


บทที่ ๑ 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่า เป็นก าลังส าคัญที่จะขับเคลื่อน                 
ให้สถาบันอยุธยาบรรลุพันธกิจของหน่วยงาน  ดังนั้น จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร    
ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  สถาบันอยุธยาศึกษา
ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
และปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔   

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เ พ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีความรู้  ทักษะ  ความสามารถเหมาะสม                        
ตามสมรรถนะท่ีก าหนดในผลสัมฤทธิ์ของ (ปมส.๓ หรือแบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) 
 ๒. เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถตามที่ตนเอง
ต้องการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน โดยสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีผลส าเร็จของการพัฒนา
งานนโยบายแบบเชิงประจักษ์  
 ๓. เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีคุณสมบัติ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพ                        
เพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต 
 ๔. เพ่ือน ามาเป็นสารสนเทศส าหรับวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับภารกิจ                      
ของสถาบันอยุธยาศึกษา ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ประโยชน์ต่อบุคลำกร 
 ๑. ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะบุคคลให้ดียิ่งขึ้น ท าให้ผลผลิตของงาน              
มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน บุคลากรมีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ 

๒. เตรียมความพร้อม เพ่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ด้วยความมั่นใจในงานใหม่ที่มี หน้าที่ความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วยความมั่นใจ 

ประโยชน์ต่อหน่วยงำน 
๑. มีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร เพ่ือให้มีความมั่นใจในการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ได้รับ 

และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตราก าลังได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

เป็นการสนับสนุนให้เป็นหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมุ่งเป้าหมายที่ความส าเร็จของงาน 
๓. สร้างความไว้วางใจระหว่างบุคลากรด้วยกัน รวมทั้งระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
๔.หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ที่ส่งผลให้ระดับสมรรถนะที่แสดงออก เท่ากับ

หรือมากกว่าระดับที่คาดหวัง 
๕. หน่วยงานมีความส าเร็จในการด าเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
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แนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
 ๑. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. สนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ                
ทั้งด้านความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
 ๓. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญ ก าลังใจ และความสุขในการท างาน 

กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
 การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
กระท า โดยใช้แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นฐาน
แนวคิด เทียบกับบริบทด้านบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นส าคัญ 

กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีกระบวนการจัดท า ดังนี้ 
 ๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๒. ประชุมระดมสมอง วิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๓. ก าหนดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๔. ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  
 ๕. ถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๖. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๗. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนว
ทางแก้ไข 
 ๘. รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร สถำบันอยุธยำศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

(ฉบับปรับปรุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔                

(พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง (รา่งฯ แผน) 

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

เห็นชอบ  

ไม่เห็นชอบ  

จัดท าเผยแพร่แผนพัฒนาบคุลากร สถาบันอยุธยาศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ประชุมคณะคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

เสนอคณะกรรมการประจ าสถาบนั พิจารณา (ร่าง)  แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
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ปฏิทินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

(ฉบับปรับปรุงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

ที ่ วัน เดือน ปี กิจกรรม 
๑ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการ เพื่อทบทวน                 

และจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ 

๒ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เสนอ (ร่ าง) แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุ ธยาศึกษา  ประจ าปี งบประมาณ                               
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔  (ทบทวน) ต่อคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนฯ (คร้ังที่ ๑) 

๓ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดท า (ร่ าง) แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุ ธยาศึกษา ประจ าปี งบประมาณ                                 
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) (ทบทวน) 

๔ ๕ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

เสนอ (ร่ าง) แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุ ธยาศึกษา  ประจ าปี งบประมาณ                              
พ.ศ.  ๒๕๖๑–๒๕๖๔ (ครั้ งที่  ๒) ต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา                           
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
 
 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของสถำบันอยุธยำศึกษำ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔                                            
(ฉบับปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

5 

 

บทที่ ๒ 
กำรวิเครำะห์องค์กร 

นโยบำย  
 ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชา
มาใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 ๓. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรัชญำ 
รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน์ 
 ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 

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

กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
ในฐานะเมืองมรดกโลก 
 ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

วัฒนธรรมองค์กร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ค่ำนิยม 
 ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
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ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนบุคลำกร 

 ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรทั้งสิ้น  ๑๗  คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมีฐานะ
เป็นผู้บริหาร จ านวน ๕ คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน ๑๐ คน และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 
เป็นแม่บ้าน ๒ คน 
 
ตาราง ๑  จ านวนบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จ าแนกตามประเภทบุคลากร และต าแหน่ง 
 

ต ำแหน่ง 
ประเภทบุคลำกร 

รวม 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

ผู้อ านวยการ ๑    ๑ 
รองผู้อ านวยการ ๑ ๒   ๓ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ๑    ๑ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๔   ๔ 
นักวิชาการศึกษา  ๔ ๑  ๕ 
ผู้ปฏิบัติงาน     ๑ ๑ 
แม่บ้าน    ๒ ๒ 

รวม     ๑๗ 
 
ตาราง ๒  จ านวนบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา จ าแนกตามประเภทบุคลากร และระดับการศึกษา 
 

ต ำแหน่ง 
ประเภทบุคลำกร 

รวม ต่ ากว่า ป.
ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ    ๑ ๑ 
รองผู้อ านวยการ   ๓  ๓ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ    ๑ ๑ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๔   ๔ 
นักวิชาการศึกษา  ๔ ๑  ๕ 
ผู้ปฏิบัติงาน     ๑ ๑ 
แม่บ้าน ๒    ๒ 

รวม     ๑๗ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกรของสถำบันอยุธยำในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
 การพัฒนาบุคลากร เป็นสิ่งส าคัญในการบริหารหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน สถาบันอยุธยาศึกษาจึงท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรของสถาบันอยุธยาใน
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิธีการ SWOT เพ่ือวางแผนการด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม ต่อไป           

 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นการวิเคราะห์เพ่ือระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร  
แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายในนั้น จะครอบคลุมด้านโครงสร้าง ระเบียบ 
วิธีการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างาน และทรัพยากรในการบริหารบุคคล 
 จุดแข็ง (Strengths) ของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นข้อ
ได้เปรียบ หรือจุดเด่นขององค์กร ที่ควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร      
 จุดอ่อน (Weaknesses) ของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ที่เป็น      
จุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กร ที่ควรได้รับการปรับปรุง 
 

ตารางที่ ๕  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อนและจุดแข็ง) ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันอย่างสม่ าเสมอ 
๒. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน
ภายในหน่วยงาน 
๓. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
๔. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 
๕. บุคลากรมีความเป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
๖. บุคลากรมีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน 
๗. บุคลากรมาจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. บุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง 
๒. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
๓. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารทางด้านภาษา 
ต่างประเทศ 
๔. บุคลากรขาดทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ 
๕. บุคลากรยังไม่มีผู้เข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ 

           

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการค้นหาโอกาสและอุปสรรคการด าเนินงานของสถาบันอยุธยา
ศึกษา เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 โอกำส (Opportunities) ทำงสภำพแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกสถาบันอยุธยา
ศึกษา ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในเชิงเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 อุปสรรค (Threats) ทำงสภำพแวดล้อม  เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกสถาบันอยุธยาศึกษา 
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
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ตารางที่ ๖ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ระดับต าแหน่ง
ช านาญการ 
๒. มหาวิทยาลัยมี โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
๓. หน่วยงานภายนอกมีการจัดหลักสูตรอบรมทางไกล
เ พ่ือให้บุคลากรเข้ารับการอบรมโดยไม่ต้อง เสีย
ค่าใช้จ่าย เช่นหลักสูตรของ ก.พ. 
๔. รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 
 

๑. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานใน
กรพัฒนาบุคลากร 
 

 

กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดกลยุทธ์โดยกำรใช้เทคนิค TOWS Matrix 
 เมื่อด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรของสถาบันอยุธยาในสถานการณ์ปัจจุบัน 
เรียบร้อยแล้ว จึงได้ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์โดยการใช้เทคนิค TOWS Matrix ซึ่งสามารถก าหนดประเด็น  
กลยุทธ์ของการพัฒนาบุคลากรได้ ๔ ประเด็น ดังนี้ 
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ตารางที่ ๗ ผลการวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรโดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 
 

ปัจจัยภำยนอก 
External Factors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกำส (Opportunities) 
๑. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ในการสนับสนุน ให้
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งช านาญการ 
๒. มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ 
๓ .  หน่ วยงานภายนอกมีการจัด
หลักสูตรอบรมทางไกลเพ่ือให้บุคลากร
เข้ ารับการอบรมโดยไม่ต้ องเสี ย
ค่าใช้จ่าย เช่นหลักสูตรของ ก.พ. 
๔. รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐ 

อุปสรรค (Threats) 
๑. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ส่งผล
ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณให้หน่วยงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร 
 

ปัจจัยภำยใน 
Internal Factors 
จุดแข็ง (Strengths) 
๑. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อย่างสม่ าเสมอ 
๒. มีประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน
ภายในหน่วยงาน 
๓. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
๔. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 
๕. บุคลากรมีความเป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
๖. บุคลากรมีความรับผิดชอบท างานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างาน 
๗. มีบุคลากรที่มาจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

SO : 
๑ . ส่ ง เสริ ม ให้ บุ คลากรจั ดการ
ความรู้ในหน่วยงาน 
(S๑,S๔,S๖,S๗ : O๑) 
 

ST :  
๑ .ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง (S๑,S๒ : O๑) 

  จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตาม
กรอบอัตราก าลัง 
๒. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
๓. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารทางด้าน
ภาษา ต่างประเทศ 
๔. บุคลากรขาดทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ 
๕ . บุคลากรยังไม่มีผู้ เข้าสู่ต าแหน่งระดับ
ช านาญการ 

WO :  
๑.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน
การวิจัย (W๒ : O๔) 
๒.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ (W๓ : O๓, O๔) 
๓.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้าน
การประชาสัมพันธ์ (W๔ : O๔) 
๔.พัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่ง
ระดับช านาญการ (W๕ : O๔) 

WT : 
๑ .ส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ ส นุ น
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะ และสมรรถนะให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (W๑,W๒ : T๑) 
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 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมทั้งบริบทด้านบุคลากรของสถาบันอยุธยา
ศึกษา จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) ได้ ๒ ยุทธศาสตร์คือ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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บทที่ ๓ 
แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำสถำบันอยุธยำศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

(ฉบับปรับปรุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 จากการวิเคราะห์บริบทองค์กรสถาบันอยุธยาศึกษา ได้น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดทิศทางใน             
การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด รวมถึงโครงการ/
กิจกรรม และระบุผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นองค์กรที่มีบุคลากรสมรรถนะสูงขึ้น 
 

พันธกิจ (Mission) 
 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ 
ความก้าวหน้าทางสายงาน การธ ารงรักษาบุคลากรไว้กับหน่วยงาน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ และสมรรถนะให้มี
ศักยภาพสูงขึ้นตามสายงานของตนเอง  
 ๒. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B๒ CEFR 
 ๓. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ 
 

กลยุทธ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 
๑. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ/
วิชาชีพ 
๒. ติดตามให้บุคลากรน าความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรม สัมมนา                 
มาพัฒนางานของตนเองและ
หน่วยงาน 
 

๑. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. พัฒนาศักยภาพนักวิชาการศึกษา  
๓. อบรมทักษะภาษาต่างประเทศ      
๔. ฝึกอบรมการ เรื่อง “การทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น”   
๕. อบรมด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน   
๗. ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๘. พัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 
๙. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน  
๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 
กลยุทธ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 

๑. ส ารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๑. จัดหาทรัพยากรประกอบการท างานให้เหมาะสม
และเพียงพอ 
๒. ติดตามซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
๓. กิจกรรม ๕ ส. 
๔. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

๒. ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อม รวมถึงบรรยากาศใน
การท างานที่เอ้ือต่อการท างานของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
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แผนพัฒนำบุคลำกร สถำบันอยุธยำศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามสายงานของตนเอง  
๒. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B๒ CEFR 
๓. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร
ปี ๒๕๖๐ 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

พัฒนำศักยภำพ
บุ ค ล ำ ก ร ใ ห้ มี
สมรรถนะสูงขึ้น 

 

 

๑. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
เ พ่ิมพูนความรู้  ทักษะ และ
สมรรถนะให้มีศักยภาพสูงขึ้น
ตามสายงานของตนเอง  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑ . ส นั บ ส นุ น ใ ห้
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนาทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 
๒. ติดตามให้บุคลากร
น าความรู้ที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม สัมมนา 
ม า พั ฒ น า ง า น ข อ ง
ตนเองและหน่วยงาน 

๑.โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้ง
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม 
๑. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 
๒. พัฒนาศักยภาพนักวิชาการศึกษา  
๓. อบรมทักษะภาษาต่างประเทศ     

สอศ. 

๒. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ผ่านเกณฑ์ทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า
ระดับ B๒ CEFR 
 

 ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร
ปี ๒๕๖๐ 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๓. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งระดับ
ช านาญการ 

    ๒๐  ๔. ฝึกอบรมการ เรื่อง “การทบทวน
การวิเคราะห์ค่างาน และการจัดท า
คู่มือปฏิบัติ งานหลัก เ พ่ือก าหนด
ระดับต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น”   
๕.  อบรมด้ านคอมพิว เตอร์ และ
สารสนเทศ 
๖ .  แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู้ ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงาน   
๗. ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน  
๒. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี ๒๕๖๐ 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร 

ผู้
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ส่งเสริมคุณภำพ
ชี วิ ต ข อ ง
บุคลำกร 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรในความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ในการท างาน 

 

๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๑. ส ารวจความต้องการ
วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในการด าเนินโครงการ
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
 

๑. จัดหาทรัพยากรประกอบการ
ท างานให้เหมาะสมและเพียงพอ 
๒. ติดตามซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

สอศ. 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๑ .  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี
สภาพแวดล้อม รวมถึง
บรรยากาศในการท างาน
ที่เอ้ือต่อการท างานของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

๑. กิจกรรม ๕ ส. 
๒. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
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บทที่ ๔ 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
กำรน ำแผนพัฒนำบุคลำกรสู่กำรปฏิบัติ 
 สถาบันอยุธยาศึกษาได้ก าหนดให้มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา สู่การปฏิบัติ
รวมถึง แนวทางการติดตามและประเมินผลหลังจากการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้  

๑. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔ (ปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร                       
ในหน่วยงาน 

๒. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

สถาบันอยุธยาศึกษา 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

นั้นจ าเป็นต้องมีระบบและกลไกท่ีเป็น
รูปธรรม และต้องได้รับความร่วมมือจาก

ผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยสถาบันอยุธยาศึกษา
ได้มีระบบและกลไกการติดตามและการ
ด าเนินการประเมินผล ของแผนพัฒนา
บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษาดังนี้คือ 

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
คณะ/ส านัก/สถาบัน 
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บทที ่๕ 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 

 เมื่อมีการน าแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔                     
สู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีแล้ว สถาบันจึงก าหนดกรอบระยะเวลา การติดตามผลการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลความส าเร็จไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทาง
ดังนี้ 

 ๕.๑  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
  ๕.๑.๑ กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ๔ ปี  

 
 

๕.๑.๒ การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ๔ ปี 

 
 

 
 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 

 
 

ครึ่งแผน

(ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

สิ้นสุดแผน

(ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

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

เดือนกันยำยน (สิ้นสุดปีงบประมำณ)


