการเพ่ิม (คน/ป)  
รวม(คน) 

 
หมายเหต ุพ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา        
 ๑.๑ ฝายวิจัย ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๘  
 ๑.๒ ฝายบริการทางวิชาการ ๒ - ๑ ๑ ๑ ๕  
 ๑.๓ ฝายบริหาร ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๗  

๒. ศูนยหนองระเวียง        
 ๒.๑ งานบริการทางวิชาการ -  - ๑ ๑  ๒ ๔  
 ๒.๒ งานดานการเกษตร  ๑  ๑  -  - ๑ ๓  
  คนสวน ๑๖ - - ๒ ๒ ๒๐ เกษียณ ๒๕๕๕ จํานวน ๑คน   

 ๒.๓ งานสํานักงาน ๑    ๑  ๑ ๑  ๔  
๓. ศูนยชุณหะวัณ        
 ๓.๑ งานบริการทางวิชาการ - ๑ -  ๑ ๑  ๓  
 ๓.๒ งานสํานักงาน ๑ - ๑ - ๑ ๓ เกษียณ ๒๕๕๕ จํานวน ๑คน   

หมายเหตุ :  ขอมูล ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๒     
  
 



๑๗ 
 

 แผนอัตรากําลังคนสายสนับสนุนที่ตองการ  จําแนกตามตําแหนงงาน 
 
ที่ 

 
หนวยงาน 

 
ปจจุบัน (คน) 

ตองการเพ่ิม (คน/ป)  
รวม(คน) 

 
หมายเหต ุพ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ 

๑ นักวิชาการศึกษา ๓ ๑ ๒ ๑ ๑ ๘  

๒ นักวิชาการคอมพิวเตอร ๑ - - ๑ ๒ ๔  

๓ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป ๔ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑๐  

๔ นักวิชาการเกษตร ๒ - - - ๓ ๕  

๕ ผูปฏิบัติงานบริหาร - - - ๑ ๑ ๒  

๖ พนักงานขับรถ ๑ - - - ๑ ๒  

๗ คนสวน ๑๖ - - ๒ ๒ ๒๐  

 

 
 
 



๑๘ 
 

โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan)การวางแผนอัตรากําลัง   ดังน้ี 
 

 
 

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให  
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนามีความรู  ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
โดยมีเปาหมายเพ่ือใหบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังน้ี 
 ๑) มีความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 ๒) มีคุณภาพ มีความรักในองคกร มุงม่ันตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด 
 ๓) สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดตามศักยภาพ 
 ๔) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตน 
 ๕) มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในหนาที่ใหมีคุณภาพสูงสุด 
 ๖) มีจิตสํานึก และคานิยมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาในสายอาชีพ ของบุคลากรสาย
สนับสนุน เปนไปดวยด ีสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนา ดังน้ี 
 เปาหมาย : ๑. บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง 
  ๒. บุคลากรมีความรู ความสามารถและสมรรถนะในการทํางานเพ่ิมขึ้น 
 ตัวช้ีวัด   : ๑. แผนพัฒนาตนเองของบุคลากร 
  ๒. บุคลากรรอยละ ๘๐ ไดรับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานอยางนอย ๑ ครั้ง / คน / ป 
 มาตรการ : ๑. วางแนวทางปฏิบัติในการเริ่มตนงานของบุคลากร เพ่ือสรางความพรอมใน

การปฏิบัติงานและสามารถวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานไดดวยตนเองได  
  ๒. กําหนดใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development 

Plan)   
  ๓. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
  ๔. กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงคของบุคลากรในแตละตําแหนงงานเพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๕. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา



๑๙ 
 

ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 
โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ ของบุคลากรสาย

สนับสนุน  

 
 

 
ตัวชี้วัด 

รอยละความสําเร็จ 
๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

แผนพัฒนาตนเองของบุคลากร - - ๘๐ ๑๐๐ 
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน - ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
พัฒนาการบริหารจัดการ - - - ๑๐ 
 
๓.๓ ดานการพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงของบุคลากร 
 การบริหารจัดการดานงานบุคคลมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรรหา พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร 
ที่มีคุณภาพใหคงอยูตลอดไป จึงจําเปนตองอาศัยมาตรการในการจูงใจ เพ่ือรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถโดยผานกระบวนการพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากรที่สามารถ
แขงขันกับองคกรภายนอกได นอกจากน้ัน ยังตองมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสําเร็จ
ของงานอยางโปรงใส และเปนระบบเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนการสรางบรรยากาศในการ
ทํางานที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ไดรับการยกยอง ใหเกียรต ิ เปนที่
ยอมรับในคุณคาและความสามารถ ทั้งในดานการมีสวนรวม ความกาวหนา และความม่ันคงในการ
ทํางาน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกบุคลากรไดอยางเปนรูปธรรม จึงกําหนดแนวทางในการ
พัฒนา ดังน้ี 
 
 เปาหมาย : ๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใสและเปนธรรม 
  ๒. เชิดชูบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน  
 ตัวช้ีวัด   : ๑. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่โปรงใสและเปนธรรม  
  ๒. บุลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
 มาตรการ : ๑. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกดานตามระบบการประเมินที่

กําหนดไวพรอมทั้งมีการนําผลการประเมินไปใชจริงเพ่ือการพัฒนา



๒๐ 
 

บุคลากร การใหผลตอบแทนที่ยุติธรรมและการสรางความเจริญกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่งานของบุคลากร 

    
โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงของบุคลากร ดังน้ี 

 

 

๓.๔ ดานการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร 
 สถาบันวจัิยและพัฒนา มีความมุงม่ันที่จะพัฒนาบุคลกรใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มศักยภาพ  
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณทั้งในปจจุบันและอนาคต  
ดังน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร ดังน้ี 
 เปาหมาย : ๑. บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูมีความประพฤติด ีมีระเบียบวินัย 

สํานึกในหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เสริมสรางช่ือเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเองและไดรับการยก

ยองจากบุคคลทั่วไป 
 ตัวช้ีวัด   : ๑. บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย

จรรยาบรรณบุคลากร 
  ๒. การรายงานผูกระทําผิดหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณไมเกินรอยละ ๑ 
 มาตรการ : ๑. ดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือสงเสริมบุคลากรดานการพัฒนาคุณธรรม และ

จริยธรรมของบุคลากร   ดังน้ี 

 



๒๑ 
 

สวนท่ี ๔ 
การนําแผนพัฒนาบุคลากรสูการปฏิบัติ 

 
การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดถือเปนขั้นตอนสําคัญ ซ่ึง

ตองเกิดจากความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังน้ัน เพ่ือใหแผนพัฒนา
บุคลากรมีความสอดคลองกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงาน
ที่สนับสนุนซ่ึงกันและกัน ควรดําเนินการดังน้ี 

๔.๑ การบริหาร 
 ๑) ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการบริหาร เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลนโยบายทีเ่ก่ียวของ 

กับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณากําหนดนโยบายเสนอความเห็น
กอนนําเสนอผูบริหารประจํา สถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัต ิ

 ๒) ระดับขับเคล่ือนแผน มีฝาย ทําหนาที่ในการนํานโยบายที่เก่ียวของกับการสงเสริม 
และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามความกาวหนา และนําเสนอขอแนะนํา รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการ
นํานโยบายไปสูการปฏิบัติเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 

 ๓) ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคน จะตอง 
รับทราบนโยบายการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร และนําไปปฏิบัติในสวนที่ตนมีความเก่ียวของ 

๔.๒ การขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๑) ระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือใหมีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร     

(พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) กับแผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยแผละพัฒนาและใชเปนกรอบและแนวทางในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดูแลรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 ๒) ระดับฝาย เพ่ือใหมีการขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติในระดับฝาย โดยผลักดันให 
นโยบายการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเปนสวนหน่ึงของงานประจํา รวมทั้งเปาหมาย มาตรการ และ
แนวทางไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม และการมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรมทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการในภาพรวม 

 ๓) ระดับบุคคล ใหฝายนําตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวกับตัวบุคคลไป 
กําหนดในกรอบการประเมินผลระดับบุคคล เพ่ือวัดผลงานและนําไปสูการเปนสวนหน่ึงของการพิจารณา
ความดีความชอบระดับบุคคล หรือการตอสัญญาจางตอไป 

๔.๓ แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 การพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องที่มีความสําคัญ การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะ 

พัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ัน ตองอาศัยบุคลากร  ดังน้ันที่ผูเก่ียวของทุกคนพึง
ตระหนักและรวมกันพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือความเจริญกาวหนา และความเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืนขององคกร และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรใหประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานสามารถ
ดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
แรงขับภายในตัวบุคคล เชน ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจ และอุปนิสัย เปนการพัฒนาจากจิตใจเพ่ือให
บุคลากรปรับเปล่ียนวิธีคิด คานิยม ความเช่ือ รูจักคนควาศึกษาหาความรูและพัฒนาทักษะดวยตนเอง



๒๒ 
 

เพ่ือนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางถาวรและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป ซ่ึง
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต มีดังน้ี 

 ๑) การสื่อสารที่ด ีเปนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ดังน้ัน 
ในการทํางานทุกคนตองมุงไปที่เปาหมายเดียวกันโดยเฉพาะอยางยิ่ง การถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ กล
ยุทธ เพ่ือแปลงไปสูแผนงาน โครงการ ถึงผูปฏิบัติงานทุกระดับ   

 ๒) การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน สงเสริมการทํางานเปนทีม เพ่ือให  
บุคลากรไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นชวยกันแกไขปญหา สรางสัมพันธภาพและมีทัศนคติที่ดีตอ
กัน 

 ๓) คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยคํานึงถึง ปจจัย เชน การจัดสภาพแวดลอมในการ  
ทํางานใหมีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย การเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถ 
และการสรางโอกาสความกาวหนาและความม่ันคงในอาชีพ ฯลฯ 

 ๔) การสรางวัฒนธรรมที่ดีภายในองคกร ชวยหลอหลอมบุคลากรภายในสถาบันวิจัย  
และพัฒนา ใหเขาใจกฎกติกาในการอยูรวมกัน วัฒนธรรมฯ ที่เขมแข็ง จะเปนสวนชวยทําใหบุคลากรเกิด
ความผูกพันกับองคกรไดมากยิ่งขึ้น 

๔.๔ แนวทางการติดตามประเมินผล 
 ๑) มีตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของคณะ ทําหนาที่กํากับติดตามการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรประจําป 
 ๒) มีการประเมินผลตามเปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๓) นําตัวช้ีวัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเปนสวนหน่ึงในการประเมินรายบุคคล 
 ๔) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานใน 

ระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่กําหนดใหมีการประเมินแผนฯ เพ่ือนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับสถานการณ 
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