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คานา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ จั ด ท าแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมุ่งให้บุคลากรทุกระดับและทุก
สายงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ ดังกล่าว สอดคล้องเชื่อมโยงกับ แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ภายใต้ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลั ย และเกณฑ์การประเมิน
ประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และแผนการบริห ารและพั ฒ นาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี
จึงได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรายงานรายละเอียดการดาเนินโครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผนฯ
ผลความสาเร็จของการดาเนินงาน ปัญหาและอุป สรรค ที่พบจากการดาเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะสาหรับ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บทที่ 1
ภาพรวมแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานสาคัญต่อการสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน
ให้กับองค์กร ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ที่สนับสนุนการดาเนินงาน โดยนาหลักการสาคัญจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย และมุ่งหวังให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีระบบการบริหารและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย
มาเป็นกรอบและทิศทางในการกาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นาหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Competency – based Human Resource Development) โดยบูรณาการร่วมกับระบบ
และกลไกการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีการเชื่อมโยงเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรหน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีกระบวนการกาหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าและพฤติกรรมในการปฏิบัติ
งานและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ซึ่งผลจากการติ ดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทาให้ทราบว่าบุคลากรมีผลงานเทียบกับเป้าหมายเป็น
อย่างไรและแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะตามตาแหน่งงานหรือไม่ โดยจะนาผลจากการประเมินมาจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลสาคัญในการ
กาหนดวิธีการพัฒนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับสภาพการทางานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนา
ความรู้ทักษะและพฤติกรรมในการทางานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการดาเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทั้ง ด้านความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
4) เพื่อให้เป็นกรอบในการกากับ ติดตาม ประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจั ด ท าแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ได้พิจารณาความสอดคล้องยึดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร โดยการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ความสอดคล้องกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรมีการบูรณาการร่วมกันกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากร จากผลการ
สารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดทาขึ้นนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย สาหรับหน่ว ยงานผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโดยตรง และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
4. กระบวนการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทาขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทา ดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการบริหารและพัฒนาบุคลากร
2) ประชุมระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูลนาเข้าและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการ
จัดทาแผนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3) กาหนด เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
4) กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยกาหนดรายการ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักที่สาคัญ กาหนดน้าหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวและตั้งเป้าหมายของการจัดทาแผน
5) ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดทาเป็นโครงการ/กิจกรรมไปยังคณะ สานัก/สถาบัน
6) กากับ ติดตามและประเมินผลตามแผน
7) จัดทารายงานผลแผน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ดาเนินงานได้ตามแผน
8) รายงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
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5. ขั้นตอนการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

ขั้นตอนที่ 1
การกาหนดความจาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนที่ 2
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3
การกาหนดตัวชี้วัดและ
การประเมิน

• ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
เป้าหมายขององค์กร
• ทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาบุคลากร
• วิเคราะห์หาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร

• ประเมินองค์กรโดย SWOT Analysis
• กาหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการพัฒนา
• การจัดทารายละเอียด แผนงาน และงบประมาณ

• กาหนดกรอบการประเมิน และตัวชี้วัด
• กาหนดการจัดเก็บและรายงานผล
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กาหนดโครงการที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2557 และแผนการบริ ห ารและพัฒ นาบุ คลากร มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 มีผลสรุปการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
และขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็ง ทั้งการวางแผน การสรรหา
การคัดเลือก และการจูงใจ เพื่อให้ได้บุคลากร ที่มีศักยภาพมาปฏิบัติงาน
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ความก้าวหน้าทางสายงาน การธารงรักษาไว้ทั้งสายวิช าการและสาย
สนับสนุน
3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรมีการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่
ได้มาตรฐาน งานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และสามารถ
แข่งขันได้
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ทางานอย่างมีความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด
1. จานวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้
ทันสมัย
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา/การดาเนินการ
1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและ 1. ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและ
พัฒนาบุคลกร
สร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร
2. จัดทาแผนความก้าวหน้าในสายงาน (ทุกสายงาน)
3. พัฒนาเครือข่ายการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
4. กาหนดมาตรการให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
6. จัดทาคู่มือบุคลากรประจามหาวิทยาลัย
1.2 ทบทวนปรั บ ปรุ งระเบี ย บ ข้อ บั งคั บ 1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้ทันสมัย กับการบริหารงานบุคคล
2. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วนต่อ
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ในการปรับปรุงให้ทันสมัย
3. ดาเนินการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ เสนอต่อองค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
4. ถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับข้อบังคับ และ
ระเบียบ ที่ได้ดาเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B2 CEFR
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา/การดาเนินการ
2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ
และตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ในระดับที่สูงขึ้น
2. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีตาแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
4. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการจัดทา
ผลงานทางวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรสายสนั บสนุ นวิช าการ 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรสาย
เข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นที่เหมาะสม
กับบริบทมหาวิทยาลัย
2. กาหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
บุคลากรที่พร้อมจะเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
3. สร้างแรงจูงใจให้ บุค ลากรสายสนับสนุนวิช าการพัฒ นา
ผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุน
ในด้านงบประมาณ และค่าตอบแทนพิเศษ
2.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
1. ปรับปรุงแนวทางในการพัฒ นาบุคลากรให้ มีส มรรถนะ
ด้านความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานในสายงาน
2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ
(ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่)
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
ทางวิช าการ วิช าชีพและการบริห าร รวมถึงหลั กสู ตรการ
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กลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา/การดาเนินการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
4. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ให้กับ
บุคลากร
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาบุคลากร
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย (Knowledge management) เพื่อสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
(E-Learning)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา/การดาเนินการ
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก 1. พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ เ หมาะสมแก่
ของบุคลากร
บุคลากรแต่ละประเภท
2. สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน เช่น การมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เป็นต้น
3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี
4. จัดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ
5. จัดกิจกรรมตามแนวทาง Happy work place
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการทางานเป็นทีม
3.2 สร้ างค่ านิ ยมให้ เกิดความรั ก ความ 1. จัดกิจกรรมกาหนดค่านิยมขององค์กรร่วมกันเพื่อให้เกิดความรัก
สามัคคี และความผูกพันระหว่างบุคคล ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างบุคคลกับองค์กร
กับองค์กร
2. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในและภายนอก
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
4. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด
1.จานวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย
2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินการ

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกภาคส่วนต่อระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ในการปรับปรุงให้ทันสมัย
2. จั ด ประชุ ม ยกร่ างเพื่ อ ปรั บปรุ งข้ อ กฎหมาย ให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันขึ้น

1. จานวนระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน
บุคคลที่ได้รับการทบทวน
และปรับปรุงให้ทันสมัย

2
เรื่อง

3. เปิดเวทีประชุมเสวนาถ่ายทอดและฟังความเห็นของ
บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สอบถามความเห็ น
บุคลากรทุกหน่วยงานเพื่อปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย

2.ร้ อ ยละความพึ ง พอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบ
และกลไกการบริหารงาน
บุคคล

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85



1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
4.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
5.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B2 CEFR
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
1. โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศ

1. ร้อยละของอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

30

27.76



ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) มีอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 4 คน ดังนี้
1. ผศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
2. ดร.ภาวินีย์ ธนาอนวัช
3. ดร.นพดล ปรางค์ทอง
4. ดร.พัชนี บุญรัศมี
หมายเหตุ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
= จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก *100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
จานวนอาจารย์ทั้งหมด = 93*100/335= 27.46
ปี 2561
ปี 2562
จานวน 7 คน
จานวน 4 คน
1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ ได้ 2. ร้อยละของบุคลากร
จัดโครงการอบรมทาผลงานทางวิชาการ
สายวิ ช าการที่ ด ารง
2. จัดโครงการคลินิกพี่เลี้ยงงานวิจัย
ตาแหน่งทางวิชาการ
3. จั ด โครงการยกย่ อ งเชิ ดชู เกี ย รติ แ ก่อ าจารย์ ที่ ได้ รั บ
ตาแหน่งทางวิชาการ

20

21.79



ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
ตุ ล าคม 2561 – 31 มี น าคม 2562) มี อ าจารย์
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน
10 ราย ดังนี้
1.ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ
2.ผศ.อธิบ โพทอง
3.ผศ.ภัทราพร จันตะนี
4.ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทาดี
5.ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
6.ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์
7.ผศ.จันจิรา หาวิชา
8.ผศ.สุรศักดิ์ เพชรคงทอง
9.ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
10.ผศ.ดร.พิทยา ใจคา
หมายเหตุ ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น

1. จัด โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร
รวมถึ ง หลั ก สู ต รการเตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้นโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้
คนละ 2,500 บาท/คน/ปีงบประมาณ
2. จั ด โครงการให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง

3. ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

4. ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

ตามกรอบ
ตาแหน่ง

ตามกรอบ
ตาแหน่ง



= จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ * 100
จานวนอาจารย์ทั้งหมด = 85*100/335= 25.37
ปี 2561
ปี 2562
จานวน 22 คน
จานวน 10 คน
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง “ทบทวน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานและผลงาน
การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ก าหนดต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ของ
ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญ
เ ฉ พ า ะ ร ะ ดั บ ช า น า ญ ก า ร ข อง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน”ระหว่างวันที่ 1 – 2
กุมภาพันธ์ 2561ณโรงแรม ภู วนาลี รีส อร์ท เขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
1.นางสาววีรวรรณ แตงทอง
2.นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา
3.นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล
4.นางสาวณัฐภรณ์ ศิริวรรณ
5.นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว
6.นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย
7.นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
8.นางอมรรัตน์ อมรนาถ
9.นายอานาจ แก้วภูผา
3. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากร

5. ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่มีทักษะ
ภาษาอั งกฤษ ไม่ น้ อ ย
กว่าระดับ B2 CEFR
6. ร้อยละของบุคลากร
ส า ย ส นั บ ส นุ น ที่ มี
ทักษะภาษาอังกฤษ
ไม่ น้ อ ยกว่ า ระดั บ B1
CEFR

ร้อยละ 30

61.78



-

ร้อยละ 20

39.58



-

มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โดยมี กิ จ กรรมให้ ทุ น ฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษ ณ
ต่ า งประเทศ และมี กิ จ กรรมทดสอบวั ด ระดั บ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด กิ จ กรรมทดสอบวั ด ระดั บ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

16
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

การ
ดาเนินการ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
1. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
แก่บุคลากรแต่ละประเภท
2. สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน เช่น การมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
3. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี
4.โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ
5. จัดกิจกรรมตามแนวทาง Happy work place
6. จัดกิจกรรมกาหนดค่านิยมขององค์กรร่วมกันเพื่อให้
เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่าง
บุคคลกับองค์กร
7. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน และภายนอก
8. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร

1. ร้ อ ยละความพึ ง พอใจ
ของบุ ค ลากรที่ มี ต่ อ การ
ส่งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
บุคลากร



แบบสอบถามการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

การ
ดาเนินการ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2. ร้ อ ยละความพึ ง พอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการจัด
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย



รายงานโครงการจัดกิจกรรมกีฬาของบุคลากร

18

บทที่ 3
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการด าเนิ น งานโครงการและกิ จ กรรมตามแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ่งที่สาคัญที่ถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อ
ความสาเร็จของการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ นั้น คือ มีแผนการดาเนินงานที่สามารถติดตามผล
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการบริหารจัดจัดการ ซึ่งต้อง
มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
1. บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีภาระงานมาก และมีภารกิจหลักตรงกับวันที่มีการจัดโครงการ
ทาให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
2. โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานประมาณการไว้ ทาให้การ
ดาเนินงานไม่เต็มศักยภาพ
3. มีการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้ตรงกับความต้องการพัฒนาของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามสถานการณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการกากับติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปี
เพื่อให้แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ
2. ควรมีการกาหนดรางวัล หรือสิ่งจูงใจให้กับผู้ที่ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้
เกิดความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมสนับสนุนการดาเนินการตามแผนให้บรรลุผลสาเร็จต่อไป

