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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2564 

1. การสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.1 การสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง 

 ด ำเนินกำรสรรหำ คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ ในช่วงปีงบประมำณ 2564          

(1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที ่  30 กันยำยน 2564) เพื ่อเข้ำมำปฏิบัติงำนในสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำน       

นครพิงค์ ด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตำมกระบวนกำรตรวจสอบอัตรำก ำลัง กำรประกำศรับสมัคร และ

ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกตำมขั้นตอน จนถึงกำรด ำเนินกำรบรรจุให้เข้ำสู่ต ำแหน่ง รำยละเอียดดังนี้ 

ตำรำงจ ำนวนกำรสรรหำบุคลำกรและผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกแบ่งตำมประเภทพนักงำน 

ประเภทพนักงำน จ ำนวน หมำยเหตุ 

พนักงำนสถำบัน 1 ฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 

พนักงำนจ้ำงชั่วครำว 
  - ศูนย์บริหำรจัดกำรชีวมวล 
  - ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีไบโอมีเทนอัด 
  - โครงกำร 

 
0 
0 
3 

 
  
 
  

รวม 4  
 

ตำรำงจ ำนวนกำรแต่งตั้งบุคลำกรให้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 

ต ำแหน่งบริหำร จ ำนวน หมำยเหตุ 

หัวหน้ำฝ่ำย 3 หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรวิชำกำร 
หัวหน้ำฝ่ำยวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
รักษำกำรหัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำร 

หัวหน้ำงำน 13 งำนสำรบรรณ งำนกำรเงินและบัญชี 
งำนพัสดุและอำคำรสถำนที่ งำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
งำนนิติกรรมและสิทธิประโยชน์ งำนวิจัยเชิงคุณภำพ
นวัตกรรม งำนบ่มเพำะและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
งำนวิศวกรรมโครงกำร งำนพัฒนำธุรกิจ 
งำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี งำนประชำสัมพันธ์ 
งำนเขียนแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

รวม 16  
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1.2 งานข้อมูลบุคลากร 

 ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลบุคลำกร จัดท ำแฟ้มประวัติบุคลำกร จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ รวมทั้ง

จัดท ำบัตรพนักงำน 

 

1.2.1 ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรของสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ ปี 2564 ดังนี้ 

ประเภทพนักงำน จ ำนวน (คน) 
พนักงำนสถำบัน 69 

พนักงำนจ้ำงชั่วครำว 
 ศูนย์บริหำรจัดกำรชีวมวลครบวงจร 
 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีไบโอมีเทนอัด 
 โครงกำร 
 บำงเวลำ 

30  
 19 
 7 
 2 
 2 

รวม 99 
 

 จ ำนวนบุคลำกรทุกประเภท (พนักงำนสถำบัน และพนักงำนจ้ำงชั่วครำว) ทั้งสิ้น  99 รำย   

          แยกเป็นเพศชำย 71 รำย เพศหญิง 28 รำย 

 

 1.2.2 ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรพนักงำนสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ แยกตำมฝ่ำยดังนี้ 

ฝ่ำย จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

อ ำนวยกำร 
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
บริกำรวิชำกำร 

15 
14 
40 

21.74 
20.29 
57.67 

รวม 69 100 

 

 บุคลำกรสถำบันที่มีวุฒิปริญญำเอก 3 รำย ปริญญำโท 15 รำย ปริญญำตรี 33 รำย ต ่ำกว่ำปริญญำตรี 

18 รำย 

 

 1.2.3 ข้อมูลกำรรับเข้ำท ำงำนของบุคลำกรในปี 2654 จ ำนวนทั้งสิ้น 4 รำย ดังนี้ 

ประเภทพนักงำน จ ำนวน 

พนักงำนสถำบัน 1 

พนักงำนจ้ำงชั่วครำว 3 
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 1.2.4 ข้อมูลกำรลำออกของบุคลำกรในปี 2654 จ ำนวนทั้งสิ้น 6 รำย แยกตำมประเภทพนักงำน ดังนี้ 

ประเภทพนักงำน จ ำนวน 
พนักงำนสถำบัน 2 

พนักงำนจ้ำงชั่วครำว 4 

 

1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ มีกำรด ำเนินกำรด้วยควำม

เป็นธรรม ยุติธรรม และโปร่งใส  ประกอบด้วยกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำน กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนพนักงำนตำมรอบปี และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพิจำรณำต่อสัญญำจ้ำง 

 

ตำรำงจ ำนวนกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ปี 2564 

ประเภทพนักงำน จ ำนวน (รำย) 
พนักงำนมหำวิทยำลัยประจ ำ 3 

พนักงำนสถำบัน 66 
พนักงำนจ้ำงชั่วครำว 24 
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2. งานสวัสดิการ วินัย และการจัดการทั่วไป 

 2.1 งานด้านสวัสดิการ 

 สถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ ค ำนึงถึงคุณภำพชีวิตของพนักงำน ได้ด ำเนินกำรจัด

สวัสดิกำรให้แก่พนักงำนของสถำบันทุกประเภท โดยมีรูปแบบสวัสดิกำรให้กับตัวของพนักงำนในด้ำนกำร

รักษำพยำบำล  ประกันสุขภำพและประกันอุบัติเหตุ กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี  สวัสดิกำรเบิกชุดตรวจ ATK 

กำรกู้ยืมเงินสวัสดิกำรพนักงำน สวัสดิกำรกู้ยืมเงินสะสม กำรจ่ำยค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน

วิชำชีพ กำรออกหนังสือรับรองกำรเป็นพนักงำน หนังสือรับรองเงินเดือน รวมทั้งสวัสดิกำรครอบคลุม

ครอบครัวของพนักงำน (บิดำ มำรดำ คู่สมรสและบุตร) ค่ำกำรรักษำพยำบำล ค่ำเล่ำเรียนบุตร เงินท ำขวัญ

คลอดบุตร สวัสดิกำรกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมของบุตรในช่วงกำรเรียนออนไลน์ เงินช่วยเหลืองำนศพแก่ญำติสำยตรง

ของพนักงำน  

2.1.1 ตำรำงจ ำนวนกำรด ำเนินกำรด้ำนสวัสดิกำร ปี 2564 

กำรเบิกสวัสดิกำร จ ำนวน (รำย) จ ำนวนเงิน (บำท) 
ค่ำรักษำพยำบำล 21 44,090 

ค่ำเล่ำเรียนบุตร 17 68,313 

เงินประกันสุขภำพ อุบัติเหตุ 
 พนักงำนสถำบัน 
 พนักงำนจ้ำงชั่วครำว 

 
66 
28 

 
264,594 
16,800 

กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
 พนักงำนสถำบัน 
 พนักงำนจ้ำงชั่วครำว 

 
69 
10 

59,740 

เงินท ำขวัญคลอดบุตร 3  3,000 

เงินช่วยเหลืองำนศพญำติสำยตรงของพนักงำน 5 50,000 
 
2.1.2 ตำรำงจ ำนวนกำรด ำเนินค่ำวิชำชีพวิศวกรรม ปี 2564 

กำรเบิกค่ำวิชำชีพวิศวกรรม จ ำนวน (รำย) หมำยเหตุ 
ประเภทภำคีวิศวกร กำรเซ็นแบบรำยครั้ง  1 3 ครั้ง  

 
2.1.3 ตำรำงจ ำนวนกำรใช้สวัสดิกำรกำรกู้เงินสะสมและเงินกองทุนสวัสดิกำร ปี 2564 

 ประเภทเงินกู้ยืม จ ำนวน (รำย) จ ำนวนเงิน (บำท) 
เงินสะสม 38 6,955,000  

เงินสะสมเพ่ือกำรลงทุน 12 2,883,000 

เงินสวัสดิกำร 7 543,000 
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2.1.4 ตำรำงจ ำนวนกำรออกหนังสือรับรอง ปี 2564 

ประเภทหนังสือรับรอง จ ำนวน (ฉบับ) 
หนังสือรับรองเงินเดือน 29 

หนังสือรับรองกำรท ำงำน 10 

 

2.2 งานวินัย 

 ในปี 2564 สถำบันได้ด ำเนินกำรงำนวินัย ด้วยควำมยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  ในพนักงำนที่
ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ มีกำรยกเลิกกำรจ้ำงพนักงำนจ้ำงชั่วครำวที่กระท ำผิดวินัย จ ำนวน 1 รำย  

2.3 งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

 2.3.1 ในปี 2564 ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำปรับปรุง ประกำศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร

บริหำรงำนบุคคลไปทั้งสิ้น 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. ประกำศ สถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์เก่ียวกับ

กำรบริหำรงำนบุคคล และสวัสดิกำรพนักงำน 

2. ประกำศ สถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วย โครงสร้ำงเงินเดือน 

ค่ำตอบแทนวิชำชีพ เงินประจ ำต ำแหน่ง และควำมช ำนำญเฉพำะทำง 

3. ประกำศ สถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 

2.3.2 ตำรำงจ ำนวนกำรด ำเนินกิจกรรมผู้บริหำรพบพนักงำน  ปี 2564 

ครั้งที่   วันที่จัดกิจกรรม  หมำยเหตุ 

1 11 มีนำคม 2564 Zoom Meeting 
 2 3 พฤษภำคม 2564 Zoom Meeting 

3 15 กรกฎำคม 2564 Zoom Meeting 
4 25 พฤศจิกำยน 2564 Zoom Meeting 

5 29 ธันวำคม 2564 Onsite 

2.4 งำนกำรศึกษำต่อ และกำรบริกำรกำรศึกษำของนักศึกษำฝึกงำน 

 2.4.1 ในปี 2564 ไม่มีกำรลำศึกษำต่อของพนักงำนสถำบัน 
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 2.4.2 ตำรำงกำรจ ำนวนกำรด ำเนินกำรรับนักศึกษำฝึกงำนในปี 2564 

ประเภทนักศึกษำ จ ำนวน 

นักศึกษำฝึกงำน 28 

นักศึกษำโครงกำรวิจัย 13 
นักศึกษำต่ำงชำติ 2 

 

2.5 งำนกำรจัดกำรทั่วไป 

 2.5.1 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องกำรลำของบุคลำกรทุกประเภท  พนักงำนสถำบัน และ

พนักงำนจ้ำงชั่วครำว  ลำกิจ ลำป่วย ลำพักผ่อน ลำคลอดบุตร ลำช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร  

 2.5.2  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนำ 2019 (COVID -19) ทั้งสิ้น 8 ฉบับ และประสำนงำนกำรฉีดวัคซีนในปี 2564 ดังนี้ 

 

1. ประกำศสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 เรื่อง  มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อระบบทำงเดินหำยใจ  
  ประกำศ ณ วันที่ 5 มกรำคม 2564 
 
2. ประกำศสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 เรื่อง  แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)    
  ประกำศ ณ วันที่  23  มีนำคม 2564 
 
3. ประกำศสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 เรื่อง มำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่บ้ำนของบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ 

 (Work from Home) ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 ระลอกใหม่  

  ประกำศ ณ วันที่ 8 เมษำยน 2564 
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4. ประกำศสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง มำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่บ้ำนของบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ 
 (Work from Home) ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 ระลอกใหม ่(ฉบับที่ 2)  

  ประกำศ ณ วันที่ 13 เมษำยน 2564 
 
5. ประกำศสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 เรื่อง  มำตรกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์  ในสถำนกำรณ์กำรระบำด

 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 3)  
  ประกำศ ณ วันที่ 28 เมษำยน 2564 
 
6. ประกำศสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  มำตรกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์  
           ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 4)  
  ประกำศ ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2564 
 
7. ประกำศ สถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่   

 เรื่อง มำตรกำรควบคุมผู้เดินทำงมำจำกพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำม และ

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสถำบันวิจัยและพัฒนำพลังงำนนครพิงค์ ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)  

 ประกำศ ณ วันที่  9 กรกฎำคม 2564 

 

8.  แนวปฏิบัติส ำหรับผู้ที่มีควำมเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 ต.ค.64 
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สถิติจ ำนวนกำรรับวัคซีนป้องกันโรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ COVID19 ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติจ ำนวนจิตอำสำช่วยงำนฉีดวัคซีน มช.พร้อมฉีด   
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รายงานโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคล ประจ าปี 2564 

ด ำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  โดยวิธีกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน, ผ่ำนกำร

สอนงำน Coaching จำกหัวหน้ำงำน/ผู้บังคับบัญชำ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรท ำงำน และผ่ำนกำรอบรม 

(ท้ังภำยในและภำยนอก) 

 เนื ่องจำกในปี 2564 สถำนกำรณ์โรคระบำดไวรัสโคโรน่ำ COVID-19 ยังคงระบำดต่อเนื ่อง  

พนักงำนได้รับกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้จำกกำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของกำร

ถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ตรงของพนักงำนที่มีควำมช ำนำญเฉพำะทำง ได้ท ำกำรถ่ำยทอดควำมรู้โดย

กำรจัดท ำสื่อในรูปแบบ Clip VDO เผยแพร่ผ่ำนช่องทำง youtube และถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำน Zoom Meeting 

โดยมีทั้งสิ้นจ ำนวน 21 หัวข้อ ดังนี้ 
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การอบรม/ถ่ายทอดความรู้ภายในสถาบัน  ปี 64 

ที ่ หัวข้อการอบรม วิทยากร วันที่อบรม ช่องทางการอบรม/เผยแพร่ 
1. แนวคิดธุรกิจ, เทคโนโลยีภำยใน, 

Product สถำบัน 

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะ
รังสี 

3 พ.ค.64 Zoom Meeting 

2. ERDI INNOVATION BUSINESS 
MODEL 

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะ
รังสี 

3 พ.ค.64 Zoom Meeting 

3. ควำมรู้เรื่องรถไฟฟ้ำ นำยคณำธิป สมนึก 5 พ.ค.64 Zoom Meeting 

4. ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยส์ินทำง
ปัญญำและกำรบริหำรจัดกำร 
ปฏิบัติกำรยกร่ำงสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบัตรใหไ้ด้รบักำรคุม้ครอง 

นำงสำวพันทนำ  
ค ำเขียว 

29 ก.ค.64 Zoom Meeting 

5. Battery Lithium ดร.ณัฐวุฒิ  
จำรุวสุพันธุ ์

5 ส.ค.64 Zoom Meeting 

6. ระบบ Smart School และ Smart 
Security 

นำยณัฐนัย วุธน ู 17 ส.ค.64 Zoom Meeting 

7. ตู้กดน ้ำอัตโนมัต ิ
หัว Sensor 

นำยเอกนิตย์ ฟกัทอง 19 ส.ค.64 https://www.youtube.com/watch?v=08kkhKJbAss 

8. ระบบเผำทิ้งก๊ำซชีวภำพส่วนเกิน 
(Biogas-Flare) 

นำยนิคม  ถำมัง 2 ก.ย.64 https://www.youtube.com/watch?v=5mHGD8Z2_3M 

9. โครงกำรพัฒนำต้นแบบรถตูเ้ก่ำใช้
แล้วให้สำมำรถใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
EVCarvanP 

นำยศรุต  
มหำกันธำ 

6 ก.ย.64 https://www.youtube.com/watch?v=y0RoZaNhWVw 

10. ควำมรู้ด้ำนกำ๊ซเรือนกระจกและกำร
ค ำนวณปรมิำณกำ๊ซเรือนกระจก
เบื้องต้น 

นำงสำวเพ็ญนภำ ต้น
รังกลำง 

17 ก.ย.64 Zoom Meeting 

11. วิธีประกอบและใช้งำนกล่อง ESM นำยพินิจ ขันธรรม 4 ต.ค.64 https://www.youtube.com/watch?v=pQ3ud9iJuRs 

12. กำรอบรมโอโซนฆ่ำเชื้อโรคและไวรัส 
 
 

นำยสมภพ  
ค ำฟองเครือ 

4 ต.ค.64 https://www.youtube.com/watch?v=VL6Xuxzud-g 

13. วิธีกำรล้ำงแอร์อย่ำงมีประสิทธิภำพ นำยธนะศักดิ ์ศิริ
จันทร์ และ นำย
สมภพ ค ำฟอง

เครือ 

15 ต.ค.64 Zoom Meeting 

14. กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอำคำรใน
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
 

นำยสุริยนต์ ธิใจ 19 ต.ค.64    
https://www.youtube.com/watch?v=abLaCerqmjI&list=UUYTgc_Ja6pX6Y4K30pyjpdg&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=abLaCerqmjI&list=UUYTgc_Ja6pX6Y4K30pyjpdg&index=8
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ที ่ หัวข้อ/หลักสูตรการอบรม วิทยากร วันที่อบรม ช่องทางการอบรม/เผยแพร่ 
15. กำรผลิตก๊ำซ CBG นำยนพกรณ์  

คงอยู่ 
28 ต.ค.64 https://www.youtube.com/watch?v=AQsdWSke

vvI 

16. กำรติดตั้งม่ำนกรองอำกำศ นำยสันติ เขื่อนปอ้ 5 พ.ย.64 https://www.youtube.com/watch?v=DgzIyasuZ
ME 

 ควำมปลอดภัยบนท่ีสูง ภำคปฏิบตัิ ยศดัย หมวด
อินทร์ 

10 พ.ย.64 Zoom Meeting 

17. บริกำรวัดก๊ำซชีวภำพ นำยสุทิตย ์ ใจวัง 1 ธ.ค.64 https://www.youtube.com/watch?v=OjLrvic-
4DQ 

18. เครื่องกรองอำกำศบรสิุทธ์ิ กรองฝุน่ 
PM /2.5 

นำยสำธิต จินดำ 17 ธ.ค.64 https://www.youtube.com/watch?v=CYnMIFD13
2k 

19. กำรติดตั้งระบบ ESM Easy Smart 
Meter ในอำคำร ERDI-CMU 

นำยชญำนิน  
พึ่งอุตสำหะ 

17 ธ.ค.64 https://www.youtube.com/watch?v=IBXl9rpFeg
Q 

20. Solar Rooftop งำนสื่อและมัตติมีเดีย  youtube 

21. e Document และวิธีกำรใช้งำน 
One Drive 

นำงสำวฐิรชญำ 
จี๋ดอกแก้ว 

เม.ย.-ธ.ค.
64 

Onsite  รำยคน 
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ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.  

 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  สถำบันใช้วัฒนธรรมและวิธีคิดที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร
ด้วย Performance คือไม่เพียงแต่ให้เงินเดือน หรือโบนัส และสวัสดิกำรอื่น ๆ เท่ำนั้น แต่ได้ก ำหนดให้มี KPI 
(Key Performance Indicator) เป็นตัวตั้ง โดยคำดหวังให้พนักงำนมีควำมกระตือรือร้น ด้วยกำร Upskill 
และ Reskill ในทักษะเฉพำะทำง Hard skill และทักษะที่เป็น Soft skill      

 พนักงำนทุกคนมี KPI (Key Performance Indicator) เป็นตัวชี้วัดผลงำนหรือควำมส ำเร็จของ
งำน โดยเทียบผลกำรปฏิบัติงำนกับเป้ำหมำยหรือมำตรฐำนที่ตกลงกันไว้ นอกจำกจะใช้ประเมินผลกำรท ำงำน
ของพนักงำนได้แล้ว ยังสำมำรถใช้วัดและประเมินควำมก้ำวหน้ำขององค์กรได้ด้วย ทั้งนี้ KPI จะถูกก ำหนดไว้
ประกอบสัญญำจ้ำงของพนักงำนทุกคน โดยมีกำรทบทวน KPI ทุกปี 

จำกกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน พนักงำนมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมขึ้น   มีกำร

ปฏิบัติงำนตำม KPI ที่ได้รับมอบหมำย อำทิ กำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำร, กำรเพิ่มยอดมูลค่ำโครงกำร, กำรยื่น

ขอลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร บัญชีนวัตกรรม, กำรอบรมให้ควำมรู้ภำยใน, กำรท ำงำนด้ำนเอกสำรผ่ำนระบบ 

Digital,  กำรลดกำรใช้กระดำษซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยแฝง, ควำมถูกต้องของกำรเงินบัญชี 100% กำรจัดท ำบัญชี

และกำรจัดท ำรำยงำนงบกำรเงินในระบบ 3 มิติ, มีกำรเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ปฏิบัติ  ด้ำนกำรวิจัย 

กฎหมำย หรือนโยบำยใหม่ ๆ   ด้ำนบัญชี กำรเงิน ภำษีบริษัท นิติบุคคล  Digital อิเล็คทรอนิคส์ หรือกำรคิด

ประดิษฐ์อุปกรณ์ เป็นต้น  

ในปี 2564 สถำบันได้จัดให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู ้และแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ภำยในสถำบัน              

ในหัวข้อกำรอบรมที่มำจำกควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นที่พนักงำนต้องได้รับกำรพัฒนำ/เรียนรู้/ศึกษำ

เพิ่มเติม  รวมทั้งควำมรู้จำกประสบกำรณ์ตรงจำกกำรท ำงำนของพนักงำนเอง มำท ำกำรถ่ำยทอดให้กับเพื่อน

พนักงำนผ่ำน  Clip VDO / youtupe , Zoom Meeting ซึ่งสำมำรถย้อนกลับไปดูได้ในภำยหลัง   

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ COVID-19 ที่ยังคงระบำดอย่ำงต่อเนื่อง 

ท ำให้ในปี 2564 ไม่สำมำรถจัดกำรอบรมแบบ Onsite ในหลักสูตรที่จะต้องอบรมเป็นประจ ำทุกปีได้ เช่น 

หลักสูตรกำรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น กำรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งกำรฝึกซ้อมแผน

แผ่นดินไหว  อย่ำงไรก็ตำม สถำบันได้ยึดถือและปฏิบัติตำมแนวทำงกำรลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติภัยใน

อำคำรอย่ำงเคร่งครัด 

 อนึ่ง หลักสูตรกำรอบรมที่มีควำมจ ำเป็นต้องให้ควำมรู้และพัฒนำบุคลำกร แต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร

ในปี 2564 ยังมีอีกหลำยหลักสูตร อำทิ กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง, e Document วิธีกำรใช้งำนเมนู ฟังก์ชั่นต่ำง ๆ , 

PDF วิธีกำรใช้งำนทั่วไปเกี่ยวกับเอกสำร, กำรตั้งค่ำโปรแกรม, กำรใช้งำน Zoom ทั้งมือถือและ PC , กำร

วิเครำะห์น ้ำในห้องปฏิบัติกำร, ควำมรู้เกี่ยวกับโซล่ำร์เซลล์, อุปสรรคกำรติดตั้ง กำรควบคุมงำน (หน้ำงำน) 
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Solar cell , BIM , TWINMOTION, กำรตรวจวัดและวิเครำะห์พลังงำน (Audit),  ข้อควรระวัง ข้อแนะน ำใน

กำรให้บริกำร หรือจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์, เอกสำรเสนอรำคำ, เอกสำรรับจ้ำงบริกำร/ผลิตภัณฑ์  ซึ่งจะได้จัดให้มี

กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ในปี 2565 ต่อไป  

  สำเหตุที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรอบรม/ถ่ำยทอดควำมรู้ในหัวข้อดังกล่ำวในปีที่ผ่ำนมำ มีดังนี้ 
- วิทยำกร/บุคลำกรภำยในที่จะถ่ำยทอดควำมรู้มีภำระงำนค่อนข้ำงมำก ประกอบกับเวลำที่มี

จ ำกัด  

- วิทยำกร/บุคลำกรมีภำระงำนเร่งด่วนแทรกต่อเนื่อง ท ำให้แผนกำรอบรมที่วำงไว้ถูกเลื่อน

ออกไป 

- ในบำงหลักสูตรเป็นควำมรู้ใหม่ ซึ่งวิทยำกร/บุคลำกรที่ เป็นพนักงำนภำยใน ยังไม่มีควำมรู้

เพียงพอที่จะท ำกำรถ่ำยทอดควำมรู้หรือเป็นวิทยำกรได้ จ ำเป็นต้องหำวิทยำกรจำกภำยนอกมำท ำกำรอบรม 

 ทั้งนี้ หลังจำกกำรอบรมจะได้น ำผลที่ได้มำวิเครำะห์และต่อยอดเพ่ือกำรพัฒนำต่อไป 

 

------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

  



กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน 11 มีนาคม 2564 

 



กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน 3 พฤษภาคม 2564  

Zoom Meeting 

 

  



กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน 25 พฤศจิกายน 2564 

 

 



สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจ าปี 

 

 

 

  



สวัสดิการ การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ด้วย ATK 

 

 

 

 

 

 

  



กิจกรรมจิตอาสา มช.พร้อมฉีด 

 

  



  

กิจกรรมจิตอาสา มช.พร้อมฉีด 

 

 

 

 

 

 

 


