
๑ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และสรปุผลการดําเนนิงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

  



๒ 
 

คํานํา 
 
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป ๒๕๕๔     ฉบับนี ้ จัดทําขึ้นภายใต
แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา
ไดดําเนินตามแผนท่ีกําหนดไว โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ไว 
๔ แนวทาง นอกจากน้ันยังไดกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดไวในทุกแนวทางการพัฒนา เพ่ือประเมิน
ความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว นอกจากน้ันยังไดสรุปผลการดําเนินงานในป พ.ศ.  
๒๕๕๔ ไวดวยเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนา บุคลากรซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมีคาที่สุดของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานที่มีภาระกิจดานการวิจัยและบริการทางวิชาการ

บุคคลากรถือเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการดําเนินการใหเปนไปตามพันธกิจ ดังนั้นสถาบันวิจัย
และพัฒนาจึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖) เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนา
บุคลากร  โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังน้ี  
 ๑. สงเสริมบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการบริการท่ีด ี
 ๒. สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม และสัมมนา 
 ๓. สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

เพ่ือใหบรรลุนโยบายดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดกําหนด
เปาหมาย ตัวชี้วัด ใน ๔ แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

  ๑. การวางแผนอัตรากําลัง  
  เปาหมาย : ๑. มีแผนความตองการกําลังคน  
   ๒. มีระบบการสรรหาบุคลากร  
  ตัวช้ีวัด   : ๑. ไดรับอัตรากําลังเพิ่มขนอยางนอยรอยละ ๘๐ 
   ๒. มีข้ันตอนของการสรรหา 
   ๓. มีแบบประเมินทัศนคติสวนบุคคล  ในดานบุคลิกลักษณะ และจริยธรรม 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน 

  เปาหมาย : ๑. บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง 
   ๒. บุคลากรมีความรู ความสามารถและสมรรถนะในการทํางานเพ่ิมขึ้น 
  ตัวช้ีวัด   : ๑. บุคลากรเขารับการอบรม คนละ ๒ ครั้ง ตอป ไมนอยกวารอยละ ๘๐  
   ๒. ไดคูมือการปฏิบัติงาน อยางนอย ๓ กระบวนการทํางาน 
   ๓. มีแผนพัฒนาตนเองอยางนอยรอยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด 

 ๓. การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 
  เปาหมาย : ๑. บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง 
   ๒. บุคลากรมีความรู ความสามารถและสมรรถนะในการทํางานเพ่ิมขึ้น 
  ตัวช้ีวัด   : ๑. มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ๒. บุคลากรไดรับการยกยองเชิดชู อยางนอย ๒ ราย 

 ๔. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  เปาหมาย : ๑. บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูมีความประพฤติด ีมี

ระเบียบวินัย สํานึกในหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

   ๒. เสริมสรางช่ือเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเองและไดรับ
การยกยองจากบุคคลท่ัวไป 

  ตัวช้ีวัด   : ๑. บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
จรรยาบรรณบุคลากร 

   ๒. การรายงานผูกระทําผิดหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณไมเกินรอยละ ๑ 



๕ 
 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  ในปงบประมาณ ๒๕๕๔  มีผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

การวางแผนอัตรากําลังคน 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไม

บรรลุ 
๑. มีแผนความตองการ

กําลังคน 
๑. มีแผนความตองการ

กําลังคน 
๑. มีแผนความตองการ

กําลังคน ในระยะ ๔ ป 
  

๒. มีระบบการสรรหา
บุคลากร 

๒. สรรหาบุคลากรไดตาม
คุณลักษณะที่ตองการไม
นอยกวารอยละ ๘๐ 

๒. สวพ.ไดบุคลากรใหมที่มี
คุณลักษณะที่ตองการ  
จํานวน ๓ ราย  จากที่
วางแผนไว ๓ ราย คิด
เปนรอยละ ๑๐๐ 

  

การพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน  
เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไม

บรรลุ 
๑. บุคลากรมี

แผนพัฒนาตนเอง 
๑. แผนพัฒนาตนเองของ

บุคลากร 
๑.  เริ่มป ๒๕๕๕  - - 

๒. บุคลากรมีความรู 
ความสามารถและ
สมรรถนะในการ
ทํางานเพ่ิมขึ้น 

๒. บุคลากรมีความรู 
ความสามารถและ
สมรรถนะในการทํางาน
เพ่ิมขึ้น 

๒. บุคลากรไดรับการ
สงเสริมใหเขาอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของงาน 
๑๐ ราย  จํานวน ๓๕ 
โครงการ คิดเปนรอยละ 
๓๓.๓๓ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

ดานการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงของบุคลากร  
เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน บรรลุ ไม

บรรลุ 
๑.  มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานท่ี
โปรงใสและเปน
ธรรม 

๑.  มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่โปรงใสและเปนธรรม 

๑. 
 
 
 

๒.  

มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรูป
คณะกรรมการ ที่ สวพ.
แตงต้ัง  
มีแบบประเมินของ มทร.
อีสาน  และแบบประเมิน
ของสวพ.  

   

๒.  เชิดชูบุคลากรท่ีมี
ผลการปฏิบัติงาน
ดีเดน 

๒.  บุลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดนไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรต ิ

๑. 
 
 
๒. 

 บุคลากรของสวพ.ไดรับ
การยกยอเชิดชูเกียรติ
จํานวน ๕ ราย 
บุคลากรของ สวพ.ไดรับ
การคัดเลือกใหเปน
ขาราชการพลเรือนดีเดน 
จํานวน ๑ ราย 

   



๗ 
 

สวนที่ ๑ 
    ขอมูลพื้นฐานและขอมูลบุคลากร 

 

๑.๑ ขอมูลพื้นฐาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๑.๑.๑ สถานภาพปจจุบัน 
  นับแตพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘    มีผล 
บังคับใชในวันท่ี ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ ทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแยกออกเปน ๙ 
แหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวยวิทยาเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือ  วิทยาเขต
กาฬสินธุ  วิทยาเขตขอนแกน  วิทยาเขตสุรินทร  และวิทยาเขตสกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน   เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เนนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชพีช้ันสูงท่ีมุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ
ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยตอยอดให
ผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา  โดยมีพันธกิจ ๔ ดาน
ดังน้ี (๑) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (๒) สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมบน
พ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการผลิตการบริการและสรางมูลคาเพ่ิมใหประเทศ (๓) มุงบริการ
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม (๔) ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษา
ส่ิงแวดลอม  (๕) บริหารจัดการดวยระบบธรรมาภิบาล  เพ่ือเพิ่มศักยภาพการทํางานขององคกร   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน      ต้ังขึ้นพรอมกับการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ  ในปพ.ศ. ๒๕๔๘ เปนหนวยงานเทียบเทา คณะวิชา ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานดานการวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม ชุมชน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 ๑.๑.๒ โครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   

 
ภาพที่ ๑ : โครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
 ๑.๑.๓ โครงสรางการบริหารงาน 

 
ภาพที่ ๒ : โครงสรางการบริหารงาน 
 



๙ 
 

 ๑.๑.๔ ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร 
  ๑) ปรัชญา 
   “มุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณสมบัติพรอมท่ีจะทําการวิจัยและพัฒนาสังคมและ  
เศรษฐกิจของประเทศ” 
  ๒) วิสัยทัศน 
    สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ        เพ่ือพัฒนา  
ผลงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ และงานบริการวิชาการเพ่ือสรางสังคม แหงปญญา
ใหเขมแข็งและย่ังยืน 
  ๓) พันธกิจ 
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหนาท่ีดําเนินการและประสานงานวิจัย  เพื่อพัฒนา  
ผลงานวิจัยสูความเปนเลิศทางวิชาการและเปนที่ยอมรับในระดับสากล   รวมท้ังใหบริการทางวิชาการ
เพ่ือเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็งและย่ังยืน ดวยระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๔) ประเด็นยุทธศาสตร 
   ๔.๑) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 
    เปาประสงค 
    ๔.๑.๑) มทร.อีสานมีผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม และ

งานสรางสรรค ที่มีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
    ๔.๑.๒) มีระบบบริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๒) ดานบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางสังคมแหงปญญาใหเขมแข็ง

และยั่งยืน 
    เปาประสงค 
    ๔.๒.๑) สงเสริมการบริการทางวิชาการ แกสังคมอยางมีคุณภาพ 

คุณธรรม ตรงกับความตองการและสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   ๔.๓) ดานการพัฒนาองคกร 
    เปาประสงค 
    ๔.๓.๑) สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารจัดการองคกรที่ดี 

มีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการไดอยางคลองตัว 
บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรท่ีกําหนด 

      
 



๑๐ 
 

 

  

ภาพที่ ๓ : การเชื่อมโยงวิสัยทัศนกับเปาประสงค 
 

 ๑.๑.๕ คานิยมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  เพ่ือใหการพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและ 
พัฒนาจึงกําหนดคานิยมองคกรของสถาบันวิจัยและพัฒนา “FAST”  เพ่ือใหบุคลากรทุกคนใชเปนหลัก
คิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น ดังนี ้
  F  : Following  Best  Practice  ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุงสู

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



๑๑ 
 

 
 
ภาพที่ ๔ :  คานิยมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

๑.๒ ขอมูลบุคลากรปจจุบัน : พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๑.๒.๑ รายช่ือขาราชการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  : สายวิชาการ  
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
๑. ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินท ุ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา คอ.ด. บริหารอาชีวศึกษา 
๒. ผศ.มาโนช ริทินโย ร.ฝายวิจัยและพัฒนา วศ.ม. การจัดการงาน

วิศวกรรม 
๓. อ.ณพรรณ  สินธุศิริ * ร.ฝายบริหาร บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
๔. ดร.อุบล สุริพล ร.ฝายบริการทางวิชาการ วท.ด. วิทยาศาสตร 
๕. ผศ.นิคม เรไร หัวหนาศูนยหนองระเวียง วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
๖. ผศ.สุทัศน  ยอดเพชร หัวหนาศูนยชุหะวัณ วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
๗. อ.วีรกุล กลางมีแสน ร.ศูนยหนองระเวียง วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร 
๘. อ.อนุวัธน นิสสัยสุข ศูนยหนองระเวียง วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 
หมายเหตุ : *กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก   
 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 ๑.๒.๒ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และตําแหนงทาง
วิชาการ 

รายการ ขาราชการพลเรือน พ.สถาบันอุดมศึกษา รวม 
๑. เพศ ชาย ๕ - ๕ 
 หญิง ๑ ๒ ๓ 

รวม ๖ ๒ ๘ 
๒. วุฒิการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี - - - 
 ปริญญาตรี - -  - 
 ปริญญาโท ๕ ๑ ๖ 
 ปริญญาเอก ๑ ๑ ๒ 

รวม ๖ ๒ ๘ 
๓. ตําแหนงทาง อาจารย ๒ ๒ ๔ 
     วิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ๔ - ๔ 
 รองศาสตราจารย - -  - 

รวม ๖ ๒ ๘ 
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

  ๒.๑.๓ รายชื่อ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา :  สายสนับสนุน 
ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
๑. นส.รัตนาภรณ หมีเงิน* นักวิชาการศึกษา บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย 
๒. นส.วงศเดือน วรรณวัติ* นักวิชาการศึกษา บธ.บ. สารสนเทศฯ คอมพิวเตอร 

๓. นางอรุณี มณท*ี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

๔. นส.ศรันตญา หอรัตนประเสริฐ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
๕. นส.กุลนิษฐชา รานอก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ค.อ.ม. หลักสูตรและการสอน 
๖. นส.กิติยาวดี เกตุนอก นักวิชาการศึกษา บธ.บ. การบัญชี 

หมายเหตุ : * อยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาโท  คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 
  ๒.๑.๔ รายชื่อ ลูกจางตามสัญญาจาง :  สายสนับสนุน  : ประจําสถาบันวิจัย ฯ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
๑.  นส.สุภาภรณ พิมสุคะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร บธ.บ.  คอมพิวเตอรธุรกิจ 
๒.  นส.พรศิร ิ จันทปาลี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การตลาด 
๓.  นส.นันทวันทน ดูสันเทียะ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การเงิน 
๔.   นส.สุภิญญา ศิริ  นักวิชาการศึกษา บธ.บ. สารสนเทศฯ คอมพิวเตอร 

 ๕. นส.รจนา ธนาภาพงษ  นักวิชาการศึกษา บธ.บ.  คอมพิวเตอรธุรกิจ 
๖.  นส.วีรนุช  กูบโคกกรวด  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การบัญชี 
๗.  นส.อรุณรักษ  ดีราชรัมย  นักวิชาการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 



๑๓ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
๘.  นส.อรอุมา  เปาประจําเมือง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.  การจัดการ  

 
  ๒.๑.๕ รายชื่อ ลูกจางประจํา :  สายสนับสนุน  : ประจําศูนยหนองระเวียง 
ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑. นายบดินทร นาคนิล พนักงานขับรถ ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน 
๒. นายณรงค ขําอเนก* คนสวน  ประถมศึกษา 
หมายเหตุ : *  เกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

  ๒.๑.๖ รายชื่อ ลูกจางตามสัญญาจาง :  สายสนับสนุน  :  ประจําศูนยหนองระเวียง 
ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑. นส.ปรางรวี วิสุทธิเชื้อ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การบัญชี 
๒. นายณัฐพงศ สุดวิลัย นักวิชาการเกษตร วท.บ. พืชศาสตร(พืชไร) 
๓. นางศิรินภา ขันติโกมล นักวิชาการเกษตร วท.บ. พืชศาสตร(พืชไร-นา) 
๔. นางรจนา ไกรคุม นักวิชาการศึกษา บธ.บ. การจัดการ 
๕. นายพงษพันธ เจียนมะเริง นักวิชาการศึกษา บธ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป 
๖. นายสุนันท หนูดํามะดัน   คนสวน ม.3 มัธยมศึกษาตอนตน  
๗. นายณรงค เต็มสุข  คนสวน ปวส. ไฟฟากําลัง 
๘. นายสุรศักดิ์ โคตรสมบัติ  คนสวน ม.3 มัธยมศึกษาตอนตน  
๙. นายวรุณ ขําเอนก  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๐. นายแจง ศรีทรัพย  คนสวน ม.๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑๑. นายศรีไพร กิติพันธ  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๒. นายสถาปตย ย้ิมมะเริง  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๓. นายเอกชัย ฤกษเจริญ  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๔. นายเอี่ยม นานอก  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๕. นายศรชัย คงสนิท  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๖. นายจิรายุทธ ราชสีมา  คนสวน ปวส. ชางกลเกษตร 
 

  ๒.๑.๗ รายชื่อ ลูกจางตามสัญญาจาง :  สายสนับสนุน  :  ประจําศูนยชุณหะวัณ 
ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑. นาย  คณิต จานนอก ชางเทคนิค คอ.บ. อุตสาหกรรมศิลป 
๒. นาย  สมนึก เพ็ญสวัสดิ์ คนสวน ม.๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓. นาย  กุหลาบ หรองบุตรศรี* เจาหนาที่ธุรการทั่วไป ปกศ.สูง วิทยาศาสตรทั่วไป 
๔. นาย  ดี เจกแตงพะเนา คนสวน ป.๔ ประถมศึกษา 
๕. นายพิพัฒน นรนิ่ม เจาหนาที่ธุรการทั่วไป ปวส. เทคโนโลยีสํานักงาน 
หมายเหตุ : *  เกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 



๑๔ 
 

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

๑. เพศ ชาย  - ๒ ๑๘ ๒๐ 
หญิง ๖ - ๑๑ ๑๗ 

รวม ๖ ๒ ๒๙ ๓๗ 
๒.การศึกษา 

  
ตํ่ากวาตรี  - ๒   ๑๕  ๑๗ 
ปริญญาตรี  ๔  -  ๑๔ ๑๘ 
ปริญญาโท  ๒ - - ๒ 
ปริญญาเอก  - - - - 

รวม ๖ ๒ ๒๙ ๓๗ 
หมายเหตุ : ๑. *  กําลังศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๓ รายคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา ๒๔๔๕ 
 ๒. ขอมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
 

  ๒.๑.๙ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามตําแหนง 
รายการ  พ.สถาบันอุดมฯ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว รวม  

นักวิชาการศึกษา ๓  -  ๕ ๘ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ๓  -  ๕  ๘ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร  - -   ๑  ๑ 
นักวิชาการเกษตร  -  -  ๒  ๒ 
ชางเทคนิค - - ๑ ๑ 
เจาหนาที่ธุรการทั่วไป - - ๒ ๒ 
พนักงานขับรถ -  ๑  -  ๑ 
คนสวน  - ๑ ๑๓   ๑๔ 

รวม  ๖  ๒ ๒๙ ๓๗ 
 

  ๒.๑.๑๐ จํานวนบุคลากร  เกษียณอายุราชการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – 
๒๕๕๖ 

รายการ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ขาราชการ  - - - - 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   - - - - 
ลูกจางประจํา - - ๑ - 
ลูกจางช่ัวคราว  - - ๑ - 

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

 



๑๕ 
 

สวนท่ี ๒ 
  ทิศทางการพัฒนาบุคลากร 

 

๒.๑ หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  สอดรับกับวิสัยทัศน และพันธกิจ   เพ่ือ 
บรรลุผลสําเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีจํานวนท่ี
เพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสม รวมท้ังการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดกําหนดนโยบายในการพัฒนา
บุคลากร สายสนับสนุน  ไวดังนี ้
 ๑) สงเสริมบุคลากรใหมีจิตสํานึกในการบริการท่ีด ี
 ๒) สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมประชุม อบรม และสัมมนา 
 ๓) สนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
   
๒.๒ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนและความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ๑) จุดแข็ง 
   ๑.๑) ผูบริหารระดับสูงมีภาวะผูนํามุงเนนการบริหารการเปลี่ยนแปลง

และเปนตนแบบท่ีดีในองคการ 
   ๑.๒) บุคลากรทํางานรวมกันจนบรรลุผลลัพธอยางดี (การทํางานเปน

ทีม) และมีเครือขายการพัฒนา 
   ๑.๓) บุคลากรมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและมีความ

กระตือรือรนในการพัฒนา 
   ๑.๔) มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนตอเนื่อง 
   ๑.๕) ผูบริหารใหความสําคัญและแนะนําการปฏิบัติหนาท่ี 
   ๑.๖) บุคลากรมีความพึงพอใจสูงในภาระงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   ๑.๗) บรรยากาศของความสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูบริหาร และ

บุคลากร 
   ๑.๘) บุคลากรมีความพึงพอใจท่ีไดมาปฏิบัติหนาที่ใน สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
   ๑.๙) บุคลากรมีปริมาณไมมากทําใหเกิดความคลองตัวและความรวดเร็ว

ในการประสานงาน 
   ๑.๑๐) บุคลากรมีความสามารถและพรอมท่ีจะรับการพัฒนา 
  ๒) จุดออน 
   ๒.๑) บุคลากรบางหนวยมีภาระหนาท่ีมาก ไมมีโอกาสท่ีจะแลกเปล่ียน

เรียนรู 
   ๒.๒) กรอบอัตรากําลังไมสอดคลองกับปริมาณงาน 



๑๖ 
 

   ๒.๓) บุคลากรบางคนไมไดรับการพัฒนาตามความเหมาะสมกับบทบาท
หนาที ่

   ๒.๔) การมอบหมายงานไมตรงกับความรูและตําแหนงหนาท่ี 
   ๒.๕) การพัฒนาบุคลากรไมมีระบบการประเมินผลหลังจากอบรมแลวท่ี

ชัดเจน 
   ๒.๖) การปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรท่ีไมเปนระบบอยางตอเนื่อง 
   ๒.๗) การพัฒนาบุคลากรยังไมครอบคลุมและบางคร้ังไมสอดคลองกับ

ความตองการของหนวยงาน 
   ๒.๘) หนวยงานต้ังอยูกระจัดกระจายสงผลตอการติดตอประสานงานของ

บุคลากร 
   ๒.๙) อัตรากําลังมีไมครบตามกรอบ 
   ๒.๑๐) 

 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรมีจํากัด ไม
เพียงพอ 

   ๒.๑๑) สถานท่ีในการใหบริการไมเพียงพอ 
   ๒.๑๒) มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังกับผลงานของสถาบันฯ สูง สงผลให

บุคลากรเกิดความกดดัน 
 ๑.๒.๒ ความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๑) ดานงานและกระบวนงาน 
   ๑.๑) ลดขั้นตอนการดําเนินการ 
   ๑.๒) มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน 
   ๑.๓) มอบอํานาจการตัดสินใจใหหัวหนาฝายและผูรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมาย 
   ๑.๔) มีระบบฐานขอมูลบุคคลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีเปนปจจุบัน 
   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 



๑๗ 
 

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

ปลอดภัย 
   ๓.๔) มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เชื่อมโยงและสามารถนําเทคโนโลยี

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

ในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๔.๒) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติท่ี

ดีตอสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๔.๔) การใหบริการที่มีคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   ๔.๕) การใหบริการที่เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘ 
 

สวนท่ี ๓ 
แผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 

  
แนวทางทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มุงการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรโดยใชเคร่ืองมือบริหารจัดการยุคใหม การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด     
ประกอบการประเมินการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนและความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหทราบสภาวะท่ีแทจริง เปาหมาย     และยุทธศาสตรขององคกรที่สอดคลอง 
และมีความเปนไปไดท่ีจะบรรลุผลตามท่ีองคกรตองการ ซึ่งในสวนของการบริหารงานบุคคล    พบวา ส่ิง 
ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ควรเรงดําเนินการ ไดแกการพัฒนาองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท่ีจําเปนในแตละตําแหนงงาน การกําหนดอัตรากําลังรองรับในแตละหนวยงาน รวมท้ังการ
สงเสริมเร่ืองขวัญและกําลังใจแกบุคลากร และมีการติดตามประเมินผล เพ่ือสามารถบงช้ีความสําเร็จ 
ความลมเหลวและปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ดังน้ันสถาบันวิจัยและพัฒนา  แผนในการพัฒนาบุคลากร   
  ๑.  การวางแผนอัตรากําลัง 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาในสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 ๓. การพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของบุคลากร 
 ๔. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี ้
๓.๑ การวางแผนอัตรากําลัง  
  แผนอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ิมในปงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี ้

ที่ ตําแหนง ปจจุบัน/คน ตองการเพิ่ม/คน/ป 
๑ นักวิชาการศึกษา ๓ ๒ 
๒ เจาหนาบริหารงานทั่วไป ๔ ๑ 

ตัวช้ีวัด :  ๑. ไดรับอัตรากําลังเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ ๘๐ 
  ๒. มีข้ันตอนของการสรรหา 
  ๓. มีแบบประเมินทัศนคติสวนบุคคล  ในดานบุคลิกลักษณะ และจริยธรรม 
    
 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

๓.๒ แผนการพัฒนาศักยภาพ และความกาวหนาในสายอาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 โครงการ/กิจกรรม  กลุมเปาหมาย หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
จํานวนคร้ังใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
๑. โครงการวิจัย”จากงานประจําสู

งานวิจัย” 
บุคลากรสนับสนุน  ฝายวิจัย ๑ โครงการ 

๒. โครงการพัฒนานักวิจัยหนาใหม
สายสนับสนุน 

บุคลากรสนับสนุน ฝายวิจัย ๑ โครงการ 

๓. โครงการ ประชุมสัมมนาเครือขาย
การจัดการความรูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล “ราชมงคล..
บูรณาการความรูสูการปฏิบัติ” 

บุคลากรสนับสนุน มทร. ๙ แหง ๑ โครงการ 

ตัวชี้วัด :  ๑. บุคลากรเขารับการอบรม คนละ ๒ ครั้ง ตอป ไมนอยกวารอยละ ๘๐  
  ๒. ไดคูมือการปฏิบัติงาน อยางนอย ๓ กระบวนการทํางาน 
  ๓. มีแผนพัฒนาตนเองอยางนอยรอยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
 

๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร 
 โครงการ/กิจกรรม  กลุมเปาหมาย หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
จํานวนคร้ังใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
๑. โครงการประเมินผลการ  สายสนับสนุน ฝายบริหาร  ๒ คร้ัง  
  ปฏิบัติงาน       
๒. โครงการคัดสรรบุคลากรท่ีม ี สายสนับสนุน ฝายบริหาร ๑ คร้ัง 
 ผลการปฏิบัติงานดีเดนสมควร    
 ไดรับการยกยองเชิดชู    
ตัวชี้วัด :  ๑. มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๒. บุคลากรไดรับการยกยองเชิดชู อยางนอย ๒ ราย 
 

 

 

 

๓.๔ แผนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 โครงการ/กิจกรรม  กลุมเปาหมาย หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
จํานวนคร้ังใน
ปงบประมาณ 

๒๕๕๕ 
๑. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม    สายสนับสนุน ฝายบริหาร  ๑ โครงการ 
  และจริยธรรมในการทํางาน       



๒๐ 
 

๒. โครงการสรางเสริมทัศนคติ และ
ประสบการณใหกับบุคลากร ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สายสนับสนุน ฝายบริหาร ๑ คร้ัง 

ตัวชี้วัด :   ๑. บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยจรรยาบรรณ
บุคลากร 

  ๒. การรายงานผูกระทําผิดหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณไมเกินรอยละ ๑ 
 



๒๑ 
 

สวนท่ี ๔ 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

๔.๑ สรุปขอมูลบุคลากร ป ๒๕๕๔ 
 ๔.๑.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา : ขาราชการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
๑. ผศ.ดร.เบ็ญจาภา สุทธะพินท ุ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ค.อ.ด. บริหารอาชีวศึกษา 
๒. ผศ.มาโนช ริทินโย ร.ฝายวิจัยและพัฒนา วศ.ม. การจัดการงาน

วิศวกรรม 
๓. อ.ณพรรณ  สินธุศิริ * ร.ฝายบริหาร บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
๔. ดร.อุบล สุริพล ร.ฝายบริการทางวิชาการ วท.ด. วิทยาศาสตร 
๕. ผศ.นิคม เรไร หัวหนาศูนยหนองระเวียง วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 
๖. ผศ.วิรัตน หวังเข่ือนกลาง หัวหนาอนุรักษพันธุกรรมพืช วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตร 
๖. ผศ.สุทัศน  ยอดเพชร หัวหนาศูนยชุหะวัณ วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต 
๗. อ.วีรกุล กลางมีแสน ร.ศูนยหนองระเวียง วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร 
๘. อ.อนุวัธน นิสสัยสุข ศูนยหนองระเวียง วท.บ. วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 
๙. Mr.Luis  Ernesto   Garcia  Garcia ศูนยหนองระเวียง Master of Forestry Science 

หมายเหตุ : * อยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาเอก    
 

 ๔.๑.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา : พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
๑. นส.รัตนาภรณ หมีเงิน* นักวิชาการศึกษา บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย 
๒. นส.วงศเดือน วรรณวัติ* นักวิชาการศึกษา บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร 
๓. นางอรุณี มณท*ี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจ 
๔. นส.ศรันตญา หอรัตนประเสริฐ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป บธ.ม. บริหารธุรกิจ 
๕. นส.สุรียรัตน ดวงนิล** นักวิชาการศึกษา บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 
๖. นส.กุลนิษฐชา รานอก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป คอ.ม. หลักสูตรและการสอน 
๗. นส.กิติยาวดี เกตุนอก นักวิชาการศึกษา บธ.บ. การบัญชี 
๘. นส.บุบผาชาติ แววไว** นักวิชาการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 

หมายเหตุ : * อยูระหวางการศึกษาระดับปริญญาโท  คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 ** บุคลากรรายท่ี ๕  และรายท่ี ๘ ลาออก เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากยายตามสามีไป

ตางประเทศ 



๒๒ 
 

 
 ๔.๑.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนา : ลูกจางตามสัญญาจาง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
๑.  นส.สุภาภรณ พิมสุคะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร บธ.บ.  คอมพิวเตอรธุรกิจ 
๒.  นส.พรศิร ิ จันทปาลี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การตลาด 
๓.  นส.นันทวันทน ดูสันเทียะ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การเงิน 
๔.   นส.สุภิญญา ศิริ  นักวิชาการศึกษา บธ.บ. สารสนเทศฯคอมพิวเตอร 

 ๕. นส.รจนา ธนาภาพงษ  นักวิชาการศึกษา บธ.บ.  คอมพิวเตอรธุรกิจ 
๖.  นส.วีรนุช  กูบโคกกรวด  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การบัญชี 
๗.  นส.อรุณรักษ  ดีราชรัมย  นักวิชาการศึกษา บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
๘.  นส.อรอุมา  เปาประจําเมือง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.  การจัดการ  
 

 ๔.๑.๓ ศูนยหนองระเวียง : ลูกจางประจํา 
ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑. นายบดินทร นาคนิล พนักงานขับรถ ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน 
๒. นายณรงค ขําอเนก* คนสวน  ประถมศึกษา 
หมายเหตุ : *  เกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

 ๔.๑.๔ ศูนยหนองระเวียง : ลูกจางตามสัญญาจาง 
ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

๑. นส.ปรางรวี วิสุทธิเชื้อ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ. การบัญชี 
๒. นายณัฐพงศ สุดวิลัย นักวิชาการเกษตร วท.บ. พืชศาสตร(พืชไร) 
๓. นางศิรินภา ขันติโกมล นักวิชาการเกษตร วท.บ. พืชศาสตร(พืชไร-นา) 
๔. นางรจนา ไกรคุม นักวิชาการศึกษา บธ.บ. การจัดการ 
๕. นายพงษพันธ เจียนมะเริง นักวิชาการศึกษา บธ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป 
๖. นายสุนันท หนูดํามะดัน   คนสวน ม.3 มัธยมศึกษาตอนตน  
๗. นายณรงค เต็มสุข  คนสวน ปวส. ไฟฟากําลัง 
๘. นายสุรศักดิ์ โคตรสมบัติ  คนสวน ม.3 มัธยมศึกษาตอนตน  
๙. นายวรุณ ขําเอนก  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๐. นายแจง ศรีทรัพย  คนสวน ม.๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑๑. นายศรีไพร กิติพันธ  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๒. นายสถาปตย ย้ิมมะเริง  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๓. นายเอกชัย ฤกษเจริญ  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๔. นายเอี่ยม นานอก  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๕. นายศรชัย คงสนิท  คนสวน ม.๓ มัธยมศึกษาตอนตน  
๑๖. นายจิรายุทธ ราชสีมา  คนสวน ปวส. ชางกลเกษตร 
 



๒๓ 
 

 ๔.๑.๓ ศูนยชุณหะวัณ : ลูกจางตามสัญญาจาง 
ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

 นาย  คณิต จานนอก ชางเทคนิค คอ.บ. อุตสาหกรรมศิลป 
 นาย  สมนึก เพ็ญสวัสดิ์ คนสวน ม.๖ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 นาย  กุหลาบ หรองบุตรศรี* เจาหนาที่ธุรการทั่วไป ปกศ.สูง วิทยาศาสตรทั่วไป 
 นาย  ดี เจกแตงพะเนา คนสวน ป.๔ ประถมศึกษา 
 นาย  พิพัฒน นรนิ่ม เจาหนาที่ธุรการทั่วไป ปวส. เทคโนโลยีสํานักงาน 
หมายเหตุ : *  เกษียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

๔.๒ สรุปผลการดําเนินงานตามแผน ในปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
การวางแผนอัตรากําลังคน 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน แผน ผล บรรล ุ ไมบรรล ุ
๑. มีแผนความตองการกําลังคน ๑. มีแผนความตองการกําลังคน ๑. มีแผนความตองการกําลังคน ในระยะ ๔ 

ป 
มีแผนฯ มีแผนฯ   

๒. มีระบบการสรรหาบุคลากร ๒. สรรหาบุคลากรไดตามคุณลักษณะท่ี
ตองการไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๒. สวพ.ไดบุคลากรใหมท่ีมีคุณลักษณะท่ี
ตองการ  จํานวน ๓ ราย  จากท่ีวางแผน
ไว ๓ ราย 

๓ ราย ๓ ราย   

การพัฒนาศักยภาพดานทักษะวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุน  
เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน แผน ผล บรรล ุ ไมบรรล ุ

๑. บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง ๑. แผนพัฒนาตนเองของบุคลากร ๑. เริ่มป ๒๕๕๕   - -   - - 
๒. บุคลากรมีความรู ความสามารถและ

สมรรถนะในการทํางานเพ่ิมข้ึน 
๒. บุคลากรมีความรู ความสามารถและ

สมรรถนะในการทํางานเพ่ิมข้ึน รอยละ 
๘๐ ของบุคลากรท้ังหมด 

๒. บุคลากรไดรับการสงเสริมใหเขาอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของงาน ๑๐ ราย  จํานวน ๓๕ 
โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ 

 รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๓๓.๓๓  

-  

หมายเหตุ : รายชื่อเจาหนาที่  โครงการที่เชารับการฝกอบรม ภาคผนวก หนา ๒๕ ถึง  ๒๘ 
 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ดานการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงของบุคลากร  
เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน แผน ผล บรรล ุ ไมบรรลุ 

๑.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
โปรงใสและเปนธรรม 

๑.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีโปรงใสและเปนธรรม 

๑. 
 
 

 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูป
คณะกรรมการ ท่ี สวพ.แตงตั้ง  

-มีการ
ประเมิน 
ในรูป
กรรมการ   

-มีการ
ประเมิน 
ในรูป
กรรมการ    

 
 

   

  

    ๒. มีแบบประเมินของ มทร.อีสาน  และ
แบบประเมินของสวพ. เพื่อปรับปรุง
แกไขผลการปฏิบัติงาน 

-มีแบบ
ประเมิน 

-มีแบบ
ประเมิน 

  

๒.  เชิดชูบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงาน
ดีเดน 

๒.  บุลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเดน
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

๑. 
 
 
 
 

  

บุคลากรของสวพ.ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติจํานวน ๕ ราย 
 
 
 
 

-บุคลากร
ของสวพ.
ไดรับการ
ยกยอง   

-บุคลากร 
ไดรับการ
ยกยอง
จากมทร.
อีสาน ๕ 
ราย 

 
 
 
 
 

 

  

    ๒. บุคลากรของ สวพ.ไดรับการคัดเลือกให
เปนขาราชการพลเรือนดีเดน จํานวน ๑ 
ราย 

 - ไดรับ
รางวัล
ขาราชการ
พลเรือน
ดีเดน ๑ 
ราย 

  

หมายเหตุ : ๑.  รายช่ือคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ภาคผนวก หนา ๓๑ ๒. ตัวอยางแบบประเมินของ มทร.อีสาน ภาคผนวก หนา ๓๒ - ๓๕ 
 ๓. ตัวอยางแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน  ภาคผนวก หนา ๓๖-๓๙ 
 ๔. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ของมทร.อีสาน  ภาคผนวก หนา ๔๐ - ๔๓ 
 ๕. บุคลากรของสถาบันวิขับและพัฒนาไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน  ภาคผนวก หนา ๔๔ 



๒๖ 
 

ดานการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร   
เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน แผน ผล บรรลุ ไมบรรล ุ

๑. บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน
ผูมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย 
สํานึกในหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๑. บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
จรรยาบรรณบุคลากร 

  บุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
จรรยาบรรณบุคลากร 

-มีขอบังคับ
จรรยาบรรณ 
- บุคลบากร
รับทราบ 

 -มีขอบังคับ
จรรยาบรรณ 
- บุคลบากร
รับทราบ 

    

๒. เสริมสรางช่ือเสียง เกียรติคุณ และ
เกียรติภูมิของตนเองและไดรับการยก
ยองจากบุคคลท่ัวไป 

๒. การรายงานผูกระทําผิดหรือไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณไมเกินรอยละ ๑ 

  ไมมีผูกระทําความผิดหรือไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณไม  

มีผูกระทํา
ผิดไมเกิน
รอยละ ๑ 

ไมมีผูกระทํา
ผิด  

    

หมายเหตุ : ๑.  ขอบังคับของมหาวิทยาลัยวาดวยจรรยาบรรณบุคลากร  ภาคผนวก หนา ๔๕ - ๕๔ 
 

 

 

 
 

  
 



๒๗ 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

สรุปบุคลากรท่ีเขารับการฝกอบรม / สัมมนา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อบรม /ประชุม/สัมมนา วันที ่ สถานที ่
๑. นส.สุรีรัตน  ดวงนิล ๑. เขารวมการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการจัดทําตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
หนวยงานสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

๔ – ๖ เมษายน 
๒๕๕๔  

ณ อิมภูฮอลล รีสอรท 
อ. วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา 

  ๒. เขารวมโครงการอบรมให
ความรูเจาหนาที่ควบคุม
เอกสารคุณภาพ (Document 
Control)ISO 9001:2008 

๓ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมมรกต
อีสาน ช้ัน 5 สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๓. เขาอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูใชงานระบบ CHA 
QA Online ประจําป
งบประมาณ 2553 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

  ๔. เขารวมอบรม "อบรมใหความรู
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 " สําหรับบุคลากร 

๑๐มิถุนายน  
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๒. นส.วงศเดือน วรรณวัติ ๑. เขารวมโครงการอบรมให
ความรูเจาหนาที่ควบคุม
เอกสารคุณภาพ (Document 
Control)ISO 9001:2008 

๓ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมมรกต
อีสาน ช้ัน 5 สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒. เขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

๓๐มิถุนายน  
๒๕๕๔ 

กองนโยบายและแผน 

  ๓. เขารวมอบรมเรื่องการประเมิน
ความคุมคาของงานวิจัย 

๒๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ๔. เขารวมอบรม "อบรมใหความรู
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 " สําหรับบุคลากร 

๑๐มิถุนายน  
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 

 



๒๙ 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล อบรม /ประชุม/สัมมนา วันที ่ สถานที ่
๓. นางอรุณ ี มณท ี ๑. เขารวมอบรมตรวจสอบภายใน ๒๖-๒๗ 

เมษายน 
๒๕๕๔ 

ตรวจสอบภายใน 

  ๒. เขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ๓๐มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

กองนโยบายและแผน 

  ๓. อบรม Document 
Management จัดโดยบริษัท ริ
โก ประเทศไทยจํากัด 

๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

บริษัท ริโก ประเทศ
ไทยจํากัด 

  ๔. อบรมการจัดเก็บเอกสารทางอิ
เล็กทรอนิกสสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ(E.Office)  

๖-๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔ 

ณ โรงแรมออลซีซั่น 
พัทยา 

  ๕. เขารวมอบรม "อบรมใหความรู
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 " สําหรับบุคลากร 

 ๑๐ มิถุนายน  
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๔. นส.กิตติยาวดี เกตุนอก ๑. เขารวมอบรมเรื่อง "รูทัน
ทรัพยสินทางปญญา & 
ซอฟแวร" 

 ๒๓-๒๔ 
พฤษภาคม 
๒๕๕๔ 

ณ หอการคาจังหวัด
นครราชสีมา 

  ๒. เขารวมสัมมนา กุญแจแหง
ความสําเร็จ : บริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาอยางไร ฯ 

๘ สิงหาคม    
๒๕๕๔ 

สวทช. 

  ๓. เขารวมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย : 
โครงการวิจัยสถาบัน 

๑๗-๑๘ 
มีนาคม ๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมมรกต
อีสาน ช้ัน ๕สํานัก
วิทยบริการกและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๔. เขารวมอบรม "อบรมใหความรู
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 " สําหรับบุคลากร 

 ๑๐ มิถุนายน  
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๕. นส.รัตนาภรณ  หมีเงิน ๑. เขารวมโครงการอบรมให
ความรูเจาหนาที่ควบคุม
เอกสารคุณภาพ (Document 
Control)ISO 9001:2008 

๓ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมมรกต
อีสาน ช้ัน 5 สํานัก
วิทยบริการกและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒. เขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระบบฐานขอมูล
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

กองนโยบายและแผน 



๓๐ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อบรม /ประชุม/สัมมนา วันที ่ สถานที ่
  ๓. เขารวมอบรมหลักสูตร "การ

ตรวจสอบภายในการควบคุม
ภายในและการบริหารความ
เสี่ยงภาครัฐ" รุนที ่๙ 

 ๒๐-๒๒ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 

ณ โรงแรมราชาวดี 
 รีสอรท 

  ๔. เขารวมอบรม "อบรมใหความรู
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 " สําหรับบุคลากร 

๑๐ มิถุนายน  
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

  ๕. เขาอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผูใชงานระบบ CHA 
QA Online ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 ๒๐ พ.ค. 
๒๕๕๔4 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

  ๖. เขารวมการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
หนวยงานสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

 ๔-๖ เมษายน 
๒๕๕๔   

ณ อิมภูฮอลล รีสอรท 
อ. วังน้ําเขียว จ.
นครราชสีมา 

๖. นส.สุภาภรณ   พิมสุคะ ๑. เขารวมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย : 
โครงการวิจัยสถาบัน 

๑๗-๑๘ 
มีนาคม ๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมมรกต
อีสาน ช้ัน 5 สํานัก
วิทยบริการกและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒. เขารวมอบรมการประเมิน
ศักยภาพพลังงาน 

๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๔  

ณ สาขา
วิศวกรรมไฟฟา  

  ๓. เขารวมอบรม "อบรมใหความรู
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 " สําหรับบุคลากร 

๑๐ มิถุนายน  
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

๗. นส.ศิรันตญา   
หอรัตนประเสริฐ 

๑. เขารวมอบรม "อบรมใหความรู
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 " สําหรับบุคลากร 

๑๐ มิถุนายน  
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

  ๒. เขารวมอบรมโครงการ
ฝกอบรม "การใชระบบคลินิก
เทคโนโลยีออนไลน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๔" 

๒๘-๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๔ 

ณ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กทม. 

 

 



๓๑ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อบรม /ประชุม/สัมมนา วันที ่ สถานที ่
๘. นส.พรศิริ  จันทปาลี ๑. เขารวมอบรม "อบรมใหความรู

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 " สําหรับบุคลากร 

๑๐ มิถุนายน  
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

  ๒. เขารวมอบรมโคงการฝกอบรม 
"การใชระบบคลินิกเทคโนโลยี
ออนไลน ประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๔" 

๒๘-๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๔ 

ณ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  กทม. 

๙. นส.บุบผาชาติ   แววไว ๑. เขารวมอบรม "อบรมใหความรู
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 " สําหรับบุคลากร 

๑๐ มิถุนายน  
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

  ๒. เขารวมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย : 
โครงการวิจัยสถาบัน 

 ๑๗-๑๘ 
มีนาคม   

ณ หองประชุมมรกต
อีสาน ช้ัน๕ สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๓. เขารวมโครงการอบรมให
ความรูเจาหนาที่ควบคุม
เอกสารคุณภาพ (Document 
Control)ISO 9001:2008 

๓ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

ณ หองประชุมมรกต
อีสาน ช้ัน ๕ สํานัก
วิทยบริการกและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. นส.กุลนิษฐชา  รานอก ๑. เขารวมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย : 
โครงการวิจัยสถาบัน 

 ๑๗-๑๘ 
มีนาคม ๑๕๕๔ 

ณ หองประชุมมรกต
อีสาน ช้ัน 5 สํานัก
วิทยบริการกและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๒. เขารวมอบรม "อบรมใหความรู
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 " สําหรับบุคลากร 

๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 
 
 


