
 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประจำปี 2562-2566 
 
 
 
 
 
 

 
ปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2565 



และนำเสนอคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 
ส่วนที่ 1 

ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

 

1.  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  

  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูทุกแห่งจัดตั้งสำนักวิจัยเป็นส่วนราชการ

ภายในของวิทยาลัยครูเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็นแผนกทำหน้าที่หลักด้านการวิจัยและส่งเสริม

การวิจัย แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 สำนักวิจัยได้มีการ

เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการออก

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเป็นสำนักวิจัยและ

บริการวิชาการ 

  ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคล สำนักวิจัยและบริการ

วิชาการ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันคือ “สถาบันวิจัยและพัฒนา” มีสถานที่ตั้ง ณ 

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

2.  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ปี 2533  ถึงปัจจุบัน ได้แก่ 

2.1 ผศ.มานะ   เอกจริยวงศ ์  พ.ศ. 2533 – 2535 
2.2 อ.ตระกล    จันทสุนทร  พ.ศ. 2535 – 2536 

 2.3 ผศ.สุรพงษ์  ปนาทกูล  พ.ศ.  2536 – 2542  
  2.4 รศ.ดร.กวี    ศิริโภคาภิรมย์  พ.ศ.  2542 – 2545 
  2.5 ผศ.ดร.สุรพล  พุฒคำ   พ.ศ.  2545 – 2548 
  2.6 รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์  พ.ศ.  2548 – 2556 

2.7 ผศ.ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม  พ.ศ.  2556 – 2564 
2.8 รศ.ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล  พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน 
 

3.  ปรัชญา   
 ใช้การวิจัยสร้างปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สู่สากล 
 

4.  วิสัยทัศน์ 
วิจัยสร้างพลังปัญญา บุคลากรก้าวหน้า เทพสตรีก้าวไกลสู่สากล ท้องถิ่นมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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5.  พันธกิจ 
 5.1 สร้างและพัฒนาให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 5.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เอ้ือต่อการทำวิจัย 
 5.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยชุมชน เวทีระดับชาติและนานาชาติ  
 5.4 สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
 5.4 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ สร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  
6.  หน้าที่และความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  6.1 ดำเนินการด้านงานธุรการและสารบรรณ ด้านการเงินพัสดุและการบริหารงานบุคคลตาม
ระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  6.2 ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนงานต่างๆ เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
  6.3 จัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อขอตั้งงบประมาณดำเนินการ
ตามพันธกิจ 
  6.4 พัฒนาระบบงานและการบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีค ุณภาพเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
  6.5 สนับสนุนและประสานงานการบริการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
  6.6 สนับสนุนและให้คำปรึกษาทางด้านการวิจัยและนักวิจัยทุกระดับ 
  6.7 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่งานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  6.8 จัดประชุม ฝึกอบรมต่างๆ ตามพันธกิจ 
  6.9 ดำเนินการบริหารจัดการระบบงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  6.10 ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
  6.11 จัดทำและผลิตสื่อ เอกสารต่างๆ ทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
  6.12 จัดทำเว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพ่ือเผยแพร่สู่สังคม 
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โครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งส่วนราชการภายในตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรประจำปีงบประมาณ 

2559 – 2562 ตามความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยในสำนักงานผู้อำนวยการแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงาน

บริการวิชาการ และกลุ่มงานส่งเสิรมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย  โดยมีกรอบอัตรากำลัง

ของผู้ปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่และอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน   ดังแผนภูมิแสดงการแบ่ง

ส่วนราชการและกรอบอัตรากำลังของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

รองผู้อำนวยการ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจยัและพฒันา 

    กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานสนบัสนุนการวิจัย 
และนวัตกรรม 

กลุ่มงานบริการวิชาการ 

- งานนโยบายและแผน 
-งานธุรการ 
-งานการเงินและพัสด ุ
-งานบริหารงานบุคคล 
- งานประชุมและพิธีการ 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
-งานจัดการงานกองทุนวิจัย 

- งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 

 

- งานจัดการและประสานงานวิจัย
และนวัตกรรม 

- งานพัฒนานักวิจัย โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม 

- งานติดตามงานวิจัยและนวัตกรรม 
- งานเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม 
- งานฐานข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรม 

และบริการวิชาการ 
- งานวารสารวิชาการ 

 

-งานส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการแกส่ังคม 

- งานเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
บริการวิชาการ 

- งานเครือข่ายบริการวิชาการ
และพัฒนาเชิงพื้นที ่

- งานจัดหารายได ้

- งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุน 
การดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย

 โบาย 

- งานส่งเสริมการดำเนินงาน
ตามศาสตร์พระราชา 

- งานส่งเสริมการศึกษาตาม
พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 

- งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชาและพระบรมราโชบาย 

 

 

คณะกรรมการประจำ 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

3 



 

 

อัตรากำลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย 
 1. ผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 2 คน 
 3. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
 4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 4 คน 
     

แผนภูมิอัตราแสดงบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางพิณรัตน์ โพธิ์เจริญ 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

 นางสาวนภาภร คนโทเงิน  
  

   นายนพดล มีคุณ  

 

      นางสาวลดาวัลลิ์ อาจชน 

 

 

ผศ. ดร.สิริสวัสดิ์  จึงเจริญนิรชร 
รองผู้อำนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

   นายเจตนิพิฐ  กันฉาย  

 

อาจารย์ ดร.สาวิตรี  จูเจี่ย 
รองผู้อำนวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 

    กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานสนบัสนุนการวิจัย 
และนวัตกรรม 

กลุ่มงานบริการวิชาการ กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุน 
การดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย

 โบาย 
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จำนวนและศักยภาพของบุคลากร (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

ประเภท 
คุณวุฒิ/ปริญญา (คน) ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) ศึกษาต่อ (คน) 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ศ. รศ. ผศ. อาจารย์ ป.เอก ป.โท 

ผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการ   1 - -  -  1 - -    -   - 
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 

-    1 - - - - -    -   - 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สายวิชาการ 

  2 - - - - 1    1 -   - 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สายสนับสนุน 

- -   3  - - -    -   1   - 

รวม (คน)  3    1    3  - 1 1    1   1   - 
 

นโยบายการบริหารงาน 
 1.นโยบายการบริหารงานสำนักงาน 
  1) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
  2) นำระบบเทคโนโลยีและการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 2. นโยบายการบริหารงานวิจัย 
  1) ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 
  2) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักว ิจ ัยมืออาชีพที ่สามารถบริหารจัดการงานวิจ ัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3) ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าด้านการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับของ
มหาวิทยาลัยทั่วไป 

  4) ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  
เชิงพาณิชย์ และ อุตสาหกรรม 
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  5) สร้างเครือข่ายและหาแหล่งทุนในประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  6) เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยให้กับคณาจารย์โดยมีการนำนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสถาบันในประทศและต่างประเทศ 
 
  7) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม 
  8) ส่งเสริม  อนุรักษ์ และ สืบสานภูมิปัญญาไทยโดยใช้กระบวนการวิจัย 
  9) สร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาจากนักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยของโครงการวิจัยซึ่งเป็น
นโยบายเร่งด่วนของประเทศในการสร้างนักวิจัย 
 3.นโยบายการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีดังนี้ 
  1) นำองค์ความรู้จากงานวิจัย องค์ความรู้ทางวิชาการตามศาสตร์ ถ่ายทอดและให้บริการทาง
วิชาการในชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด 3 บุรี (ลพบุรี สิงห์บุรีและสระบุรี) ในลักษณะให้เปล่าหรือมีค่าบริการ 
  2) เข้าร่วมกิจกรรม/คณะกรรมการ กับส่วนราชการ ชุมชน ท้องถิ่นในจังหวัด 3 บุรี ( ลพบุรี 
สิงห์บุรีและสระบุรี) ตามท่ีได้รับการร้องขอ/มอบหมาย 
 หลักเกณฑ์/ระเบียบการให้บริการทางวิชาการ มีดังนี้ 
   1) ประเภทของการให้บริการทางวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แบ่งประเภทของการ
ให้บริการทางวิชาการไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
         (1)  การฝึกอบรม สัมมนา บรรยาย ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 
         (2)  ให้บริการคำปรึกษา แนะนำด้านการวิจัยและการเป็นวิทยากรบรรยาย 
         (3)  ให้บริการสำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบ 
    2)  เกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับ
งานทางวิชาการ ไว้ดังนี้ 
        (1) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านการวิจัย การวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ทดสอบท่ีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
       (2)  เป็นงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจำ 
       (3) เป็นงานที่ได้รับค่าบริการเพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
    3)  การกำหนดและการจัดสรรค่าบริการ มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
        (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้กำหนดค่าบริการ 
        (2) ผู้ขอรับบริการเป็นผู้เสนอราคาค่าบริการให้และจัดส่งรายได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตามท่ีกำหนด  
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
------------------------- 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประกอบด้วยสายวิชาการและสายสนับสนุน มีสาย
การบังคับบัญชาตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งบุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่โครงสร้าง
อย่างชัดเจน ในปีงบประมาณ 2565 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อนำมาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
จุดแข็งด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
   1. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีโครงสร้างการบริหารงานและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
  2. ผู้บริหารมีการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
  3. มหาวิทยาลัยมีนโนบายและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 
  4. มหาวิทยาลัยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารบุคลากร 
  5. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน จนมีความรู้และเชี่ยวชาญใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  6. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความสามัคคีและขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อนด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  1.มหาวิทยาลัยมีงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและด้านอื่นจำนวนจำกัด ไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากรครบทุกด้าน 
  2. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย 
  3. พนักงานสายสนับสนุนยังไม่เข้าสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ 
  4. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีจำนวนน้อยไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน 
 

โอกาสด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กำหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  2. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณและเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึน้ 
  3.  มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับฟังความคิดเห็นเพื ่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยจากบุคลากรจากทุกระดับ 
  4. มหาวิทยาลัยมีการประเมินบุคลากรจากทุกส่วนราชการอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม 
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  5. บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถศึกษา อบรม เพิ ่มพูนความรู ้ได้ จากการอบรม
ออนไลน์แบบให้เปล่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในกลุ่มศรีอยุธยา 
 
อุปสรรคในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
  1. มหาวิทยาลัย ไม่มีระเบียบว่าด้วยการลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์และบุคลากร 
  2. ค่าใช้จ่ายในอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอกสูง 
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ส่วนที่ 3  
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) 

------------------------- 
แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริการและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยไว้นั้น 
เพื ่อให้การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับของ
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-
2566) ไว้ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 

ประเด็นการพัฒนา 
ระยะเวลา  

หมายเหตุ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ตำแหน่งทางวิชาการ       1 สายวิชาการ 

การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน   1  1 สายสนบัสนุน 

การศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ    1 1  ทั้ง 2 สาย 

การพัฒนาตนเองตามตำแหน่งงาน 2 2 4 6 8 ทั้ง 2 สาย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพัฒนา 
ระยะเวลา  

หมายเหตุ 
2562 2563 2564 2565 2566 

อบรมการวิจัยเพื ่อของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก 

1 1 1 1 1 สายวิชาการ  

อบรมการวิจัยปฏิบัติเพ่ือการพัฒนางานประจำ  1 1 1 4 สายสนบัสนุน  

ทักษะการจัดการความรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคม/ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น/การบริการทางวิชาการ 

  1 1 1 ทั้ง 2 สาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นการพัฒนา 
ระยะเวลา  

หมายเหตุ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ความรู้ทางว ิชาการเพื ่อเพิ ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 3 3 5  
 

ทั้ง 2 สาย  ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การปฏิบัติงานประจำ 

1 1 1 1  

ความรู้/ทักษะด้านการจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการของหน่วยงาน 

   2 3 5 

ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 1 1 1 1 1 
ความรู ้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เผยแพร่และสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

1 1 1 1 1  

 
 ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดส่งบุคลากรทั้งสองสายตามเป้าหมายประจำปีเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่จัดทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดดำเนินโครงการพัฒนาเฉพาะหน่วยงานตามงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรรและจัดส่งเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานนอก 
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ภาคผนวก 
แผนพัฒนารายบุคคลของบคุลากรสายสนับสนุน  

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 


