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คานา
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 สานักงานอธิการบดี
ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนกากับทิศทางการพัฒนาบุคลากร
ของภายใต้ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ข้อ 5 จัดทาแผนและส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ให้มีความเป็นมืออาชีพ และจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสานักงานอธิการบดีในปัจจุบัน
แผนการบริ หารและพัฒ นาบุคลากร ประกอบด้ว ยที่มา และแนวทางการพัฒ นาบุคลากร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายโครงการ
และผู้รับผิดชอบในการดาเนินการจั ดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร จะเป็น
กลไกสาคัญเพื่อขับเคลื่อนต่อไป
สานักงานอธิการบดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือช่วยให้สานักงานอธิการดี สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงานอธิการบดี ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนสานักงานอธิการบดีไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป
งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ทิศทางองค์กรของสานักงานอธิการบดี
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามบริบทของสานักงานอธิการบดีในสถานการณ์ปัจจุบัน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
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การวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
บทที่ 3 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม
ประเด็นกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
บทที่ 4 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
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4
บทสรุปผู้บริหาร
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 สานักงานอธิการบดี
ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาสานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดีได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล
รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) จุดเน้นความเป็นเลิศ
ของสานักงานอธิการบดี ปณิธานการผลิตบัณฑิต เป้าหมายการจัดการศึกษา จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน และ
แผนการเปิดสอน จานวนนักศึกษาและประมาณการจานวนนักศึกษาใหม่ประกอบ
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานอธิการบดี จัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบ คานึงถึงแผนพัฒนา
สานักงานอธิการบดี นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource
Management) ซึ่งใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ (Competency Based Management) บนพื้นฐาน
ของทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคล
กับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น จึงนามากาหนดประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ประเด็น สาหรับการจัดทา
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี ดังนี้
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
โดยแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีการกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/
แผนงาน ที่จะดาเนินการในช่วงระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2564 และถ่ายทอดแผนสู่โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

5
บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสาคัญของการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานสาคัญต่อการสร้างความ
เข็มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนั้นในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
สนับสนุนการดาเนินงาน โดยนาหลักการสาคัญจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย นโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนของสานักงานอธิการบดีที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบและทิศทางในการ
กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลักดันประเด็นกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยตามที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ได้นาหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency – based
Human Resource Development) โดยบูรณาการร่วมกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management System : PMS) และเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดาเนินงานรายบุคคล (Key Performance
Indicator : KPI) ที่มีการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรหน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกั น
โดยมีกระบวนการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความ
คืบหน้าและพฤติกรรมในการปฏิบัติ งานและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายและ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานซึ่งผลจากการติ ดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทาให้ทราบว่า
บุคลากรมีผ ลงานเทียบกับเป้าหมายเป็ นอย่างไรและแสดงพฤติกรรมที่ส ะท้อนสมรรถนะตามตาแหน่งงาน
หรือไม่โดยจะนาผลจากการประเมินมาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development
Plan: IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลสาคัญในการกาหนดวิธีการพัฒนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับ
สภาพการทางานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาความรู้ทักษะและพฤติกรรมในการทางานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
ภารกิจของสานักงานอธิการบดี
สานักงานอธิการบดีมีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในส่วนของ
สานักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ 1) กองกลาง 2) กองนโยบายและแผน 3) กองบริการการศึกษา และ
4) กองพัฒนานักศึกษา
1) กองกลาง ประกอบด้วย 16 งาน มีดังนี้
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2 งานการเงิน
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1.3 งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
1.4 งานช่วยอานวยการผู้บริหาร
1.5 งานตรวจสอบภายใน
1.6 งานทรัพยากรบุคคล
1.7 งานนิติการ
1.8 งานบริการและฝึกอบรม
1.9 งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
1.10 งานบัญชี
1.11 งานพัสดุ
1.12 งานสื่อสารองค์กร
1.13 งานอาคารสถานที่และซ่อมบารุง
1.14 งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์
1.15 ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
1.16 ศูนย์หนังสือ
2) กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 7 งาน มีดังนี้
2.1 งานบริหารงานทั่วไป
2.2 งานติดตามและประเมินผล
2.3 งานประกันคุณภาพ
2.4 งานแผนงานและงบประมาณ
2.5 งานวิเทศสัมพันธ์
2.6 งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ
2.7 โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ
3) กองบริการการศึกษา ประกอบด้วย 5 งาน มีดังนี้
3.1 งานบริหารงานทั่วไป
3.2 งานทะเบียนและประมวลผล
3.3 งานบัณฑิตศึกษา
3.4 งานหลักสูตรและแผนการเรียน
3.5 ศูนย์สหกิจศึกษา
4) กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 4 งาน มีดังนี้
4.1 งานบริหารงานทั่วไป
4.2 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
4.3 งานพัฒนานักศึกษา
4.4 งานให้คาปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการดาเนินการพัฒนาบุคลากรของสานักงานอธิการบดี
2) เพื่อให้บุคลากรของสานักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มสมรรถนะ
ศักยภาพ และขีดความสามารถ
3) เพื่อให้บุคลากรของสานักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรทุกประเภท
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) สานักงานอธิการบดีมีกรอบแนวทางในการวางแผนการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
2) บุ คลากรของสานั กงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มสมรรถนะ
ศักยภาพ และขีดความสามารถ
3) บุคลากรของสานักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรทุกประเภท
แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร
1) พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2) สนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร
3) พัฒนาเครื่องมือในการกากับ ติดตาม ประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร
4) พัฒนาระบบให้สวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุขในการทางาน
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาความสอดคล้องยึดปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แผนกลยุท ธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ความสอดคล้องกับแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรมีการบูรณาการร่วมกันกับแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากรจากผลการ
สารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดทาขึ้นนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

8
ของมหาวิทยาลัย สาหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโดยตรง และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
กระบวนการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักงาน
อธิ ก ารบดี ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ ก าหนดประเด็ น กลยุ ท ธ์ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยาไว้ 4 ประเด็นกลยุทธ์ ซึ่งในประเด็นกลยุทธ์ ที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพของคณาจารย์ และ
บุคลากร ของสานักงานอธิการบดีจึงได้มีการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 – 2564 ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีขั้นตอนการ
จัดทาดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) ประชุมระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูลนาเข้าและประเด็นกลยุทธ์ โดยคณะอนุกรรมการจัดทา
แผนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3) กาหนด เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
4) กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกาหนดรายการตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานหลักที่สาคัญ กาหนดน้าหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวและตั้งเป้าหมายของการจัดทาแผน
5) ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดทาเป็นโครงการ/กิจกรรมไปยังคณะ สานัก/สถาบัน
6) กากับ ติดตามและประเมินผลตามแผน
7) สรุปและจัดทารายงานผลแผนในการปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
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ขั้นตอนการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสานักงานอธิการบดี

ขั้นตอนที่ 1
การกาหนดความจาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนที่ 2
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 3
การกาหนดตัวชี้วัดและ
การประเมิน

• ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของสานักงาน
อธิการบดี และเป้าหมายขององค์กร
• ทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาบุคลากร
• วิเคราะห์หาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร
• ประเมินองค์กรโดย SWOT Analysis
• กาหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการพัฒนา
• การจัดทารายละเอียด แผนงาน และงบประมาณ

• กาหนดกรอบการประเมิน และตัวชี้วัด
• กาหนดการจัดเก็บและรายงานผล
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี
กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริการการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

งานติดตามและ
ประเมินผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

งานบัณฑิตศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

งานช่วยอานวยการ
ผู้บริหาร

งานแผนงานและ
งบประมาณ

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน

งานตรวจสอบภายใน

งานวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์สหกิจศึกษา

งานให้คาปรึกษา
แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ

งานทรัพยากรบุคคล
งานนิติการ
งานบริการและ
ฝึกอบรม
งานบริหารทรัพย์สิน
และจัดหารายได้

งานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ
โครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา
นานาชาติ

งานบัญชี
งานพัสดุ
งานสื่อสารองค์กร
งานอาคารสถานที่และซ่อมบารุง
งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์
ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
ศูนย์หนังสือ
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บทที่ 2
การวิเคราะห์องค์กร
ทิศทางองค์กรของสานักงานอธิการบดี
ปรัชญา
บริการดีมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
1) ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2) บริหารจัดการด้านนโยบายและแผนงบประมาณด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร
ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และด้านการจัดหารายได้
3) พัฒนาระบบบริการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร
สานักงานอธิการบดีให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากร อันเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่ อนองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า ซึ่งแต่ละส่ วนงานมีการกาหนดนโยบายและทิศทาง การพั ฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดีโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ
และสมรรถนะการทางานแบบมืออาชีพ การสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กรนอกจากนี้ ยังมีการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรที่นอกเหนือจากสานักงานอธิการบดี เช่น การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การให้ทุนสนับสนุน
การศึกษากับบุคลากร โดยปัจจุบันสานักงานอธิการบดีมีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 152 คน โดยมีรายละเอียด
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
รวม
หน่วยงาน
พนักงาน
พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ประจา
ข้าราชการ
ทั้งหมด
1. สานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองบริการการศึกษา
1.4กองพัฒนานักศึกษา
รวม

1
1
1
1
1
5

มหาวิทยาลัย

ราชการ

ประจา

ตามสัญญา

32
10
11
6
59

14
3
2
3
22

9
1
10

48
8
56

ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)

1
103
13
13
18
152
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ตารางที่ 2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
รวม
ต่ากว่า
หน่วยงาน
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญา ทั้งหมด
ตรี
1. สานักงานอธิการบดี
1
1
1.1 กองกลาง
9
51
45
105
1.2 กองนโยบายและแผน
7
7
14
1.3 กองบริการการศึกษา
2
13
15
1.4 กองพัฒนานักศึกษา
2
10
5
17
รวม
21
81
50
152
ที่มา : งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามบริบทของสานักงานอธิการบดีในสถานการณ์ปัจจุบัน
การพัฒนาบุคลากร เป็นส่วนสาคัญที่จะนาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสานักงานอธิการบดีมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใดขององค์กรที่สอดคล้อง
และมี ค วามเป็ น ไปได้ที่ จ ะบรรลุ ผ ลตามที่ อ งค์ ก รต้ อ งการ ซึ่ งในส่ ว นของการบริ ห ารงานบุ คคลพบว่ าสิ่ ง ที่
สานักงานอธิการบดีควรเร่งดาเนินการ ได้แก่ การกาหนดอัตรากาลังรองรับในแต่ละหน่วยงานการเพิ่มสัดส่ วน
คุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จาเป็นในแต่ละตาแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริม
เรื่องขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร โดยนาแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือ
แปลงกลยุทธ์ของสานักงานอธิการบดีไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบ่งชี้ความสาเร็จ
ความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรค์ในการดาเนินงานตามแผน
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพหรือสถานการณ์การดาเนินกิจกรรมของสานักงาน
อธิการบดีหรือหน่วยงานภายใน เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและในอดีต เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน และหาแนวทางที่เป็นโอกาส และรับรู้ถึงอุปสรรคเพื่อหาวิธีการ
วางแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสาคัญในการดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต
ดังนั้น ปัจจัยแต่ละอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผล
การดาเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจทาลายผลการดาเนินงาน โอกาส
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ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะ
เป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้ จะใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้สานักงานอธิการบดีเกิดการพัฒนาบุคลากรไปในทางที่เหมาะสม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล
เพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน
บรรยากาศในการทางานและทรัพยากรในการบริหารบุคลากร
1) จุดแข็งของสานักงานอธิการบดี (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็น
ข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่ควรนามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดารงไว้เพื่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กร
2) จุดอ่อนของสานักงานอธิการบดี (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่
เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจึงได้นามาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในของ
สานักงานอธิการบดี รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีความพร้อมด้านกาลังคนในเชิงปริมาณ
1. ขาดระบบและกลไก ในการพัฒนาความก้าวหน้า
2. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ในสายงาน
ในการทางาน
2. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นและขาดแรงจูงใจ
3. มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี มีความพร้อมต่อ ในการพัฒนางานและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนา
3. บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารทางด้าน
4. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่าง
ภาษาอังกฤษ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
4. บุคลากรขาดการบูรณาการทางานระหว่าง
หน่วยงาน
5. การเหลื่อมล้าของบุคลากรแต่ละประเภทในการ
บริหารจัดการ เช่น ด้านสถานะภาพที่ขาดความ
มั่นคง และสวัสดิการการรักษาพยาบาลและ
ครอบครัว
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถ
ค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดาเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานองค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย
การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้ อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา ลั กษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี
1) โอกาสทางสภาพแวดล้อม (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการขององค์กร
2) อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรเป็นปัจจัยใด
ที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจาต้องหลีกเลี่ยง
หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญต่อผลกระทบดังกล่าวได้
รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. บุคลากรในสานักงานอธิการบดีมีโอกาสพัฒนา
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคล
ตนเองได้สูงเพราะอยู่ในแหล่งวิชาการ
ที่กาหนดโดยส่วนกลางยังไม่เอื้ออานวยต่อการ
2. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร บริหารงานบุคคลให้มีความคล่องตัว
สานักงานอธิการบดีกับหน่วยงานภายนอก
3. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (HR 4.0)
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix
หลังจากการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญ SWOT ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสานักงานอธิการบดี ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว และสามารถกาหนดประเด็น กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix
ซึ่งสามารถกาหนดประเด็นกลยุทธ์รวมทั้งสิ้น 2 ประเด็น รายละเอียดดังตารางที่ 5 และ 6
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix
External Factors
Opportunities (O)
Threats (T)
Internal Factors
Strengths (S)
SO Strategies
ST Strategies
(Growth Strategy)
(Stability Strategy)
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร (S1-5+O1-2)
และพัฒนาบุคลากร (S1-5+T1)
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
มีสมรรถนะสูงขึ้น (S1-2,S5+O1)
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น (S1-2,T1)
Weaknesses (W)
WO Strategies
WT Strategies
(Stability Strategy)
(Retrenchment Strategy)
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร(W1-4+O1-4)
และพัฒนาบุคลากร
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้ (W1-4+T1)
มีสมรรถนะสูงขึ้น (W1-4+O1-4)
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น (W2,W4,+T1)
(W1-4+O1-4)
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
(W2+T1)
ตารางที่ 6 ประเด็นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานอธิการบดี
ประเด็น
ประเด็นกลยุทธ์
1
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
2
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
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บทที่ 3
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยม
ปรัชญา
บริการดีมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ
1) ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2) บริหารจัดการด้านนโยบายและแผนงบประมาณด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร
ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และด้านการจัดหารายได้
3) พัฒนาระบบบริการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
เอกลักษณ์
เป็นหน่วยบริการ สนับสนุนการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาองค์กร
อัตลักษณ์
การให้บริการที่ดี (Service mind)
ค่านิยม
SUPPORT: สนับสนุน
S : Service mind
U : Unity
P : Proactive
P : Performance
O : Organization
R : Responsibility
P : Teamwork

=
=
=
=
=
=
=

ให้บริการที่ดี
ร่วมมือร่วมใจกัน
ทางานเชิงรุก
มุ่งประสิทธิภาพ
ยึดองค์กรเป็นหลัก
มีความรับผิดชอบ
ทางานเป็นทีม
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ประเด็นกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ เป้าหมาย สภาพแวดล้อมในการพัฒนาบุคลากร ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคในแต่ละด้านแล้ว นอกจากนั้นสานักงานอธิการบดีได้เชื่อมโยงกับแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สานักงานอธิการบดี ในกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยได้กาหนดประเด็นกลยุทธ์ในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะตามสายงานอาชีพ
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา/การดาเนินการ
1.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ได้รับการปรับระดับจาก
วิชาการเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับปฏิบัติการ เป็น ระดับชานาญการ
1.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย (Knowledge management) เพื่อสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
3. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษา ทักษะ ในสายงานอาชีพ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา/การดาเนินการ
2.1 ปรั บ สภาพแวดล้ อมการทางานให้ 1. ปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการ
เหมาะสมเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการ ทางานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมีบรรยากาศที่ดี
ทางานและอานวยความสะดวกให้บุคลากร ในการทางาน
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา/การดาเนินการ
2.2 สร้างความสัมพันธ์อันดี ความรักสามัคคี กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ในองค์กร
2.3 ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้เอื้อต่อการ ปรับปรุง กฎ ระเบียบ การให้สวัสดิการเพิ่มขึ้น เช่น
จัดสวัสดิการให้กับบุคลากร
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
(ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะตามสายงานอาชีพ
ผลการ
เป้าหมาย
ดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ปี 2563 2562 2563 2564
1.1 พัฒนาศักยภาพ 1. ร้อยละของบุคลากร
บุคลากรทุกระดับให้ สายสนับสนุนวิชาการที่
มีสมรรถนะสูงขึ้น
ได้รับการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน
2. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ
ตามสายงานอาชีพ

10 ราย

5

10

15

1.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้น
1.2 พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา -ผู้อานวยการสานักงาน
สมรรถนะบุคลากรตามสายงาน
อธิการบดี
2. โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน - งานทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากร
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
เป้าหมาย
ผลการ
ประเด็นกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
กลยุทธ์
ปี 2563
2. ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2562 2563 2564

1.ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร

91.86

80

85

90

2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
จัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย

80

80

85

90

2.1 ปรับสภาพแวดล้อมการทางาน
ให้เหมาะสมเสริมสร้างบรรยากาศ
ที่ ดี ใ นการท างานและอ านวย
ความสะดวกให้บุคลากรทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 สร้างความสัมพันธ์ ความรัก
ความสามัคคี ในองค์กร
2.3 ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ ให้
เอื้ อ ต่ อ การจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ
บุคลากร

1. กิจกรรม 5 ส หรือการจัดระเบียบ
ที่ทางาน
2. ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่
ให้มั่นคง และปลอดภัย

- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองบริการการศึกษา

3. กิ จ กรรมนั น ทนาการเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
4. โครงการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บุคลากร
5. จั ดสวั ส ดิก ารจ่ ายเงิ นประกั น
อุบัติเหตุบุคลากร
6. โครงการสินเชื่อกับธนาคาร

- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองบริการการศึกษา
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บทที่ 4
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ
สานักงานอธิการบดีไดกาหนดให้มีการนาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู การปฏิบัติ
รวมถึ งแนวทางการติ ด ตามและประเมิ นผลหลั งจากการกาหนดเป้ าประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด เป้ าหมาย กลยุ ท ธ์
ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1) จัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
สานักงานอธิการบดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
2) กองดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานอธิการบดี และแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ของสานักงานอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

กอง

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการประจาปี

สานักงานอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
สานักงานอธิการบดี
โครงการ/กิจกรรม

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการดาเนินงาน
(1)สานักงานอธิการบดี/(2)กองกลาง/กองนโยบายและแผน/กองพัฒนานักศึกษา/กองบริการการศึกษา
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บทที่ 5
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการนาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติผ่านโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี จึงกาหนดกรอบระยะเวลา
การติดตามผลการดาเนินงาน และการประเมินผลความสาเร็จไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ซึ่งมีแนวทางดังนี้
5.1 การติดตามผลการดาเนินงาน
5.1.1 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 4 ปี

ครึ่งแผน

สิ้นสุดแผน

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

5.1.2 การทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 4 ปี

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ. 2564

เดือนกันยายน (สิ้นสุดปีงบประมาณ)
5.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 4 ปี
ค่าเป้าหมาย
ครึ่งแผน สิ้นสุดแผน
ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 5ปี ระดับ 4 ระดับ 5
เกณฑ์การวัด
ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 – ร้อยละ 59.99 สูตรในการคานวณ
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60 – ร้อยละ 69.99
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70 – ร้อยละ 79.99
จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ×100
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80 – ร้อยละ 89.99
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90 – ร้อยละ 99.99
ชื่อตัวชี้วัด

