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ค ำน ำ 

 แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ ๔ ปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
และชัดเจน โดยกรอบและแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับกรอบและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยการพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์เพ่ื อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ สมรรถนะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์สังคมที่
เปลี่ยนแปลง สามารถสอดรับการขยายตัวในทุกมิติของประชาคมโลก ด้วยการพัฒนาตนเองให้
สามารถปฏิบัติงานเต็มตามความรู้ ความสามารถ และมีระดับสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของ
หน่วยงานและตนเอง เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย ได้ผลสัมฤทธิ์ในแบบ
สร้างสรรค์ด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานแบบยั่งยืน 

 สถาบันอยุธยาศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้จะ
เป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนสมรรถนะเพ่ิมขึ้น 
สามารถปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ภายใต้กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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สำรบัญ 

  หน้ำ 

บทที่ ๑ บทน ำ ๑ 

 วัตถุประสงค์ ๒ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๒ 

 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๒ 

บทที่ ๒ โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังบุคลำกรสำยสนับสนุน ๘ 

 ข้อมูลบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๐ 

บทที่ ๓ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ๑๑ 

บทที่ ๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร ๑๒ 

บทที่ ๕ กำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

 

๑๘ 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 

หลักกำรและเหตุผล 
บุคลากรของหน่วยงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งส าหรับหน่วยงานนั้น ที่จะน าพาหน่วยงาน

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญที่จะต้องก าหนด
กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน    

    

 แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
ได้ก าหนดนโยบายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีการปรับปรุงระบบ
การพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   
  

 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาได้ประชุมท าความเข้าใจเพ่ิมเติมให้กับบุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษาในการด าเนินตามนโยบายของสถาบันที่ สอดคล้องกับนโยบาย              
ของมหาวิทยาลัยผ่านโครงการหรือกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกันเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนทักษะ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตลอดจนเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับบุคลากรให้มีคุณสมบัติ  ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เหมาะสม   

เพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต 
 

 ดังนั้น แผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดขึ้นจึงเป็นกรอบหรือแนวทางหรือแผนปฏิบัติการ     

เพ่ือให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถตามสมรรถนะที่ก าหนดตามต าแหน่งหน้าที่         
ในแบบพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ  ด้วยความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย            

ของหน่วยงานโดยเป็นไปตามความร่วมมือของบุคลากรที่ต้องการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาหน่วยงาน
ให้บรรลุ ซึ่งได้ร่วมกันก าหนดประเด็นพัฒนาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและบุคลากร  

ด้วยการด าเนินการตามแผนและมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรในทุกๆ ด้าน ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ มีความสามัคคี     
รักษ์องค์กรและมีความทุ่มเท รวมทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ตามประเภทบุคลากรและตามต าแหน่ง ให้มีระดับสมรรถนะที่แสดงออกสูงกว่าระดับสมรรถนะให้เห็น
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
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วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 ๒. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้ ทักษะความสามารถเหมาะตาม
สมรรถนะที่ก าหนดในผลสัมฤทธิ์ของ (ปมส.๓ หรือแบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
 ๓. เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถตามที่
ตนเองต้องการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน โดยสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีผลส าเร็จ
ของการพัฒนางานนโยบายแบบเชิงประจักษ์  
 ๔. เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณสมบัติ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพ 
เพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต 
 ๕. เพ่ือน ามาเป็นสารสนเทศส าหรับวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับ
ภารกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

แผนพัฒนาบุคลากรจะส่งผลการพัฒนาต่อบุคลากรโดยตรง ซึ่งเมื่อบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่ได้รับการพัฒนา ผลดังกล่าวจะสะท้อนกลับไปยังหน่วยงาน  
โดยจะท าให้หน่วยงานนั้นบรรลุผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ 

 
ระดับบุคคล ระดับหน่วยงำน 

๑ ) ป รับป รุ งและพัฒ นาความรู้  ทั กษะ 
ความสามารถเฉพาะบุคคลให้ดียิ่งขึ้น ท าให้  
ผลผลิตของงานมีประสิทธิภ าพเพ่ิ มขึ้ น 
บุคลากร  มีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ 
๒) เตรียมความพร้อม เพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่ง     
ที่สูงขึ้น ด้วยความมั่นใจในงานใหม่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนด้วยความมั่นใจ 

๑) มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพ่ือให้มี
ความมั่นใจในการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ได้รับ 
และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตราก าลังได้โดย 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เป็นการสนับสนุนให้เป็นองค์กรที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมุ่งเป้าหมาย ที่มีความส าเร็จของงาน 
๓) สร้างความไว้วางใจระหว่างบุคลากร ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
๔ ) ห น่ ว ย งาน มี บุ ค ล าก รที่ มี ค ว าม รู้  ทั ก ษ ะ 
ค ว าม ส าม ารถ  ที่ ส่ ง ผ ล ให้ ร ะ ดั บ ส ม ร รถ น ะ 
ที่แสดงออก เท่ากับหรือมากกว่าระดับที่คาดหวัง 
๕) หน่ วยงานมีความส าเร็จในการด าเนินการ
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
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กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
 

สถาบันอยุธยาศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สถาบันอยุธยาศึกษา  ซึ่งมีข้ันตอนการจัดท า ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการพัฒนาบุคลากร     
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๒. ก าหนด เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
๓. ก าหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนา

บุคลากร  
๔. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมไปยังบุคลากร 
๕. ก ากับ ติดตามและประเมินผลตามแผน 
๖. จัดท ารายงานผลแผน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพ่ือให้

ด าเนินงานได้ตามแผน 
๗. รายงานให้ผู้บริหารเพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน

ในปีถัดไป 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร สถำบันอยุธยำศึกษำ 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับร่าง ๑) 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔               
(พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง (รา่งฯ แผน) 

จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับร่าง ๒) 

ไม่เห็นชอบ  

เห็นชอบ  

เสนอคณะกรรมการประจ าสถาบนั 
พิจารณา (รา่ง)  แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

จัดท าเผยแพร่แผนพัฒนาบคุลากร สถาบันอยุธยาศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ประชุมคณะคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนา 
บุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 



 

 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

ปฏิทินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

ล ำดับ
ที ่

วัน เดือน ปี กิจกรรม 

๑ มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ 

สถาบันอยุธยาศึกษา ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการจัดท า 
(ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ 

๒ ๒๖  มีนาคม 
๒๕๖๑ 

เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔   ต่อคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนฯ (คร้ังที่ ๑) 

๓ เมษายน  
๒๕๖๑ 

จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 

๔ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
 



 

 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

บทที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์องค์กร 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบันอยุธยำศึกษำ 
 

นโยบำย  
 ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์    
ของพระราชามาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 ๓. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรัชญำ 
รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน ์
 ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยา
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ 
 ๑. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๒. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๓. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ 

กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาใน
ฐานะเมืองมรดกโลก 
 ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

วัฒนธรรมองค์กร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ค่ำนิยม 
 ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

 



๑๑ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนบุคลำกร 
 

สถาบันอยุธยาศึกษา  มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น ๑๗ คน (ผู้บริหาร จ านวน ๔ คน ข้าราชการพลเรือน 
จ านวน ๑ คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน ๑๒ คน) จ าแนกบุคลากรของส านักได้ดังนี้  

 ๑. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 
 ๒. พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

 ๓. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ 
 ๔. พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 
 ๕. พนักงานราชการ 
 ๖. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 

 
ตำรำงที่ ๑  จ ำนวนผู้บริหำรและบคุลำกรสถำบันอยุธยำศึกษำ 

ประเภท 
ข้ำรำชกำร

พลเรือนสำย
วิชำกำร 

ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำย
สนับสนุน
วิชำกำร 

พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน
มหำวิทยำลยั 

เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำตำม

สัญญำ 
รวม 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - -  ๑ 
รองผู้อ านวยการ ๑ - - ๒ -    ๓ 
หัวหน้าส านักงาน - ๑ - - -  ๑ 
บุคลากร - - ๑ ๘ ๓ ๑๒ 

รวม ๒ ๑ ๑ ๑๐ ๓ ๑๗ 
 
 

ข้อมูลบุคลำกรสถำบันอยุธยำศึกษำ 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรงำนสถำบันอยุธยำศึกษำ 
๑. นางสาวจงกล    เฮงสุวรรณ  ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. นางสาวสุภารัตน์       ชัยกิตติภรณ์    รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๓. นางกันยารัตน์    คงพร   รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๔. นางสาวชนิกานต์   ผลเจริญ  รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๕. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา  พาวินัย  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร สถำบันอยุธยำศึกษำ  
 ๑. นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

๒. นางสาวสายรุ้ง กล่ าเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
๓. นางประภาพร  แตงพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
๔. นางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

 ๕. นายอายุวัฒน์  ค้าผล  นักวิชาการศึกษา  
 ๖. นางสาธิยา  รื่นชล  นักวิชาการศึกษา  

๗. นายพัฑร์  แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
 ๘. นายปัทพงษ์  ชื่นบุญ  นักวิชาการศึกษา  
 ๙. นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว  นักวิชาการศึกษา 
 ๑๐. นางยุพด ี  ป้อมทอง ผู้ปฏิบัติงาน 
 ๑๑. นางสายใจ  ขันธฤกษ์ คนงาน 
 ๑๒. นางอรุณ  ช านาญหมอ คนงาน 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา มีการด าเนินการที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔       
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)  โดยเน้นประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนที่ ๔ “พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ”  ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา ได้ก าหนดกรอบแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถ 
ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ     
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามทิศทางและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตลอดจนมีคุณลักษณะ     
ที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน พร้อมกันนั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน  
ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิด       
ในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาโดยเป็นไปตามความต้องการ         
ของหน่วยงานและพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาด้วยตนเองและการสอนงาน   
เพ่ือมีระดับสมรรถนะสูงขึ้น  

๒. ส่ งเสริม  สนั บ สนุ น  และเส ริมสร้ างศั กยภาพบุ คลากร ให้ ส ามารถด า เนิ น         
โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบหรือได้รับการมอบหมาย ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ ตามสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน โดยมีการท างานร่วมกันและมีหน้าที่รับผิดชอบ มีการก ากับดูแล 
จากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับด้วยหลักธรรมาภิบาล 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตราก าลังโดยไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวมเป็นการเสริมสร้าง    
ความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน 



๑๓ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และเสริมสร้างให้บุคลากร ยอมรับตนเองโดยการประเมิน
ตนเอง เพ่ือทราบระดับความรู้  ระดับความจ าเป็น และระดับความต้องการในการพัฒนา            
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางส าหรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาในภาพรวม 

๕. ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน ให้บุคลากรร่วมท างานกับเครือข่ายภายในและภายนอก 
เพ่ือการด าเนินการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา  

ประเด็นการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ด้วยมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนางานงานในหน้าที่       
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
๑) กำรเสริมสร้ ำงสมรรถนะหลั ก   (Core Competency) เป็ นการหล่อหลอม           

ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดี        
ต่อมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในส่วนนี้เป็นหน้าที่ร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันอยุธยาศึกษา โดยพัฒนาตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันอยุธยาศึกษาตามสมรรถนะที่ก าหนดตามข้อตกลง ตามที่ ก .บ.ม. ก าหนด ตามสายงาน       
คือ บุคลากรสายสนับสนุนต้องปฏิบัติตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน            
ส่วนสมรรถนะทางการบริหารนั้น ก าหนดเพ่ิมส าหรับบุคลากรประเภทบริหาร โดยมีสมรรถนะต่าง  ๆ 
ที่ก าหนดในข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
(ปมส. ๓ ดังนี้) ดังนี้ 

    สมรรถนะหลักส าหรับบุคลากรทุกคน ประกอบด้วย 
ก. ๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ก. ๒ การบริการที่ด ี
ก. ๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
ก. ๔ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
ก. ๕ การท างานเป็นทีม 

    สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ประกอบด้วย 
ข. ๑ การคิดวิเคราะห์ 
ข. ๒ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
ข. ๓ ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 
ข. ๔ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

      สมรรถนะทางการบริหาร ซึ่งจะมีเฉพาะบุคลากรประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย 
ค. ๑ สภาวะผู้น า 
ค. ๒ วิสัยทัศน์ 
ค. ๓ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
ค. ๔ ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง 
ค. ๕ การควบคุมตนเอง 
ค. ๖ การสอนงานและการมอบหมายงาน 
 



๑๔ 
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๒) กำรพัฒนำควำมรู้/ทักษะในกำรปฏิบัติงำน (Job knowledge / Functional area 
Knowledge) เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ/ทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ (ตามแต่ละต าแหน่งงาน) ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว    
ควรพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
               กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

     โดยการพัฒนาความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่  ๆ                         
ตามต าแหน่งงานนั้น ๆ เช่น ต าแหน่งบุคลากร ควรได้รับการพัฒนาทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ในเรื่องต่าง ๆ นักวิชาการศึกษา ควรได้รับการพัฒนาทางด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจ
ท าได้หลายแนวทาง เช่น การสอนงาน (coaching) ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring) การไปปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน (attachment working) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (job rotation)  การ
จัดการความรู้ในองค์กร (knowledge management) การจัดอบรมในองค์กร (in-house training) 
หรือการส่งไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ  (public training) โดย
การพัฒนาในส่วนนี้ควรเป็นหน้าที่ของส่วนงาน ที่จะจัดหรือเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตามรูปแบบ
ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เช่น ความรู้ด้านงานธุรการ ความรู้ด้านการบริหารงานเลขานุการ และงาน
ส านักงาน การท าสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดท าโครงการ การจัดท างบประมาณ 

๓) กำรพัฒนำศักยภำพและกำรพัฒนำตนเอง (people skill /self-development)  
เป็นการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน (ทีมงาน) และสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุข ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของงาน      
ที่ปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งควรพัฒนาทักษะในเรื่องต่าง ๆ เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  การท างานเป็นทีม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสื่อสาร          
การประสานงาน เป็นต้น 

๔) กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (general management) เป็นการพัฒนา
ทักษะความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการทั่วไปเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร      
ที่ก าลังจะก้าวสู่ต าแหน่งบริหาร หรือบุคลากรสายบริหารที่ก าลังจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในระดับ     
ที่สูงขึ้น ให้มีศักยภาพที่ เหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ซึ่งได้แก่ การวางแผน     
เชิงกลยุทธ์ (strategic planning) ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (problem solving) 
เครื่องมือการบริหารจัดการต่าง ๆ (tool & technical management) การพัฒนาภาวะผู้น า 
(leadership) 

๕) กำรพัฒนำเพื่อก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้น ำ (Leadership) เป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานหรือระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม และมีคุณลักษณะในการเป็นผู้น าที่ดี 
สามารถน าพามหาวิทยาลัยไป สู่วิสัยทัศน์/พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ได้ อันได้แก่
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) การพัฒนา
วิสัยทัศน์ (visionary strategy) และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (innovation) 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมตำมบริบทของสถำบันอยุธยำศึกษำในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

การพัฒนาบุคลากร เป็นส่วนส าคัญที่จะน าสถาบันอยุธยาศึกษา  ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบัน  มุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใดของสถาบัน   
ที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตามที่สถาบันต้องการ ซึ่งในส่วนของการบริหารงาน
บุคคลพบว่าสิ่งที่สถาบันควรเร่งด าเนินการ ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู ้และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมเรื่อง ขวัญและก าลังใจ    
แก่บุคลากร โดยน าแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์
ของสถาบ ัน ไปสู ่การปฏ ิบ ัต ิและม ีการต ิดตามประเม ินผล เพื ่อสามารถบ ่งชี ้ความส า เร ็จ          
ความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพหรือสถานการณ์การด าเนินกิจกรรมของสถาบัน    
เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและในอดีต เพ่ือค้นหา
จุดแข็งจุดอ่อน และหาแนวทางที่เป็นโอกาส และรับรู้ถึงอุปสรรคเพ่ือหาวิธีการวางแผนยุทธศาสตร์    
ในด้านต่าง ๆ หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 

ดังนั้น ปัจจัยแต่ละอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามี อิทธิพล     
ต่อผลการด าเนินงานของสถาบันอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้
ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนของสถาบันจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจท าลาย            
ผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายสถาบัน 
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน ผลจากการ
วิเคราะห์ SWOT นี้ จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้ สถาบัน
อยุธยาศึกษา  เกิดการพัฒนาบุคลากรไปในทางท่ีเหมาะสม 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถาบันอยุธยาศึกษาจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ

พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในสถาบันทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของ
สถาบัน แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล เพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งในด้านโครงสร้าง วิธีการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหารบุคลากร 

จุดแข็ง (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของ
สถาบันอยุธยาศึกษาที่ควรน ามาใช้ในการพัฒนาสถาบันได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบัน 

จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในสถาบันอยุธยาศึกษาที่เป็นจุดด้อย  
ข้อเสียเปรียบของสถาบัน ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น  

 

ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจึงได้น ามาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในของ
สถาบันอยุธยาศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 

 
 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกสถาบันอยุธยานั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการด าเนินงานของสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
ประเทศที่ เกี่ยวกับการด าเนินงาน เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 
การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 

๑. โอกาสทางสภาพแวดล้อม  (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
สถาบันอยุธยาศึกษาปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินการของสถาบัน 

๒. อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกสถาบันอยุธยา
ศึกษาเป็นปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ซึ่งสถาบันจ าต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญต่อผลกระทบ
ดังกล่าวได ้

ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจึงได้น ามาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก
ของสถาบันอยุธยาศึกษา รายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจใน
การท างานเป็นอย่างด ี
๒. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 
๓ . บุ คลากรมี ความ เป็ นมิ ตร มีมนุ ษย์
สัมพันธ์ที่ดี 
๔. บุคลากรมีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทใน
การท างาน 
๕. มีบุ คลากรที่ มาจากหลายศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. บุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง 
๒. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและด้านวัฒนธรรม 
๓. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
 



๑๗ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค) 

 

 
 
กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix  

หลังจากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ SWOT ด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากรประกอบกับผลการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ได้
พิจารณาผลการวิเคราะห์ดังกล่าว และสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix ซึ่งสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น ๔ ประเด็น 
รายละเอียดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ท าให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเอง 
๒. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
๓. มีความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
ท ายุทธศาสตร์ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับจังหวัด 
 



๑๘ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ผลกำรวิเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

โอกำส (Opportunities:O) 
๑. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ท าให้บุคลากร
สามารถพัฒนาตนเอง 
๒. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. มีความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในการท ายุทธศาสตร์ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อุปสรรค (Threats:T) 
๑. ขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งในระดับ
หน่วยงานและระดับจังหวัด 

จุดแข็ง (Strengths:S) 
๑. บุคลากรมีความสามัคคี  ร่วมมือ  
ร่วมใจในการท างานเป็นอย่างด ี
๒. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์  
ในการท างาน 
๓. บุคลากรมีความเป็นมิตร มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 
๔. บุคลากรมีความรับผิดชอบ ท างาน   
ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีความ
มุ่งม่ัน ทุ่มเทในการท างาน 
๕. มีบุคลากรที่มาจากหลายศาสตร์     
ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ งานด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 
 

SO: 
๑. บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนา
ตนเองได้สม่ าเสมอ เนื่องจากอยู่
ใกล้แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(S๒, S๔, S๕ : O๑) 
๒. สร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากร 
(S๑, S๒, S๓, S๔, S๕ : O๒, O๓) 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น 
(S๒, S๔, S๕ : O๑, O๓) 
 

ST: 
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
(S๑, S๒, S๓, S๔, S๕ : T๑) 

 

จุดอ่อน (Weaknesses:W) 
๑. บุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่เป็นไป
ตามกรอบอัตราก าลัง 
๒. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและด้าน
วัฒนธรรม 
๓. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสาร
ทางด้านภาษาต่างประเทศ 

WO: 
๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(W๑, W๒  : O๑) 
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความสาม
รถในการใช้ภาษาอังกฤษได้สูงขึ้น 
(W๒, W๓  : O๒, O๓) 
 

WT: 
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(W๑, W๒, W๓  : T๑) 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก  

External Factors 

 

ปัจจัยภายใน 

Internal Factors 



๑๙ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมทั้งบริบทของสถาบันอยุธยาศึกษา  
และจากแผนการบริห ารและพัฒ นาบุ คลากร มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ซึ่งก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความครอบคลุม  
โดยการปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และใช้โอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมแล้วนั้น 
สถาบันอยุธยาศึกษาจึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ประจ าปี งบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

เป้ำประสงค์ 
บุคลากรมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

บทที่ ๓ 
แผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

สถำบันอยุธยำศึกษำ 
 

จากผลการวิเคราะห์บริบทของสถาบันอยุธยาศึกษา ข้อมูลพ้ืนฐาน แผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)          
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งสภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันจึงน าผลการประเมินสภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน มาก าหนด   
ทิศทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย เป้าประสงค์ และและการแปลงยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ โดยการก าหนดแนวทาง        
การพัฒนา และด าเนินงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รวมถึงโครงการ/กิจกรรม และระบุผู้รับผิดชอบ       
อย่างชัดเจน ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
สถาบันอยุธยาศึกษา  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 

 

พันธกิจ  (Mission)   
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรให้มีศักยภาพ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

ทักษะวิชาชีพ ความก้าวหน้าทางสายงาน  
 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
            
 
 
 
 
  

 



๒๑ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  

ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความสามารถตามสายงานของตนเอง  
๒. จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 
กลยุทธ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 

๑. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความสามารถ
ตามสายงานของตนเอง 

๑. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา ทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม 
     ๑. อบรมการพัฒนาเวบไซต์และโซเชียลมีเดีย 
     ๒. อบรมการใช้โปรแกรมโฟโต้ชอบและ
ภาพเคลื่อนไหว 
     ๓. อบรมความรู้งานสารบรรณ 
     ๔. อบรมการบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 
     ๕. กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดท าข้อมูล
บรรณานุกรมและการเก็บรักษาเอกสารโบราณ
ประเภทภาพถ่าย ฟิล์ม และส าเนาภาพถ่าย 
     ๖. อบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ 
     ๗. อบรมพ้ืนฐานการเขียนบทความวิชาการ 
     ๘. ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     ๙. ศึกษาข้อมูลการบริหารงานห้องสมุด 
ห้องสมุดเฉพาะ และการจัดการจดหมายเหตุ  
 

๒. บุคลากรที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

๑. โครงการฝึกอบรมการเข้าสู่ต าแหน่งงานทีสู่งขึ้น     

 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมคุณภำพชีวิตบุคลำกร  

ตัวช้ีวัด 
๑. บุคลากรมีความพึงพอใจในความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน  
๒. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของบุคลากรต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน  

 
กลยุทธ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 

๑. มีวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

๑. จัดหาทรัพยากรประกอบการท างานให้
เหมาะสมและเพียงพอ 
๒. ติดตามซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
 

๒. บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

๑. จัดกิจกรรม ๕ ส. 
๒. จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 
 

 
 
 
 

 



๒๓ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

แผนพัฒนำบุคลำกร สถำบันอยุธยำศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความสามารถตามสายงานของตนเอง  
๒. จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี ๒๕๖๐ 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น 

๑. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ความสามารถตาม   
สายงานของตนเอง 

๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๑. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม สัมมนาทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 
๒. ติดตามให้บุคลากรน า
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึก
อบม สัมมนา มาพัฒนางาน
ของตนเองและหน่วยงาน 
 
 

๑. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งภายใน 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม 
     ๑. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 
     ๒. พัฒนาศักยภาพนักวิชาการศึกษา      
 
 
     



๒๔ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี ๒๕๖๐ 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒. จ านวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรมเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

-  ๔ ๖ ๓ - ๑. สนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้ารับการอบรม
การเข้าสู่ต าแหน่งงานที่
สูงขึ้น 
 

๑. โครงการฝึกอบรมการ เรื่อง “การทบทวน
การวิ เค ราะ ห์ค่ างาน  และการจั ดท าคู่ มื อ
ปฏิบัติงานหลัก เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น”     

 

 

๓. จ านวนบุคลากรที่
ส่งผลงานเข้ารับการ
ประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

-   - ๑ ๑ ๑ ๒. ติดตามให้บุคลากรที่
ได้รับการอบรม เข้ารับการ
ประเมินการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

ตัวช้ีวัด 
๑. บุคลากรมีความพึงพอใจในความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน  
๒. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของบุคลากรต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน  
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี ๒๕๖๐ 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกร 

๑. บุคลากรมีความพึง
พอใจในความพร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์ใน
การท างาน 
 
 
 
 
๒. ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของบุคลากร
ต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

๓.๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕๑ 
 

≥ ๓.๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 

≥ ๓.๕๑ 

≥ ๓.๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 

≥ ๓.๕๑ 

≥ ๓.๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 

≥ ๓.๕๑ 

≥ ๓.๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 

≥ ๓.๕๑ 

๑. ส ารวจความต้องการวัสดุ 
อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
๑. จัดโต๊ะท างาน ในห้อง
ท างานให้เหมาะสม 
๒. จัดบรรยากาศในห้อง
ท างานให้เหมาะสม 
 

๑. จัดหาทรัพยากรประกอบการท างานให้
เหมาะสมและเพียงพอ 
๒. ติดตามซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
 
  
 
 
๑. กิจกรรม ๕ ส. 
๒. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน 
 
 



๒๖ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

บทที่ ๔ 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

กำรน ำแผนพัฒนำบุคลำกรสู่กำรปฏิบัติ 
สถาบันอยุธยาศึกษาได้ก าหนดให้มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 

สู่การปฏิบัติรวมถึงแนวทาง การติดตามและประเมินผลหลังจากการก าหนด   เป้าประสงค ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย กลยุทธ์ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งแนวทางดังกลาว  
จะมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

๑. สถาบันอยุธยาศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

๒. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี   ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

สถาบันอยุธยาศึกษา 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

 
 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัตินั้น
จ าเป็นต้องมีระบบและกลไกที่เป็นรูปธรรม 

และต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุก
คน โดยสถาบันอยุธยาศึกษาได้มีระบบและ

กลไกการติดตามและการด าเนินการ
ประเมินผล ของแผนพัฒนาบุคลากรสถาบัน

อยุธยาศึกษาดังนี้คือ 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

 



๒๗ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

บทที ่๕ 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 

เมื่อมีการน าแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีแล้ว สถาบันจึงก าหนดกรอบ
ระยะเวลา การติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลความส าเร็จไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

๕.๑  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
๕.๑.๑ กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ๔ ปี  
 

 
 
 
 
 

๕.๑.๒ การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ๔ ปี 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ครึ่งแผน

(ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

สิ้นสุดแผน

(ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือนกันยำยน (สิ้นสุดปีงบประมำณ)



๒๘ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๕.๒  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
ตัวชี้วัดส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ๔ ป ี

ชื่อตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ครึ่งแผน สิ้นสุดแผน 
ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ๔ ปี ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

เกณฑ์กำรวัด 
ระดับ ๑ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๕๐ – ร้อยละ ๕๙.๙๙ 
ระดับ ๒ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๖๐ – ร้อยละ ๖๙.๙๙ 
ระดับ ๓ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๗๐ – ร้อยละ ๗๙.๙๙ 
ระดับ ๔ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๘๐ – ร้อยละ ๘๙.๙๙ 
ระดับ ๕ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๙๐ – ร้อยละ ๙๙.๙๙ 

สูตรในการค านวณ 
 
จ ำนวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้ำหมำย ๑๐๐ 

จ ำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

 
ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 

 
 



๓๐ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
 

ค ำส่ังสถำบันอยุธยำศึกษำ 
ที ่      /๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร   
ของสถำบันอยุธยำศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

------------------------------- 
 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ   
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.๑  อาจารย์ ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ ประธาน  
 ๑.๒ อาจารย์สุภารัตน์   ชัยกิตติภรณ์ รองประธาน 
 ๑.๓ อาจารย์กันยารัตน์   คงพร  กรรมการ 
 ๑.๔ อาจารย์ชนิกานต์   ผลเจริญ  กรรมการ  
 ๑.๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา  พาวินัย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่

๑. ก าหนดแนวทาง ทิศทาง และนโยบายในการจัดท าแผนและเป้าหมายการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  

๒. ก ากับดูแล และเสนอแนะและสนับสนุนการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๓. รายงานข้อมูลการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๑  นางประภาพร   แตงพันธ์ ประธาน 
 ๒.๒  นางสาวศรีสุวรรณ   ช่วยโสภา รองประธาน 
 ๒.๓  นางสาวสายรุ้ง   กล่ าเพชร กรรมการ 
 ๒.๔  นายพัฑร์     แตงพันธ์ กรรมการ 
 ๒.๕  นายปัทพงษ ์   ชื่นบุญ    กรรมการ 
 ๒.๖  นายอายุวัฒน์   ค้าผล  กรรมการ 
 ๒.๗  นางสาวอรอุมา   โพธิ์จิ๋ว    กรรมการ 
 ๒.๘  นางสาธิยา                 รื่นชล     กรรมการ 
 ๒.๙  นางยุพดี      ป้อมทอง กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวธัญวลัย   แก้วแหวน กรรมการและเลขานุการ 



๓๑ 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

หน้ำที ่
๑. จัดท าและทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปี  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๒. ส ารวจข้อมูล เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยา

ศึกษา  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
๓ . จั ดท าและยก (ร่ าง) แผนพั ฒนาบุ คลากรของสถาบั นอยุ ธยาศึ กษา ประจ าปี                

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เสนอคณะกรรมการอ านวยการพิจารณา 
๔. ก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
๕. รายงานผลการด าเนินงานให้สถาบันทราบเป็นระยะ 
๖. ด าเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดผลดีต่อหน่วยงานราชการ หากมีปัญหาให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการ และผู้อ านวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ตามล าดับ 
  

สั่ง ณ วันที่        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ) 
ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 
 


