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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อมุ่งให้บุคลากรทุกระดับและทุก
สายงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ ดังกล่าว สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564  

บัดน้ี ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
จึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานรายละเอียดการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผนฯ 
ผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดําเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะสําหรับ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 
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บทท่ี 1 
ภาพรวมแผนการบริหารและพฒันาบคุลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานสําคัญต่อการสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน
ให้กับองค์กร ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบคุคลของมหาวิทยาลยั ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ที่สนับสนุนการดําเนินงาน โดยนําหลักการสําคัญจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย และมุ่งหวังให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีระบบการบริหารและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 
มาเป็นกรอบและทิศทางในการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นําหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Competency – based Human Resource Development) โดยบูรณาการร่วมกับระบบ
และกลไกการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีการเชื่อมโยงเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรหน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกันโดยมีกระบวนการกําหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าและพฤติกรรมในการปฏิบัติ 
งานและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทําให้ทราบว่าบุคลากรมีผลงานเทียบกับเป้าหมายเป็น
อย่างไรและแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะตามตําแหน่งงานหรือไม่โดยจะนําผลจากการประเมินมาจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลสําคัญในการ
กําหนดวิธีการพัฒนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนา
ความรู้ทักษะและพฤติกรรมในการทํางานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการดําเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
4) เพื่อให้เป็นกรอบในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
การจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ได้พิจารณาความสอดคล้องยึดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ความสอดคล้องกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรมีการบรูณาการร่วมกนักับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากร จากผลการ
สํารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดทําข้ึนนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย สําหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโดยตรง และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
4. กระบวนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทําข้ึน
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทํา ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2) ประชุมระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้าและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการ

จัดทําแผนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3) กําหนด เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4) กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดรายการ

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลักที่สําคัญ กําหนดน้ําหนักของตัวช้ีวัดแต่ละตัวและตั้งเป้าหมายของการจัดทําแผน 
5) ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดทําเป็นโครงการ/กิจกรรมไปยังคณะ สํานัก/สถาบัน 
6) กํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผน 
7) จัดทํารายงานผลแผน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ดําเนินงานได้ตามแผน 
8) รายงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไป 
 

  



5 
 
 

 
5. ขั้นตอนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2564 
 

 
 

 

 
  

 
• ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ

เป้าหมายขององค์กร 
• ทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาบุคลากร 
• วิเคราะห์หาความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร 

ขั้นตอนท่ี 1 

การก าหนดความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร 

 
• ประเมินองค์กรโดย SWOT Analysis  
• กําหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการพฒันา 
• การจัดทํารายละเอียด แผนงาน และงบประมาณ 

ขั้นตอนท่ี 2 

ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 

• กําหนดกรอบการประเมิน และตัวช้ีวัด 
• กําหนดการจัดเก็บและรายงานผล 

ขั้นตอนท่ี 3 

การก าหนดตัวชี้วัดและ 

การประเมิน 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารและพฒันาบคุลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กําหนดโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 มีผลสรุปการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน ภายในปี 2564 
 
พันธกิจ  (Mission) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ดังนี้ 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินที่เสริมสร้างพลัง 
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลวัุตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินและของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสรมิสร้างความเข็มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ินให้
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
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(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม  
กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที ่1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหม้ีสมรรถนะสงูข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที ่3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัด  
1. จํานวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรบัปรุงให้

ทันสมัย 
2. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 

กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
1.1 พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนาบุคลกร 

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและสร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร 
2. จัดทําแผนความก้าวหน้าในสายงาน (ทุกสายงาน) 
3. พัฒนาเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
4. กําหนดมาตรการให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
5. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 
6. จัดทําคู่มือบุคลากรประจํามหาวิทยาลัย 

1.2 ทบทวนปรับปรุ ง
ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ 
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้ทันสมัย 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล 
2. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วนต่อระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ในการปรับปรุงให้ทันสมัย 
3. ดําเนินการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ เสนอต่อองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
4. ถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับข้อบังคับ และระเบียบ ที่ได้
ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก  
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ  
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการที่ได้รบัการพฒันาตามเสน้ทางความก้าวหน้าในสายงาน  
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตําแหนง่ที่สงูข้ึน  
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดบั B2 CEFR  
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนที่มทีักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR  
 

กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ
และตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิใน
ระดับที่สูงข้ึน 
2. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่
สูงข้ึน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีตําแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 
4. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ  

2.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึนที่เหมาะสมกับ
บริบทมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
บุคลากรที่พร้อมจะเข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
3. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการพัฒนาผลงาน
เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน โดยการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณ และค่าตอบแทนพิเศษ 

2.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 1. ปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน
ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานในสายงาน 
2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ 
(ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่) 
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ วิชาชีพและการบริหาร รวมถึงหลักสูตรการเตรยีมความ
พร้อมในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึน 
4. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ให้กับ
บุคลากร 
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
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กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
มหาวิทยาลัย (Knowledge management) เพื่อสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(E-Learning)  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
2. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดกิารของมหาวิทยาลัย (ไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละ 80) 

กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ของบุคลากร 

1. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ เหมาะสมแก่
บุคลากรแต่ละประเภท 
2. สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน เช่น การมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เป็นต้น 
3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี 
4. จัดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ 
5. จัดกิจกรรมตามแนวทาง Happy work place 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 

3.2 สร้างค่านิยมให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี และความผูกพันระหว่างบุคคล
กับองค์กร 

1. จัดกิจกรรมกําหนดค่านิยมขององค์กรร่วมกันเพื่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างบุคคลกับองค์กร 
2. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในและภายนอก 
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 
4. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
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แผนการบริหารและพัฒนาบคุลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ตัวชี้วัด 
1.จํานวนระเบียบ ข้อบงัคับ เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลทีไ่ด้รับการทบทวนและปรับปรงุใหท้ันสมัย 
2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อระบบและกลไกการบรหิารงานบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร    
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกภาคส่วนต่อระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง
เพื่อให้ในการปรับปรุงให้ทันสมัย 
2. จัดประชุมยกร่างเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมาย ให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันขึ้น 

1. จํานวนระเบียบ ข้อบังคับ 
เ ก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลที่ได้รับการทบทวน
และปรับปรุงให้ทันสมัย 

8 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

-  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหาร
โ ร ง เ รี ย น สา ธิ ต  สั ง กั ด ม ห า วิ ทย า ลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
 
 

3. เปิดเวทีประชุมเสวนาถ่ายทอดและฟังความเห็นของ
บุคลากรในมหา วิทยาลัยเพื่อสอบถามความเห็น
บุคลากรทุกหน่วยงานเพื่อปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 

2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบ
และกลไกการบริหารงาน
บุคคล 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85  - แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 

 
  



11 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด 

  1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
  2.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
  3.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  
  4.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงข้ึน  
  5.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B2 CEFR  
  6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR  

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    
1. โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศ 

1. ร้อยละของอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

45 26.54 -  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้ งแต่ วันที่  1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 ราย ดังน้ี 
 
1. ดร.ฤตพชรพร  ทองถนอม 
2. ดร.รุ่งรัตน์  สมานหมู่  
3. ดร.ศุภลักษณ์  ศรีวิไลย 
 
หมายเหตุ  
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
= จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก *100
จํานวนอาจารย์ทั้งหมด = 99*100/373= 26.54 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

ปี 2562 ปี 2563 
จํานวน 8 คน จํานวน 3 คน  

1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ ได้
จัดโครงการอบรมทําผลงานทางวิชาการ  
2. จัดโครงการคลินิกพี่เลี้ยงงานวิจัย  
3. จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ที่ได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 

2. ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่ ดํ าร ง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

40 32.97 - 
 

 
 
 
 
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้ งแต่ วันที่  1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีอาจารย์
ได้ รั บแต่ งตั้ ง ให้ ดํ าร งตํ าแห น่ง ทาง วิชาการ   
จํานวน 11 ราย ดังน้ี 
 
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ผศ.สุกัลยา  คงประดิษฐ์ 
2. ผศ.ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร 
3. ผศ.สุวณี  วิจารัตน์ 
4. รศ.ดร.ศศิปภา  ทิพย์ประภา 
5. ผศ.ดร.วิศิษฏ์  เพียรการค้า 
6. ผศ.อรพิมพ์  สุขสุวรรณ 
 
 

สังกัดคณะครุศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.สุวนิตย์  รุ่งราตรี 
8. ผศ.ภัธภร  หลั่งประยูร 
9. ผศ.สิอร  หาสาสน์ศรี 
 

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

10. ผศ.สิริพร  อินทสนธ์ิ 
 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11. ผศ.ณัฐวุฒิ  จ่ันทอง 
 
หมายเหตุ  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 
= จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ * 100 
จํานวนอาจารย์ทั้งหมด = 123*100/373= 32.97 

ปี 2562 ปี 2563 
จํานวน 27 คน จํานวน 11 คน 

 
 

1. จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร 
รวมถึงหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้
คนละ 2,500 บาท/คน/ปีงบประมาณ 
2. จัดโครงการให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง  

3. ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานและผลงาน
การวิเคราะห์ เพื่อกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของ
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เ ฉ พา ะ  ร ะ ดั บ ชํ า นา ญก าร  ข อง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” ครั้งที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 3–5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ 
ชะอํา บีช รีสอร์ท หัวหิน–ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29–31 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมนที  เดอะ ริ เวอร์ฟร้อนท์  จังหวัด
กาญจนบุรี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

4. ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ที่เข้ารับการประเมิน
เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น 

3 23  -  1.นางสาวรุ่งนภา  อุบาลี 
2.นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน 
3.นายภาณุพันธ์  พันธ์รัมย์ 
4.นางปวีณา  มะลิซ้อน 
5.นางสาวเบญญาพัฒน์  โกษะ 
6.นายอรรถสิทธ์ิ  กิจที่พึ่ง 
7.นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล 
8.นายพัฑธ์  แตงพันธ์ 
9.นายอายุวัฒน์  ค้าผล 
10.นางสาวอรอุมา  โพธ์ิจิ๋ว 
11.นางประภาพร  แตงพันธ์ 
12.นางสาวกนกวรรณ  ทองศรี 
13.นางสาวรสสุคนธ์  คําสอน 
14.นางสาวกฤษณา  มะฮะหมัดซอและ 
15.นางสาวสุจิตรา  แก้วแสงแจ่ม 
16.นางสาวบัณฑิตา  สอนดี 
17.นางสาวภัสน์นันท์  กรพาโชค 
18.นางยุพิน  กิจที่พึ่ง 
19.นายวีรศักดิ์  โพธ์ิภิรมย์ 
20.นางกัญชนัญ  ภาคเกษี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

21.นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด 
22.นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
23.นายนิทัศน์  รสโอชา  

3. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากร 5. ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่าระดับ B2 CEFR 

ร้อยละ 60 - -  มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
โดยมีกิจกรรมให้ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ 
ต่างประเทศ และมีกิจกรรมทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายวิชาการ 
 

6. ร้อยละของบุคลากร
ส า ย ส นั บ ส นุ น ที่ มี
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ไม่น้อยกว่าระดับ 
 B1 CEFR 

ร้อยละ 40 - -  มหา วิทยาลั ย จัด กิจกรรมทดสอบ วัดระดั บ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
หมายเหตุ : เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 
เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค          
ติด เชื้ อไวรั สโค โรนา 2019 (Coronavirus 
Diseases 2019 : COVID-19) ตามประกาศ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้จัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์ และงดกิจกรรมที่รวมผู้คนเป็นจ านวน
มากทุกประเภท จึงยังไม่มีผลตัวชี้วัดนี้อย่าง
ชัดเจน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
ตัวชี้วัด 
1.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
การ

ด าเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร    
1. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
แก่บุคลากรแต่ละประเภท 
2. สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน เช่น การมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น  
3. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี 
4.โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ 
5. จัดกิจกรรมตามแนวทาง Happy work place 
6. จัดกิจกรรมกําหนดค่านิยมขององค์กรร่วมกันเพื่อให้
เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่าง
บุคคลกับองค์กร 
7. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน และภายนอก 
8. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร 

1 .  ร้ อ ยล ะความพึ ง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.86  - แบบสอบถา มความพึ ง พอ ใ จต่ อก าร ส่ ง เ ส ริ ม    
คุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิ์การต่อบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

2 .  ร้ อ ยล ะความพึ ง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการจัดส วัสดิการ
ของมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 95.99  -  
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บทที่ 3 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
จากการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ่งที่สําคัญที่ถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อ
ความสําเร็จของการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ นั้น คือ มีแผนการดําเนินงานที่สามารถติดตามผล
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการบริหารจัดจัดการ ซึ่งต้อง
มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีภาระงานมาก และมีภารกิจหลักตรงกับวันที่มีการจัดโครงการ

ทําให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
2. โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานประมาณการไว้ ทําให้การ

ดําเนินงานไม่เต็มศักยภาพ  
3. มีการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อใหต้รงกับความต้องการพฒันาของหน่วยงานที่เปลีย่นแปลง

ไปตามสถานการณ์  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกํากับติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปี 

เพื่อให้แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ  

2. ควรมีการกําหนดรางวัล หรือสิ่งจูงใจให้กับผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้
เกิดความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินการตามแผนให้บรรลุผลสําเร็จต่อไป 

 


