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คำนำ
แผนพัฒนาบุคลากรประจาสถาบันอยุธยาศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยกรอบและ
แนวทางดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ กรอบและแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยการพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง สามารถสอดรับ
การขยายตัว ในทุกมิติของประชาคมโลก ด้ ว ยการพัฒ นาตนเองให้ส ามารถปฏิบัติงานเต็มตามความรู้
ความสามารถ และมีระดับสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและตนเอง เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย ได้ผลสัมฤทธิ์ในแบบสร้างสรรค์ด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาหน่วยงานแบบยั่งยืน
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาฉบั บ นี้
จะเป็นเครื่องมือสาหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนสมรรถนะเพิ่มขึ้น
สามารถปฏิ บั ติ ง านตามภาระหน้ า ที่ ภ ายใต้ ก รอบประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล

สถาบันอยุธยาศึกษา
มีนาคม ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
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บทที่ ๑ บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
บทที่ ๒ การวิเคราะห์องค์กร
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
กลยุทธ์
เอกลักษณ์
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยม
นโยบาย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา
การแบ่งส่วนงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันอยุธยาศึกษา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน
บทที่ ๓ แผนพัฒนาบุคลากรประจาสถาบันอยุธยาศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นกลยุทธ์
แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา
บทที่ ๔ การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผล
การติดตามผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ภาคผนวก
- คาสั่งสถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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บทที่ ๑
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑
ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีห น้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้ างวิสั ย ทัศน์ และปรับเปลี่ ยนทัศนคติของข้า ราชการในสังกัด ให้ เป็น บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
แผนพัฒนาบุคลากร เป็นแนวทาง กลยุทธ์ของสถาบัน ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันตามสาขา
วิชาชีพ เพื่อธ่ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่หน่วยงานตลอดไป โดยแผนพัฒนาบุคลากรมีหลักการ
ที่ส่าคัญ คือ การด่าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไทยที่ระบุ ให้ข้าราชการตองก่าหนด
สมรรถนะ (Competency) และพัฒ นาสมรรถนะให้ ข้า ราชการสามารถปฏิบัติ งานได้อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิ ผ ล
ผลงานมีคุณภาพตามที่ส่านักงาน ก.พ. และส่านักงาน ก.พ.ร. ได้ผลักดันให้ทุกหน่วยงานราชการมีการก่าหนด
สมรรถนะและการประเมินผลสมรรถนะ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลพื้นฐานและน่าไปสู่การพัฒนาต่อไป นอกจากนี้
ส่านักงาน ก.พ.ร. ยังได้ผลักดันการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวัฒนธรรมการท่างานผ่านโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท่างานของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ
ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงให้ความส่าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยได้ ด่าเนินการ
จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และสามารถรองรับแผนปฏิบัติการ
ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในอนาคต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ จั ด ท่ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ประเภทให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ความสามารถเหมาะสม
ตามสมรรถนะที่ก่าหนดในผลสัมฤทธิ์ของ (ปมส.๓ หรือแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง)
๒. เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถตามที่ตนเอง
ต้องการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน โดยสามารถด่าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีผลส่าเร็จของการพัฒนา
งานนโยบายแบบเชิงประจักษ์
๓. เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั ก ษะ ความสามารถ และศั ก ยภาพ
เพื่อก้าวเข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต
๔. เพื่อน่ ามาเป็ น สารสนเทศส่ าหรับ วางแผนอัต ราก่ าลั ง ให้ ส อดคล้ อ ง และเหมาะสมกั บภารกิ จ
ของสถาบันอยุธยาศึกษา ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์ต่อบุคลำกร
๑. ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะบุคคลให้ดียิ่งขึ้ น ท่าให้ผลผลิตของงาน
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น บุคลากรมีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ
๒. เตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วยความมั่นใจ

ประโยชน์ต่อหน่วยงำน
๑. มีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีค วามมั่นใจในการท่างานตามต่าแหน่งหน้าที่ได้รับ
และท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตราก่าลังได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการด่าเนินงานของหน่วยงาน
เป็นการสนับสนุนให้เป็นหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมุ่งเป้าหมายที่ความส่าเร็จของงาน
๓. สร้างความไว้วางใจระหว่างบุคลากรด้วยกัน รวมทั้งระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
๔.หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ที่ส่งผลให้ระดับสมรรถนะที่แสดงออก เท่ากับ
หรือมากกว่าระดับที่คาดหวัง
๕. หน่วยงานมีความส่าเร็จในการด่าเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์
แนวทำงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
๑. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การบริห ารและพั ฒ นาบุค ลากร ให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าชีพ
ทั้งด้านความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
๓. พัฒนาสิ่งอ่านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญ ก่าลังใจ และความสุขในการท่างาน
กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรประจ่าสถาบันอยุธยาศึกษา มีกระบวนการจัดท่า ดังนี้
๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสถาบันอยุธยาศึกษา
๒. ประชุมระดมสมอง วิเคราะห์ ข้อมูล น่าเข้าและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการจัดท่า
แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา
๓. ก่าหนดเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
๔. ก่าหนดตัวชี้วัดผลการด่าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
๕. ถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
๖. ก่ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร
๗. จัดท่ารายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งเสนอ
แนวทางแก้ไข
๘. รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด่าเนินงานในปีต่อไป

แผนพัฒนาบุคลากรประจ่าสถาบันอยุธยาศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒

บทที่ ๒
กำรวิเครำะห์องค์กร
ปรัชญำ
อยุธยาศึกษา อยุธยาสืบสาน อยุธยาสร้างสรรค์
วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษาจะเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่มีหน้าที่ ศึกษา สืบสานและ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของอยุธยา สู่การบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การอนุรักษ์ และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
๑. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
๓. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๔. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน
๒. พั ฒ นาสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางความร่ ว มมื อ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
๓. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ
เอกลักษณ์
ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก
วัฒนธรรมองค์กร
รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปร่งใส จิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ค่ำนิยม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
นโยบำย
๑. พัฒนาให้เป็นสถาบันทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา
๓. บูรณาการและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ
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๓

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของสถำบันอยุธยำศึกษำ

ผู้อำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

งำนบริหำรงำนทั่วไป
๑. หน่วยธุรการ
๒. หน่วยนโยบายและแผน
๓. หน่วยบริหารงานบุคคล
๔. หน่วยการเงินและพัสดุ
๕. หน่วยอาคารสถานที่
๖. หน่วยประกันคุณภาพ
๗. หน่วยจัดหารายได้
๘. หน่วยประชาสัมพันธ์

งำนศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
๑. หน่วยท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๒. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
๓. หน่วยบริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. หน่วยฐานข้อมูล
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา

งำนอยุธยำศึกษำ

๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
๒. หน่วยบริการวิชาการ
ด้านอยุธยาศึกษา
๓. หน่วยรวบรวมและการ
จัดการความรู้ด้านอยุธยาศึกษา
๔. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศ
ทางวิชาการ
๕. หน่วยวารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา
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หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ
ศิลปกรรม

ศูนย์ท่องเที่ยว
ทำงวัฒนธรรมและ
ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๑. หน่วยส่งเสริม สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

๔

ข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกร สถำบันอยุธยำศึกษำ
สถาบันอยุธยาศึกษา มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๘ คน จ่าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ เป็นผู้บริหาร จ่านวน
๖ คน บุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการ จ่านวน ๙ คน และเจ้าหน้าที่ประจ่าตามสัญญา จ่านวน ๓ คนโดย
จ่าแนกได้ดังนี้
๑. อาจารย์ ข้าราชการ (สายวิชาการ)
๓ คน
๒. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
๒ คน
๓. ข้าราชการ (สายสนับสนุน)
๑ คน
๔. พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)
๙ คน
๕. เจ้าหน้าที่ประจ่าตามสัญญา
๓ คน
บุคลำกรในสถำบันอยุธยำศึกษำ
ผู้บริหำรสถำบันอยุธยำศึกษำ
๑.๑ นายสุรินทร์
๑.๒ นางกันยารัตน์
๑.๓ นางอุมาภรณ์
๑.๔ ผศ.ชนิกานต์
๑.๕ ดร.ณรงค์
๑.๖ ดร.เกษรา

ศรีสังข์งาม
คงพร
กล้าหาญ
ผลเจริญ
คุ้มมณี
ศรีวิเชียร

ผู้อ่านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
รองผู้อ่านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
รองผู้อ่านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผู้ช่วยผู้อ่านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
หัวหน้าส่านักงานผู้อ่านวยการ

บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
๑. นางสาวธัญวลัย
๒. นางสาวสายรุ้ง
๓. นางประภาพร
๔. นางสาวศรีสุวรรณ
๕. นายอายุวัฒน์
๖. นายพัฑร์
๗. นายปัทพงษ์
๘. นางสาธิยา
๙. นางสาวอรอุมา

แก้วแหวน
กล่่าเพชร
แตงพันธ์
ช่วยโสภา
ค้าผล
แตงพันธ์
ชื่นบุญ
รื่นชล
โพธิ์จิ๋ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

เจ้ำหน้ำที่ประจำตำมสัญญำ
๑. นางยุพดี
๒. นางสายใจ
๓. นางอรุณ

ป้อมทอง
ขันธฤกษ์
ช่านาญหมอ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
คนงาน
คนงาน
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๕

ตำรำง ๑ จำแนกตำมวุฒิทำงกำรศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำ
ประเภท
ผู้อ่านวยการ
รองผู้อ่านวยการ
ผู้ช่วยผู้อ่านวยการ
หัวหน้าส่านักงานผู้อ่านวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงาน
คนงาน
รวม

ต่่ากว่า
ป.ตรี
๑
๒

ปริญญาตรี
๔
๔
-

ปริญญาโท ปริญญาเอก
๑
๒
๑
-

๒
๑
-

รวม
๑
๒
๒
๑
๔
๕
๑
๒
๑๘

ตำรำง ๒ จำแนกตำมกลุ่มงำน
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวน

งานบริหารงานทั่วไป
งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
งานอยุธยาศึกษา
หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจ่าตามสัญญา
-

๔
๓
๒
๑
-
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๑๐

๖

กำรแบ่งส่วนงำนและกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสถำบันอยุธยำศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป
๑. หน่วยธุรกำร
๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการต่าง ๆ ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ
๑.๒ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอก
๑.๓ จัดท่าแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดเตรียมข้อมูล เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
๑.๔ จัดท่าหนังสือราชการภายในและภายนอก
๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่
๑.๖ การร่าง ระเบียบ ค่าสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด่าเนินงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๗ การส่าเนาหนังสือราชการ ทั้งภายใน ภายนอก และเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ในการด่าเนินงาน
ของสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการให้กับผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๙ ประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการให้เกิดความเรียบร้อย
๒. หน่วยนโยบำยและแผน
๒.๑ จัดท่าแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี
๒.๒ จัดท่าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
๒.๓ จัดท่าแผนกลยุทธ์ประจ่าสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทบทวนเป็นประจ่าทุกปี
๒.๔ จัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน
๒.๕ จัดท่ารายงานประจ่าปี
๒.๖ จัดท่าแผนความเสี่ยง
๒.๗ จัดท่าแผนการจัดการความรู้
๒.๘ จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร
๒.๙ จัดท่าแผนกรอบอัตราก่าลัง
๓. หน่วยบริหำรงำนบุคคล
๓.๑ จัดท่าค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๒ จัดท่าและทบทวนการจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๓ ส่ารวจข้อมูล เพื่อน่ามาศึกษาวิเคราะห์ การจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๔ ด่าเนินการพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๓.๕ ด่าเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมข้อมูลสถิติวันลาทุกประเภท

แผนพัฒนาบุคลากรประจ่าสถาบันอยุธยาศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๗

๔. หน่วยกำรเงินและพัสดุ
๔.๑ จัดตั้งค่าของบประมาณการใช้จ่ายประจ่าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา
๔.๒ จัดท่าแผนการใช้จ่ายเงินประจ่าปี
๔.๓ จัดท่า ซื้อ-จ้าง และการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ่าปี
๔.๔ จัดท่าบัญชีคุมยอดรายจ่ายทุกหมวดงบประมาณ
๔.๕ การเปลี่ยนแปลงรายการและหมวดรายจ่าย
๔.๖ จัดท่ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ่าปี
๔.๗ จัดท่าระเบียบจัดหารายได้
๔.๘ จัดท่าบัญชีการจัดหารายได้
๔.๙ การเบิก-จ่าย งานพัสดุ
๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุคงทนถาวร และการซ่อมบ่ารุงรักษา
๔.๑๑ การจัดท่าบัญชีคุมยอดพัสดุ
๕. หน่วยอำคำรสถำนที่
๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๕.๒ ประสานงาน ซ่อม-บ่ารุง กรณีเกิดการช่ารุด
๕.๓ ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม
๖. หน่วยประกันคุณภำพ
๖.๑ จัดท่าค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๖.๒ จัดท่าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด
๖.๕ จัดท่ารายงานผลการประเมินตนเอง
๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่านัก/สถาบัน
๖.๗ จัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
๗. หน่วยจัดหำรำยได้
๗.๑ วางแผนด่าเนินงานในการจัดหารายได้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได้
๗.๓ บริการให้เช่าสถานที่และอุปกรณ์ส่าหรับจัดงานประเพณีต่าง ๆ และการแสดงทางด้าน
วัฒนธรรม
๗.๔ ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการจัดเก็บรายได้
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๘

๘. หน่วยประชำสัมพันธ์
๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา
๘.๒ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
๘.๓ จัดท่าเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของสถาบันฯ
๘.๔ บันทึกภาพถ่าย / วิดีโอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๘.๕ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เสนอฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงจดหมายข่าวประจ่าสัปดาห์
๘.๖ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
๘.๗ จัดท่ารายงานประจ่าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา
งำนศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๑. หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๑ ด่าเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๓ รวบรวม สนับสนุน ส่งเสริม ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๑.๔ อนุรักษ์และสืบสานผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๕ จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
๑.๖ จัดกิจกรรมเพื่ออนุรั กษ์ สืบสานและปลูกจิตส่ านึกทางด้านจริยธรรม คุณธรรมและ
ความเป็นเอกลักษณ์ไทย
๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ
๑.๘ จัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๒.๑ ด่าเนินงานตามนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ของจังหวัดฯ
๒.๓ ส่ารวจศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยา
๒.๔ งานเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยา แก่นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๒.๕ จัดท่ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๓. หน่วยบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม
๓.๑ ส่ารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อก่าหนดหลักสูตร
๓.๒ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่ออนุรักษ์ฯ สืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย
๓.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา
๓.๔ จัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
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๙

๔. หน่วยฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
๔.๑ งานเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบเพื่อการสืบค้น
และเผยแพร่สู่ชุมชน
๔.๒ งานจัดท่าทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ
๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ
๔.๔ จัดท่าแผนที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
งำนอยุธยำศึกษำ
๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยำศึกษำ
๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรส่าหรับให้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
๑.๒ ส่ารวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และข้อมูลสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล
๑.๔ ให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมอยุธยา
๑.๕ พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๑.๖ จัดท่าแบบประเมินและรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
๑.๗ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ
๑.๘ จัดท่ารายงานสรุปจ่านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒. หน่วยบริกำรวิชำกำรด้ำนอยุธยำศึกษำ
๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๒ ประสานงานวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๒.๔ จัดท่าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
๓. หน่วยรวบรวมและกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนอยุธยำศึกษำ
๓.๑ เก็ บ รวบรวมองค์ ค วามรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมอยุ ธ ยา และเผยแพร่ สู่
สาธารณชน
๓.๒ การศึกษาองค์ความรู้ สร้างและแสวงหาความรู้จากประสบการณ์การท่างานที่มีอยู่ใน
บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา สังเคราะห์ ประมวลผล กลั่นกรองประเด็นความรู้จาก
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
๓.๓ เผยแพร่คู่มือจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)
๔. หน่วยผลิตสื่อสำรสนเทศทำงวิชำกำร
๔.๑ ส่ารวจ รวบรวมข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา ส่าหรับน่าไปผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ
๔.๒ จัดท่านิทรรศการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๔.๓ จัดท่าแผ่นพับ ส่าหรับเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
๔.๔ จัดท่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ
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๑๐

๕. หน่วยวำรสำรวิชำกำรอยุธยำศึกษำ
๕.๑ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบทความ
๕.๒ ประสานงานรับบทความวิชาการจากผู้นิพนธ์ทางระบบวารสารออนไลน์ และทางอีเมล์
๕.๓ ประสานกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ
๕.๔ จัดเตรียมต้นฉบับวารสาร
๕.๕ ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเตรียมต้นฉบับวารสารก่อนตีพิมพ์
๕.๖ พัฒนา และดูแลระบบ Thai Journals Online หรือเว็บไซต์ส่าหรับวารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา
๕.๗ ประสานงานการจัดพิมพ์วารสารกับโรงพิมพ์
๕.๘ เผยแพร่วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์
งำนหอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๑. หน่วยจัดแสดงนิทรรศกำรศิลปกรรม
๑.๑ จัดท่าทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม
๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม
๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปินสาขาต่าง ๆ
๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับนิทรรศการ
๑.๕ ประสานศิลปินสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานทางศิลปะ
๑.๖ จ่าหน่ายหนังสือและของที่ระลึก จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพื่อน่าชมภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๘ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
๑.๙ จัดท่าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการหอศิลป์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ
๑.๑๑ จัดท่ารายงานสรุปจ่านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
งำนศูนย์ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๑. หน่วยส่งเสริม สนับสนุนกำรท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
๑.๑ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๒ จัดท่าแผนที่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๓ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
๑.๔ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๕ ส่งเสริมการจัดการความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๖ พัฒนาข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา
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๑๑

๑.๗ ให้บริการน่าชมแก่ผู้เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรม และน่าชมตามเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๘ สร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๙ จัดท่าคู่มือแนะน่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๒. หน่วยจัดแสดงนิทรรศกำรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒.๑ ออกแบบการน่ า เสนอนิ ท รรศการภายในศู น ย์ ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
๒.๒ จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๓ บ่ า รุ ง รั ก ษา และพั ฒ นารู ป แบบการน่ า เสนอภายในศู น ย์ ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๔ จัดท่าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๕ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ
๒.๖ จัดท่ารายงานสรุปจ่านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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๑๒

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกรของสถำบันอยุธยำในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
การพั ฒ นาบุ ค ลากร เป็ น สิ่ ง ส่ า คั ญ ในการบริ ห ารหน่ ว ยงานให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ วิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
หน่วยงาน สถาบันอยุธยาศึกษา จึงท่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึก ษา
ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิธีการ SWOT เพื่อวางแผนการด่าเนินการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในหน่วยงาน เป็นการวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของ
หน่วยงาน แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายในนั้น จะครอบคลุมด้านโครงสร้าง
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท่างาน และทรัพยากรในการบริหารบุคคล
จุดแข็ง (Strengths) ของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหน่วยงานที่เป็ นข้ อ
ได้เปรียบ หรือจุดเด่นของหน่วยงานที่ควรน่ามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานได้และควรด่ารงไว้ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของหน่วยงาน
จุดอ่อน (Weaknesses) ของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหน่วยงานที่เป็นจุดด้อย
ข้อเสียเปรียบของหน่วยงาน ที่ควรได้รับการปรับปรุง
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดอ่อนและจุดแข็ง) ของสถำบันอยุธยำศึกษำ
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. บุคลากรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ๑. บุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามกรอบ
กัน อย่างสม่่าเสมอ
อัตราก่าลัง
๒. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน ๒. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารทางด้านภาษา
๓. บุคลากรมีการท่างานเป็นทีม
ต่างประเทศ
๔. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท่างาน
๓. บุคลากรขาดความรู้ ในการจัดการฐานข้อมูล
๕. บุคลากรมีความเป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ระบบสารสนเทศ
๖. บุคลากรมีความรับผิดชอบท่างานที่ได้รับมอบหมาย ๔. ได้รับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท่างาน
ไม่เพียงพอต่อหลักสูตรการอบรม
๗. บุคลากรมาจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก เป็ น การค้ น หาโอกาสและอุ ป สรรคการด่ า เนิ น งานของ
สถาบันอยุธยาศึกษา เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พระราชบัญญั ติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐ มนตรี
นโยบายของมหาวิทยาลัย
โอกำส (Opportunities) ทำงสภำพแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกสถาบันอยุธยาศึกษา
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในเชิงเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
ภัยคุกคำม (Threats) ทำงสภำพแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกสถาบันอยุธยาศึกษา
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
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๑๓

กำรวิเครำะห์ปัญหำกำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกร (SWOT)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. บุคลากรมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ๑. บุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตามกรอบ
กันอย่างสม่่าเสมอ
อัตราก่าลัง
๒. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงาน ๒. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารทางด้าน
ภายในหน่วยงาน
ภาษาต่างประเทศ
๓. บุคลากรมีการท่างานเป็นทีม
๓. บุคลากรขาดความรู้ในการจัดการฐานข้อมูลระบบ
๔. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท่างาน
สารสนเทศ
๕. บุคลากรมีความเป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
๔. ได้รับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
๖. บุคลากรมีความรับผิดชอบท่างานที่ได้รับมอบหมาย ไม่เพียงพอต่อหลักสูตรการอบรม
เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท่างาน
๗. บุคลากรมาจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
โอกำส (Opportunities)
ภัยคุกคำม (Threats)
๑. มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์และนโยบายในการ
๑. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ระดับต่าแหน่ง ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงาน
ช่านาญการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
๒. หน่วยงานภายนอกมีการจัดหลักสูตรอบรมทางไกล
เพื่อให้บุคลากรเข้ารับการอบรมโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น หลักสูตรของ ก.พ.
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๑๔

บทที่ ๓
แผนพัฒนำบุคลำกรประจำสถำบันอยุธยำศึกษำ
(ปรับปรุงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
จากการวิเคราะห์ บ ริ บ ทองค์กรสถาบันอยุธ ยาศึกษา ได้น่าผลการวิเคราะห์ มาก่าหนดทิศทางใน
การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด รวมถึงโครงการ/
กิจกรรม และระบุผู้รับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นองค์กรที่มีบุคลากรสมรรถนะสูงขึ้น
พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ
ความก้าวหน้าทางสายงาน การธ่ารงรักษาบุคลากรไว้กับหน่วยงาน
ประเด็นกลยุทธ์
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการ
และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน
ประเด็นกลยุทธ์ ที่ ๒ พัฒนาสถาบันอยุธ ยาศึกษาให้เป็นศูนย์ กลางเครือข่ายความร่ว มมือเพื่ อการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็น “เครือข่าย”หรือ“บูรณาการ” และยกระดับ
ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัด
๑. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอยู่ในระดับดี
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕
๓. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ ๘๐
๔. จ่านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑ บันทึกข้อตกลง
กลยุทธ์
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
องค์กรที่เป็นเลิศ

แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรดำเนินกำร
๑. มีการจัดท่าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้อง
กับทิศทาง และเป้าหมายของหน่วยงาน
๒. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
๓. เสริมสร้างการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
๔. พัฒนาเครือข่ายการท่างานกับส่วนราชการในระดับจังหวัด/ภาค
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๑๕

แผนพัฒนำบุคลำกร สถำบันอยุธยำศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัด
๑. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอยู่ในระดับดี
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕
๓. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต่าแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ ๘๐
๔. จ่านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑ บันทึกข้อตกลง

ประเด็นกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

พั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำร ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ ๘๐
องค์กรที่เป็นเลิศ
ทีเ่ ข้ารับการประเมินให้ด่ารง
ต่าแหน่งที่สูงขึ้น

กำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม่บรรลุ
/
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หมำยเหตุ
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง ที่
สู ง ขึ้ น ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะ
จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช่านาญการ จ่านวน ๒ ราย
คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน
นักวิชาการศึกษา
นายพัฑร์ แตงพันธ์

๑๖

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ได้รับการแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่ง ที่
สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จาก
ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช่านาญการ จ่านวน ๓ ราย
คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑. นางสาวสายรุ้ง กล่่าเพชร
๒. นางสาวศรีสุวรรณ ช่วยโสภา
นักวิชาการศึกษา
นายอายุวัฒน์ ค้าผล
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ผ่านการประเมิน
การวิ เ คราะห์ งาน และอยู่ ร ะหว่ า งการน่า เสนอการ
ประเมิ น สมรรถนะและคู่ มื อ ในการแต่ ง ตั้ ง ให้ ด่ า รง
ต่าแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ ยวชาญ
เฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช่านาญการ
จ่านวน ๔ ราย คือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางประภาพร แตงพันธ์
นักวิชาการศึกษา
๑. นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ
๒. นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว
๓. นางสาธิยา รื่นชล

แผนพัฒนาบุคลากรประจ่าสถาบันอยุธยาศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑๗

บทที่ ๔
กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
กำรนำแผนพัฒนำบุคลำกรสู่กำรปฏิบัติ
สถาบันอยุธยาศึกษาได้ก่าหนดให้ มีการน่าแผนพัฒ นาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา สู่การปฏิบัติ
รวมถึง แนวทางการติดตามและประเมิ น ผลหลั งจากการก่าหนดเป้าประสงค์ ตัว ชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ตามประเด็นกลยุทธ์ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมีขั้นตอนการด่าเนินการ ดังนี้
๑. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ่าสถาบันอยุธยาศึกษา (ปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
๒. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรประจ่าปี ที่ สอดคล้องกับแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี ของสถาบันอยุธยาศึกษา
แผนกลยุทธ์ ระยะ ๕ ปี
สถาบันอยุธยาศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
คณะ/สานัก/สถาบัน

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ่าสถาบันอยุธยาศึกษา
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

การติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
นั้นจาเป็นต้องมีระบบและกลไกที่เป็น
รูปธรรม และต้องได้รับความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยสถาบันอยุธยาศึกษา
ได้มีระบบและกลไกการติดตามและการ
แผนพัฒนาบุคลากรประจ่าสถาบันอยุ
ธยาศึ
กษา (ปรับนปรุ
พ.ศ. ๒๕๖๔)
ดาเนิ
นการประเมิ
ผลง ของแผนพั
ฒนา
บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษาดังนี้คือ
๑.
คาสั่งแต่งตั้งและติดตามและ

๑๘

บทที่ ๕
กำรติดตำมและประเมินผล
เมื่อมีการน่าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ่าสถาบันอยุธยาศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ
ผ่ านแผนพัฒ นาบุ คลากรประจ่ าปี แล้ ว สถาบันจึงก่าหนดกรอบระยะเวลา การติดตามผลการด่าเนินงาน
และการประเมินผลความส่าเร็จไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด่าเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อน่าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้
๕.๑ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
๕.๑.๑ กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ๔ ปี

ครึ่งแผน
(ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

สิ้นสุดแผน
(ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

๕.๑.๒ การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ๔ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

เดือนกันยำยน (สิ้นสุดปีงบประมำณ)
๕.๒ กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
ตัวชี้วัดส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ๔ ปี
ชื่อตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย
ครึ่งแผน
ระดับ ๔

สิ้นสุดแผน
ระดับ ๕

ระดับความส่าเร็จของผลการด่าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ๔ ปี
เกณฑ์กำรวัด
ระดับ ๑ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๕๐ – ร้อยละ ๕๙.๙๙
สูตรในการค่านวณ
ระดับ ๒ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๖๐ – ร้อยละ ๖๙.๙๙
ระดับ ๓ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๗๐ – ร้อยละ ๗๙.๙๙
จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย ๑๐๐
ระดับ ๔ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๘๐ – ร้อยละ ๘๙.๙๙
จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ระดับ ๕ ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ ๙๐ – ร้อยละ ๙๙.๙๙
แผนพัฒนาบุคลากรประจ่าสถาบันอยุธยาศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑๙

ภาคผนวก

