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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลเบือ้งตน้ 
 
 
1 ลักษณะองค์การ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณในระยะแรกด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของกลุ่มงานส่งเสริม
และประกันคุณภาพการศึกษา ต่อมามหาวิทยาลัยได้ก าหนดงานภารกิจส่งเสริมการวิจัยให้ด าเนินการภายใต้การก ากับ
ดูแลของกลุ่มงานบริการการศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยได้จัดท ากรอบ
แนวคิดหลักของแผนแม่บทมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นตัวก าหนดแนวทางและนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
ก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานส่งเสริมและประสานงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยในทุกสาขา  และใน
วันที่ 17 กันยายน 2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2548 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ และประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 เพื่อเป็นหน่วยงาน
กลางในการส่งเสริม ประสานงานและบริหารงาน วิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีส านักงาน ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง  เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  93210   

2 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  1. ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความพร้อม เพื่อน าไปสู่การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
3. บริการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนวิจัย 
4. เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5. บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย 
6. บริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
7. บริการยื่นจดและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นส่งเสริม และเป็นก าลังส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งและ
พัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ ช้ีน าและรับใช้การพัฒนาสังคม ผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 
 พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพใหไ้ด้มาตรฐาน 
2. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทางไปสู่ความเปน็เลิศ 
3. ผลักดันงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ รองรบัความต้องการของ

สังคม และตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
4. ผลักดันการต่อยอดผลงานวิจัย เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่าเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

  



 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
   T = Team Spirit       มีจิตส านึกในการท างานเป็นทีม โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน 
 S = Service Mind     มีการบริการด้วยใจ 
 U = Unity               มีความผูกพันและความรักในองค์กร 
 R = Responsibility    มีความรับผิดชอบ 
 D = Development    มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     I  = Integrity            มีความซื่อสัตย์ มั่นคงในคุณธรรม 
 

3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มบีุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 11 คน แบ่งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 8 

คน (ร้อยละ 72.73) และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 3 คน (ร้อยละ 27.27) รายละเอียดดังนี้ 
ตาราง OP-1ก (3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่ง       
  นักวิชาการ 6 54.55 2 18.18 8 73.72 
  นักวิทยาศาสตร์ 1 9.09   1 9.09 
  เจ้าหน้าที่บริหารงาน 1 9.09 1 9.09 2 18.18 
วุฒิการศึกษา       
  ปริญญาโท 7 63.64   7 63.64 
  ปริญญาตรี 1 9.09 3 27.27 4 36.36 

  
องค์ประกอบส าคัญของบุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ท าให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุ

พันธกิจและวิสัยทัศน์จ าแนกตามต าแหน่งซึ่งมีจ านวนต าแหน่งนักวิชาการที่พร้อมสอดรับในการด าเนินงานในเชิง
วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ข้อมูลการท างานร้อยละ 73.72 ส่วนต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารและนักวิทยาศาสตร์เป็น
ต าแหน่งที่พร้อมด าเนินงานตามบริบทของภารพงานและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ครบถ้วยตามพัธกิจของ
องค์กร จ าแนกวุฒิการศึกษาซึ่งบุคลากรร้อยละ 63.64 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งมีประสบการณ์ในการท างาน
วิจัยมาระดับหนึ่งและเข้าใจบริบทของการท างานวิจัยท าให้สามารถเข้าใจการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดส่วนร่วมในการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ดียิ่งขึ้น 
 
4 สินทรัพย์ (อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญ)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ ณ บริเวณช้ัน 1 และ 2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตพัทลุง และบริเวณช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดสรรเป็นส่วนหลักๆ 
คือ 

1. ส่วนที่ท าการส านักงานสถาบันวิจัยและพฒันา จ านวน 8 ห้อง และ ห้องประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง จ านวน 1 
ห้อง 

2. ศูนย์เครื่องมือกลาง จ านวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ห้องวิเคราะห์ทาง
เคมี ห้องเครื่องมือ Freeze Dryer และห้องปฏิบัติการ Chromatography ครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยที่ส าคัญ ได้แก่ 



 

กล้องจุลทรรศน์แบบสอ่งกราด (SEM)  เครื่อง Freeze dry เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) 
เครื่องเปรียบเทียบชนิดของสารเคมี (GC-MS) เป็นต้น 
5  กฏระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559 
5.3 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการ

วิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2562 
5.4 ระเบียบคณะกรรมการการเงนิและทรพัย์สิน ว่าด้วย การบริหารจัดการทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก พ.ศ.

2557 
5.5 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุ ส าหรับการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5.6 มาตรฐานการด าเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยทักษิณ ( Standard                 

Operating Procedures of Thaksin University (TSU-REC)) Version 01 
5.7 มาตรฐานการด าเนินงานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5.8 ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2556 
5.9 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2560 



 

6 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(1) โครงสร้างองค์การ 

 
 
 (2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตาราง OP-1ข (2-1) ลูกค้ากลุ่มอื่น กลุ่มผู้รบับริการ ความตอ้งการและความคาดหวัง  
กลุ่ม ความต้องการและความคาดหวัง 

ลูกค้า 
ผู้ให้ทุน/แหล่งทุนวิจัย 
 

- ศักยภาพการวิจัยที่สามารถท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 
- งานวิจัยที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
- การสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัย และสร้างระบบติดตาม ประเมินผลงานวิจัย 
- สามารถด าเนินการตามแผนงานของโครงการ 

ผู้รับบริการ 
คณาจารย์/นักวิจัย 
 

- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยที่มีความชัดเจน 
- การแสวงหาทุนวิจัย สนับสนุน/เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยที่รวดเร็ว 
- การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
- การรับรองมาตรฐาน/จริยธรรมการวิจัย 
- กลไกและระบบบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
- การสนับสนุนทรัพยากรการวิจัย เช่น เครื่องมือ แหล่งสืบค้นวารสารระดับนานาชาติ  
- การประชุมสัมพันธ์ข้อมูลการวิจัยที่ทั่วถึงและรวดเร็ว 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
 

- มหาวิทยาลัยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น 
- ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดไปยังชุมชน 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยไปยังชุมชน 

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวจิัย

คณะกรรมการประจ าส่วนงาน

คณะกรรมการด าเนนิงานชุดตา่งๆ

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                  

รองผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนา

หัวหน้าส านักงานสถาบนัวิจัยและพัฒนา

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการงานวิจัย
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

งานธุรการและสารบรรณ/
ประชาสัมพันธ์/งานประชุม/เลขา

ผู้บริหาร 

งานนโยบายและแผน/งานประกัน
คุณภาพ 

งานส่งเสริมและพัฒนา
นักวิจัย/งานเครือข่ายการ

วิจัย      

งานการเงิน บัญชีและพัสดุ                 

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการทุน
วิจัย(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

ทุนวิจัยเงินรายได้

ทุนวิจัยเงินแผ่นดิน

ทุนวิจัยภายนอก/หน่วยวิจัย ศูนย์การ
วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง      

มาตรฐานการวิจัย (การวิจัย
ในมนุษย์/สัตว์ทดลอง/

ความปลอดภัยทางชีวภาพ) 

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ
ผลงานวิจัย                  (หัวหน้า

กลุ่มภารกิจ)

งานประชุมวิชาการและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย/งาน

ส่งเสริมการตีพิมพ์/งานเชิดชู
เกียรติ

งานวารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณและวารสารปาริชาต

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการศูนย์
เคร่ืองมือกลาง                

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

งานบริการเคร่ืองมือวิจยั
เฉพาะทาง

งานบริการรับวิเคราะห์
ทดสอบ/งานสอบเทียบ

เครื่องมือ

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา                     
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

งานทรัพย์สินทางปัญญา/งานย่ืน
จดทะเบียน/งานฝึกอบรม

งานต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา/
งานต่อยอดธุรกิจ

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

โครงการบริหารจัดการทุน
วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี



 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ตาราง OP-1ข (3-1)  บทบาท ข้อก าหนดของคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

คู่ความร่วมมือที่
ส าคัญ 

บทบาท ข้อก าหนดทีส่ าคัญ ช่องทางการ
สื่อสาร ระบบงาน/

กระบวนการ 
การสง่เสรมิขีด
ความสามารถ 

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

กระบวนการใช้
ประโยชนจ์าก
งานวิจัย   

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร น า อ ง ค์
ค ว า ม รู้ จ า กก า ร วิ จั ย 
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการวิจัย 
ม า ส่ ง ต่ อ ค ว า ม รู้ แ ก่
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ใ ช้
ประโยชน์ 

-สนับสนุนการ
ด าเนินงานภายใต้
โครงการ 
“research for 
community วิจัย
เพื่อชุมชนสงัคม” 
-การเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ผล
การด าเนินงานใน
งาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ” 

- หนังสือราชการ 
- จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส ์
- ระบบ
สารสนเทศ 
- โทรศัพท ์

 
 
7 สภาวการณ์ขององค์การ 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
1. การปฏิรปูระบบวิจัย นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจัยของประเทศ ทีมุ่่งเน้นการสร้างนวัตกรรม สร้าง

มูลค่าเพิม่ ยกระดบัความสามารถในการวิจัย 
2. การแข่งขันในการเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ ส่งผลต่อการพฒันา

คุณภาพวารสาร 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

 แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน ได้สบืค้นข้อมูลการด าเนินงานด้านการวิจัยผ่านทาง 
Website ของมหาวิทยาลัยต่างๆ และข้อมูลการจัดล าดับของมหาวิทยาล 

8 บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านบริการ ปฏิบัติการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากร 
ตาราง OP-2ข  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ด้านพันธกิจ - การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่

สอดคล้องกบัความต้องการของสังคม 
- การสนับสนุนการจัดต้ังหน่วยวิจัย 
ศูนย์วิจัย เพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัดของ
มหาวิทยาลัย 
- มีวารสาร 2 ฉบับ ที่ด าเนินการโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ในฐานข้อมลู
ดัชนีสารไทย (TCI) ในกลุม่ที่ 1 และ ACI 

http://www.basd.mua.go.th/Page/News_Detail.aspx?id=0t5VLYKJrtI%3d


 

ด้านปฏิบัติการ  การบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  

ด้านบุคลากร พัฒนาระบบสนับสนุนบุคคลากรเพื่อสร้าง
นวัตกรรมจากงานประจ า 

บุคลกรรุ่นใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และการท างานเป็นทมี 

 
  



 

 
ส่วนท่ี 2  

การจัดการเพือ่พัฒนาองคก์รและบุคลากรในการขบัเคลื่อนสถาบนัวิจัยและพัฒนา  
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีส่งเสริมการพัฒนาบุคลกรเพื่อการก าหนดการเข้า                

สู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามประกาศของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
และได้มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรทั้ งในรูปแบบของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โดยการส่ง                
เสริมให้มีการเข้าร่วม อบรม สัมมนา และพัฒนาความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน  โดยในระย 1-2 ปี เป็นระดับปฏิบัติการทั่วไป  ระย 3-5 ปี เป็นระดับช านาญงาน และ ตั้งแต่ 5 ปี
ข้ึนไปเป็นระดับช านาญงานพิเศษ รวมถึงการเสนอขออัตราก าลังต่อคณะกรรมการนโยบายมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่ อ
สร้างความมั่นคงในการท างานให้กับบุคลากรในอนาคตต่อไป 

จากข้อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ จ านวนทั้งสิ้น 14 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 8 คน (ร้อยละ 57.14) จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 10 คน (ร้อยละ 71.43) 
รายละเอียดดังนี้ 

 

ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา 
สายสนับสนุน (12 คน) 

จ านวน ร้อยละ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
- นักวิชาการ 6 คน 
- นักวิทยาศาสตร์ 1 คน 
- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน 

ปริญญาโท 8 66.66 

ปริญญาตรี 
- 0.00 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
- นักวิชาการ 3 คน 
- เจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน 

ปริญญาโท 2 16.66 

ปริญญาตรี 2 16.66 

 
ปัจจัยที่จงูใจให้ผูป้ฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลุพันธกจิองค์กร มีดังนี ้

 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยท่ีจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลุพันธกิจองค์กร 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1. โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
2. การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของบุคลากร 
3. วัฒนธรรมการท างานขององค์กร การท างานเป็นทมี การร่วมแรง
เป็นน้ าหนึง่ใจเดียวกัน 
4. การให้ความส าคัญและตระหนกัคุณค่าของพนักงาน 
5. เงินเดือน สวัสดิการ และค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 1. ความมั่นคงทางอาชีพ(การได้รับการบรรจเุป็นพนักงาน) 
2. เงินเดือน สวัสดิการ และค่าตอบแทน 
3. โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 
 

  



 

 
 

แนวคิดในการด าเนินการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อการจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการขับเคลือ่นสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินงาน 

พัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารจัดการที่
ต อ บ ส น อ ง น โ ยบ า ย ก า ร วิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

o น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานวิจัยในทุกข้ันตอน 
รวมทั้งการติดตาม การแจ้งเตือน การจัดเก็บเอกสาร หรืองานอืน่ๆ 
เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน และประหยัด ตรวจสอบได้ 

o ก าหนดคู่เทียบหรือเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบการ
บริหารงานวิจัยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างแรง
กระตุ้นในการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น เครือข่ายเทางาม 
หน่วยงานบริหารงานวิจัยพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ฯ 

o สร้างอัตลักษณ์และให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม เน้นการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยไมตรี 

o พัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กรที่เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก  

o สร้างบรรยากาศการวิจัยและสรา้งพื้นทีท่ี่เหมาะสมต่อการประสาน
งานวิจัย เช่น พื้นที่หารือกลุ่มย่อยเพื่อสร้างประเด็นการวิจัย พื้นที่
แสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบงานวิจัย พื้นที่พบปะนักวิจัยร่วมภายนอก/
เอกชน ทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง  

พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่
ต อ บ ส น อ ง น โ ยบ า ย ก า ร วิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

o น ากลไก QA & KM มาควบคุมการท างานอย่างต่อเนื่องในงานทกุ
ส่วนขององค์กร 

o เน้นระบบการวางแผนในแต่ละส่วนงานที่สามารถปฎิบัติได้ และ
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีแผนระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาวที่สอดคล้องกัน มุ่งสู่เป้าที่ชัดเจน และยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการณ์ 

o สร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานเชิงรกุและ ถูกต้อง รวดเร็ว ผลงาน
บรรลุ KPI เช่น การเพิ่มสวัสดิการ เงินรางวัล ฯ  

o สนับสนุนการท างานวิจัยสถาบัน 
o ก าหนดเส้นทางการพัฒนารายบุคคลที่ ชัดเจนเป็นระบบและ

สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสาร
เชิงวิเคราะห์  

 

 
 



 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการพฒันาบคุลากร สถาบันวิจัยและพฒันา 



 

แผนกิจกรรมพฒันาบคุลากรของสถาบนัวิจัยและพฒันา ปีการศกึษา 2562 
 
ความท้าทาย กลยุทธ์ ผลผลิต/ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

4. การบริหารจัดการ
เพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ 

4.2 พัฒนาระบบ
บริหารและทรัพยากร
มนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
สู่มหาวิทยาลัย 

ผลลัพธ์ด้านการส่ือสารและสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน 
และลูกค้ากลุ่มอื่น 

     

7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศ
ทางการน าองค์กร 

3.51 • โครงการถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

มิ.ย 62-พ.ค63 - ผู้บริหาร+บุคลากร 

7.4ก-2 ผลการประเมินผู้น าระดับสูง 
ตามแบบสอบถาม HAPPINOMETER 

3.51 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารองค์กร 

 

มิ.ย 62-พ.ค63 - ผู้บริหาร+บุคลากร 

(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีด
ความสามารถ 

     

7.3ก-5 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น   

0 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (การ
ปรับปรุงและจัดท ากระบวนการ
ปฏิบัติงาน การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน  บทวิเคราะห์) 

มิ.ย 62-พ.ค63 - หัวหน้าส านักงาน 

(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการ
ท างาน 

     

7.3ก-8 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน 

3.10 โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัย
แห่งความสุข (Happy University) 
มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Happy 
Workplace) 
• โครงการส่งเสริมการออมเพื่อ

ความม่ันคงทางการเงิน 
(Happy Money) 

มิ.ย 62-พ.ค63 - สุมาล+ีชาญณรงค์ 

(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน  
7.3ก-9 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร 

3.61 

7.3ก-10 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของ
บุคลากรในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 
67.00 



 

ความท้าทาย กลยุทธ์ ผลผลิต/ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

• กิจกรรมผ่อนคลายความตึง
เครียดจากการท างาน (Happy 
Relax) 

• กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข 
(Happy Body) 

(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร
และผู้น า 

     

7.3ก-11 ร้อยละของผู้บริหารระดับ
ส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา 
 
 
  

100  - โครงการการอบรมเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 
- โครงการเตรียมหรือพัฒนา
ผู้บริหารรุ่นใหม่ 

มิ.ย 62-พ.ค63 - หัวหน้าส านักงาน 

7.3ก-12 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามความจ าเป็นของส่วน
งาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

100 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ทักษะและประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

มิ.ย 62-พ.ค63 - หัวหน้าส านักงาน 

 

 
 
 



 

 
ตัวชี้วัด 7.3ก-3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น (KPIs) 

 
ค าอธิบาย 
 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งสถาบันมีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพได้ตามแผน  
 ส าหรับความก้าวหน้าในการขอก าหนดต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึนของสายสนับสนุน โดยด าเนินการตามกรอบ
ของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยประกอบด้วยต าแหน่งของข้าราชการและพนักงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. ประเภททั่วไป 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- ระดับช านาญงาน 
- ระดับช านาญงานพิเศษ 

2. ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 
- ระดับปฏิบัติการ 
- ระดับช านาญการ 
- ระดับช านาญการพิเศษ 
- ระดับเช่ียวชาญ 
- ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

 
วิธีการค านวณ 

100X
นุนท้ังหมดกรสายสนับสจ านวนบุคลา

ข้ึนะดับท่ีสูงต าแหน่งในรนุนท่ีด ารงกรสายสนับสจ านวนบุคลา
    สูงข้ึนในระดับท่ีำรงต าแหน่ง ุคลากรท่ีดร้อยละของบ =  

Diagnostic Questions 
- รายงานผลบุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงาน

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของ

ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
 
 
  



 

 
 

ตัวชี้วัด  7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน (KPIs, C.11) 
 
ค าอธิบาย 

บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมการท างาน ทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยและ
องค์ประกอบที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี จะช่วยให้บุคลากรสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
วิธีการค านวณ 

ประเมินโดยใช้เครื่องมือวัดความสุข Happynometer  ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ค าถามในส่วน 
Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี ข้อ 38-54) เทียบกับระดับคะแนน 5 ระดับ แยกตามกลุ่มบุคลากร สาย
วิชาการ สายสนับสนุน  
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ระดับความความพึงพอใจเฉลี่ย 3.25 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากร  
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน ในรอบปีการศึกษา 2560 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 (ถ้ามี) 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
 
  



 

 
 

ตัวชี้วัด  7.3ก-7 ระดับความผูกพันของบุคลากร (KPIs) 
 
ค าอธิบาย 
 ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้งาน
ส าเร็จบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน องค์การที่บุคลากรมีความผูกพันสูง มักจะมีบรรยากาศการท างานที่ส่งให้
เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น 
และความ ส าเร็จของสถาบัน โดยทั่วไปบุคลากรจะรู้สึกผูกพันกับสถาบัน เมื่อมีแรงจูงใจและได้ท างานที่มีความหมาย 
และเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ร่วมงานและในที่ท างาน บุคลากรที่มีความผูกพันต่อ สถาบัน จะได้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจกัน มีสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยและมีความร่วมมือร่วมใจกัน มีการ
สื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี อ านาจในการตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบต่อผลการท างานของตน ปัจจัย
แห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้เกิดความผูกพันครอบคลุมถึง การฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการท างาน ระบบ
การยกย่องชมเชยและการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เท่าเทียมกันและการได้รับการ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งการมีไมตรีจิตต่อครอบครัวของบุคลากร 
 
วิธีการค านวณ 

ประเมินโดยใช้เครื่องมือวัดความสุข Happynometer  ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ค าถามค าถามใน
ส่วนความผูกพัน ข้อ 55-67) เทียบกับระดับคะแนน 5 ระดับ แยกตามกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน  
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ระดับความผูกพันเฉลี่ย 3.70 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากร  
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความผูกพันของบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
  



 

 

ตัวชี้วัด  7.3ก-8 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย (TSU11) 
 
ค าอธิบาย 

การสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชีวิตให้คนในองค์กรมี
ความสุข มีชีวิตที่สมดุล (Quality Work Life) ท างานได้ ใช้ชีวิตได้ และอยู่ในที่ท างานได้ โดยมีแนวคิดการจัดสมดุลชีวิต
ของมนุษย์ด้วย ความสุขแปดประการ (Happy 8) คือ สุขภาพดี (Happy Body) น้ าใจงาม (Happy Heart) ผ่อนคลาย 
(Happy Relax) ใฝ่รู้ (Happy Brain) ทางสงบ/มีคุณธรรม (Happy Soul) ปลอดหนี้/ใช้เงินเป็น (Happy Money) 
ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) สอดคล้องกับมิติการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร ของ สสส.  

การประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร ด าเนินการประเมินด้วยเครื่องวัดความสุข HAPPINOMITER แบบ
ออนไลน์  ของมหาวิทยาลัยมหิดล และก าหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมดในส่วน
งาน 
 
วิธีการค านวณ 
 ค่า เฉลี่ ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5   
แยกตามกลุ่มบุคลากร  ดังนี้   

- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน 

 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)    

ระดับมหาวิทยาลัย 
ดัชนีความสุขของบุคลากร  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65  โดยมีผู้ตอบแบบประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ระดับส่วนงาน 
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผลการ

ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 
ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
 
 
 
  



 

 
ตัวชี้วัด  7.3ก-9  ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานท่ีได้รับการพัฒนา (KPIs, C.10) 

 
ค าอธิบาย 

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดนโยบายหรือแนว
ทางการพัฒนาองค์กร และร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น และมีความส าคัญ ผู้บริหาร
มีส่วนส าคัญในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับกับบริบทอุดมศึกษา 

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูผลการพฒันาของผู้บริหาร 

ล าดับ ชื่อผู้บริหาร รายละเอียดการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
วันเดือนปี/

สถานที ่
     
     
     

 
วิธีการค านวณ 

100X
ด ิหารทัง้หมจ านวนผู้บร

ารับการพัฒน ิหารทีไ่ด้จ านวนผู้บร
    พัฒนา ่ได้รับการ ู้บริหารทีร้อยละของผ =  

 
Diagnostic Questions 

-  รายงานผลร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา ในรอบปีการศึกษา 2560 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

-  การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
 
 
  



 

 
 

ตัวชี้วัด  7.3ก-10 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามความจ าเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่าง 
น้อยปีละ 1 ครั้ง (KPIs, C.10) 

 
ค าอธิบาย 
 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถด้าน
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูผลการพฒันาของบุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ 
ชื่อบุคลากร 
สายวิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงาน
ที่จัด 

วันเดือน
ปี/สถานที่ 

การใช้ประโยชน์ 

      
      
      

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูผลการพฒันาของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ล าดับ 
ชื่อบุคลากร 

สายสนับสนุน 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 
หน่วยงาน

ที่จัด 
วันเดือน

ปี/สถานที่ 
การใช้ประโยชน์ 

      
      
      

 
วิธีการค านวณ 
 แยกค านวณเป็นกลุม่บุคลากร 2 กลุ่ม ดังนี้   

- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน  
 
สูตรการค านวณ 

 100X
กรทัง้หมดจ านวนบคุลา

บการพัฒนากรทีไ่ด้รัจ านวนบคุลา
    ฒนาด้รับการพั ุคลากรทีไ่ร้อยละของบ =  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานข้อมูลผลการพัฒนาตนเองของบุลากร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  

 
 


