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คานา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา ได้ จั ด ทํ าแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุค ลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อมุ่งให้บุคลากรทุกระดับและทุก
สายงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ ดังกล่าว สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ยุท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา ภายใต้ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริห ารจัดการมหาวิทยาลัย และเกณฑ์ก ารประเมิ น
ประกั นคุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และแผนการบริห ารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
บัดนี้ 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
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สารบัญ
บทที่ 1 ภาพรวมแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บทที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บทที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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บทที่ 1
ภาพรวมแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานสําคัญต่อการสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน
ให้กับองค์กร ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ที่สนับสนุนการดําเนินงาน โดยนําหลักการสําคัญจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย และมุ่งหวังให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมีระบบการบริหารและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย
มาเป็นกรอบและทิศทางในการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นําหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Competency – based Human Resource Development) โดยบูรณาการร่วมกับระบบ
และกลไกการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีการเชื่อมโยงเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กรหน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีกระบวนการกําหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าและพฤติกรรมในการปฏิบัติ
งานและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทํา ให้ทราบว่าบุคลากรมีผลงานเทียบกับเป้าหมายเป็น
อย่างไรและแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะตามตําแหน่งงานหรือไม่โดยจะนําผลจากการประเมินมาจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลสําคัญในการ
กําหนดวิธีการพัฒนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนา
ความรู้ทักษะและพฤติกรรมในการทํางานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการดําเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
4) เพื่อให้เป็นกรอบในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร
3. กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจั ดทํ าแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ คลากร มหาวิท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ได้พิจารณาความสอดคล้องยึดปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ก ร โดยการวิเ คราะห์
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
พัฒนาบุคลากรมีการบูรณาการร่วมกันกับแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากร จากผลการ
สํารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดทําขึ้นนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย สําหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโดยตรง และหน่วยงานภายในมหาวิท ยาลัย
ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
4. กระบวนการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทําขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีขั้นตอนการจัดทํา ดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการบริหารและพัฒนาบุคลากร
2) ประชุมระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูลนําเข้าและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3) กําหนด เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
4) กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดรายการ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่สําคัญ กําหนดน้ําหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวและตั้งเป้าหมายของการจัดทําแผน
5) ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดทําเป็นโครงการ/กิจกรรมไปยังคณะ สํานัก/สถาบัน
6) กํากับ ติดตามและประเมินผลตามแผน
7) จัดทํารายงานผลแผน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ดําเนินงานได้ตามแผน
8) รายงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไป
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5. ขั้นตอนการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

ขั้นตอนที่ 1
การกาหนดความจาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร

• ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
เป้าหมายขององค์กร
• ทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาบุคลากร
• วิเคราะห์หาความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนที่ 2
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา

• ประเมินองค์กรโดย SWOT Analysis
• กําหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการพัฒนา
• การจัดทํารายละเอียด แผนงาน และงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 3
การกาหนดตัวชี้วัดและ
การประเมิน

• กําหนดกรอบการประเมิน และตัวชี้วัด
• กําหนดการจัดเก็บและรายงานผล
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ คลากร มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กําหนดโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ประเด็นยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ อุดมศึก ษา
พ.ศ. 2557 และแผนการบริห ารและพัฒ นาบุคลากร มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564 มีผลสรุปการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น เป็นศูนย์ก ลางการบริห ารจัดการ
การท่ องเที่ ยวเชิง วัฒ นธรรมในเมื องมรดกโลก และเป็นผู้นําด้านวิท ยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564
พันธกิจ (Mission)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ภ าระหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ดังนี้
มาตรา 7 ให้ม หาวิท ยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึก ษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นที่ เ สริม สร้างพลัง
ปัญ ญาของแผ่น ดิน ฟื้ นฟู พ ลั ง การเรี ยนรู้ เชิ ดชู ภูมิ ปัญ ญาของท้ องถิ่น สร้า งสรรค์ศิ ล ปวิท ยา เพื่อ ความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กําหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริง เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจํานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นําชุมชน ผู้นําศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
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(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม
กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิ ดการ
จัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด
1. จํานวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้
ทันสมัย
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา/การดาเนินการ
1.1 พั ฒ นาระบบและ 1. ทบทวนและปรับ ปรุง แผนบริห ารและพัฒ นาบุคลากรและสร้างกลไกการ
กลไกการบริ ห ารและ ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลกร
2. จัดทําแผนความก้าวหน้าในสายงาน (ทุกสายงาน)
3. พัฒนาเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. กํ า หนดมาตรการให้บุค ลากรมี ก ารพัฒ นาตนเองให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
5. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
6. จัดทําคู่มือบุคลากรประจํามหาวิทยาลัย
1.2 ทบทวนปรั บ ปรุ ง 1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ บุคคล
เกี่ยวกับการบริหารงาน 2. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วนต่อระเบียบ ข้อบังคับที่
บุคคลให้ทันสมัย
เกี่ยวข้องเพื่อให้ในการปรับปรุงให้ทันสมัย
3. ดําเนินการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ เสนอต่อองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
4. ถ่ า ยทอดให้ บุ ค ลากรได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ ข้ อบั ง คั บ และระเบี ย บ ที่ ไ ด้
ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รบั การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งที่สงู ขึ้น
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ ีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B2 CEFR
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มที ักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา/การดาเนินการ
2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิใน
และตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น ระดับที่สูงขึ้น
2. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มี ตําแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
4. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อสนับ สนุนการจัดทํ า
ผลงานทางวิชาการ
2.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1. ศึก ษาและวิเคราะห์แนวทางการสนับ สนุนให้บุคลากรสาย
เข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นที่เหมาะสมกั บ
บริบทมหาวิทยาลัย
2. กํ าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบั ติที่ ชั ดเจนให้กั บ
บุคลากรที่พร้อมจะเข้าสู่ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
3. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการพัฒนาผลงาน
เพื่อ เข้า สู่ตํา แหน่ ง ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้น โดยการสนั บ สนุ นในด้า น
งบประมาณ และค่าตอบแทนพิเศษ
2.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
1. ปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มี สมรรถนะด้าน
ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานในสายงาน
2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ
(ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่)
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ วิชาชีพและการบริหาร รวมถึงหลักสูตรการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
4. พัฒ นาทั ก ษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอัง กฤษ ให้กั บ
บุคลากร
5. การสร้ างเครื อข่ายความร่ว มมื อกั บ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาบุคลากร
6. จัด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ างหน่ ว ยงานภายใน
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กลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา/การดาเนินการ
มหาวิทยาลัย (Knowledge management) เพื่อสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
(E-Learning)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (ไม่นอ้ ยกว่า
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. สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน เช่น การมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น เป็นต้น
3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี
4. จัดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ
5. จัดกิจกรรมตามแนวทาง Happy work place
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการทํางานเป็นทีม
3.2 สร้ างค่านิยมให้เกิ ดความรัก ความ 1. จัดกิจกรรมกําหนดค่านิยมขององค์กรร่วมกันเพื่อให้เกิดความรัก
สามัคคี และความผูกพันระหว่างบุคคล ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างบุคคลกับองค์กร
กับองค์กร
2. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในและภายนอก
3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
4. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

10

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัด
1.จํานวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทีไ่ ด้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย
2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ีต่อระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินการ

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกภาคส่วนต่อระเบียบ ข้อบัง คับที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้ในการปรับปรุงให้ทันสมัย
2. จั ด ประชุ มยกร่ า งเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อกฎหมาย ให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันขึ้น

1. จํานวนระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน
บุคคลที่ไ ด้รั บการทบทวน
และปรับปรุงให้ทันสมัย

8
เรื่อง

1
เรื่อง

-



1. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห าร
โ ร ง เ รี ย น ส าธิ ต สั ง กั ด ม ห าวิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

3. เปิดเวทีประชุมเสวนาถ่ายทอดและฟังความเห็นของ
บุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สอบถามความเห็ น
บุค ลากรทุ กหน่วยงานเพื่อปรั บ ปรุ งระเบี ยบข้อบัง คั บ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย

2.ร้ อ ยละความพึ ง พอใจ
ของบุ คลากรที่มีต่อระบบ
และกลไกการบริ ห ารงาน
บุคคล

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85



-

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล

11
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
3.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
4.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
5.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B2 CEFR
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
1. โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศ

1. ร้อยละของอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

45

26.54

-



ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม
2. ดร.รุ่งรัตน์ สมานหมู่
3. ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย
หมายเหตุ
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
= จํ านวนอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิป ริญญาเอก *100
จํานวนอาจารย์ทั้งหมด = 99*100/373= 26.54

12

ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
ปี 2562
จํานวน 8 คน
1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ ได้ 2. ร้อยละของบุคลากร
จัดโครงการอบรมทําผลงานทางวิชาการ
สายวิ ชาการที่ ดํ า รง
2. จัดโครงการคลินิกพี่เลี้ยงงานวิจัย
ตําแหน่งทางวิชาการ
3. จั ด โครงการยกย่ องเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่ อาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ
ตําแหน่งทางวิชาการ

40

32.97

-



ปี 2563
จํานวน 3 คน

ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีอาจารย์
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ
จํานวน 11 ราย ดังนี้
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
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
10. ผศ.สิริพร อินทสนธิ์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. ผศ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง
หมายเหตุ ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจํ า ที่ ดํ า รง
ตําแหน่งทางวิชาการ
= จํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ * 100
จํานวนอาจารย์ทั้งหมด = 123*100/373= 32.97
ปี 2562
ปี 2563
จํานวน 27 คน
จํานวน 11 คน
1. จัด โครงการพัฒ นาหลั กสู ตรฝึกอบรมที่ เกี่ ยวข้องกั บ
การพัฒ นาทักษะทางวิช าการ วิ ชาชีพ และการบริ หาร
รวมถึ ง หลั ก สู ต รการเตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่
ตําแหน่งที่สูงขึ้นโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้
คนละ 2,500 บาท/คน/ปีงบประมาณ
2. จั ด โครงการให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง

3. ร้อยละของบุคลากร
สายสนั บสนุ นวิ ช าการ
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้ า
ในสายงาน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100



-

โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อง “ทบทวน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานและผลงาน
การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ กํ า หนดตํ า แหน่ ง สู ง ขึ้ น ของ
ตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อเชี่ ย วชาญ
เ ฉ พ า ะ ร ะ ดั บ ชํ า นา ญ ก าร ข อง พ นั กง า น
มหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ” ครั้ ง ที่ 1 ระหว่ า ง
วันที่ 3–5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์
ชะอํา บีช รีสอร์ท หัวหิน–ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ครั้ง ที่ 2 ระหว่างวันที่ 29–31 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมนที เดอะ ริ เ วอร์ ฟ ร้ อ นท์ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
4. ร้อยละของบุคลากร
สายสนั บสนุ นวิ ช าการ
ที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น

3

23



-

1.นางสาวรุ่งนภา อุบาลี
2.นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน
3.นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย์
4.นางปวีณา มะลิซ้อน
5.นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ
6.นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
7.นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
8.นายพัฑธ์ แตงพันธ์
9.นายอายุวัฒน์ ค้าผล
10.นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว
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 โพธิ์ภิรมย์
20.นางกัญชนัญ ภาคเกษี

15

ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
21.นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
22.นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
23.นายนิทัศน์ รสโอชา
3. โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากร

5. ร้อยละของบุคลากร
สายวิ ช าการที่ มีทักษะ
ภาษาอั ง กฤษ ไม่ น้อ ย
กว่าระดับ B2 CEFR

ร้อยละ 60

-

-



มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โดยมี กิ จ กรรมให้ ทุ น ฝึ ก อบรมภาษาอั ง กฤษ ณ
ต่ า งประเทศ และมี กิ จ กรรมทดสอบวั ด ระดั บ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายวิชาการ

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

ร้อยละ 40

-

-



มหาวิ ท ยาลั ย จั ด กิ จ กรรมท ดสอบวั ดระดั บ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หมายเหตุ : เนื่ องจากในปี งบประมาณ 2563
เกิ ด ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ( Coronavirus
Diseases 2019 : COVID-19) ตามประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรม ให้ จั ด การเรี ย นการสอนในระบบ
ออนไลน์ และงดกิจกรรมที่รวมผู้คนเป็น จานวน
มากทุ ก ประเภท จึ ง ยั ง ไม่ มีผ ลตั ว ชี้ วั ด นี้ อ ย่ า ง
ชัดเจน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ ีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ /
แผนงาน / โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

การ
ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
1. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม 1 . ร้ อ ยล ะความ พึ ง ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.86
แก่บุคลากรแต่ละประเภท
พอใจของบุคลากรที่ มี
2. สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน เช่น การมอบโล่ ต่อการส่งเสริมคุณภาพ
ประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
ชีวิตของบุคลากร
3. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี
4.โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ
5. จัดกิจกรรมตามแนวทาง Happy work place
6. จัดกิจกรรมกําหนดค่านิยมขององค์กรร่วมกันเพื่อให้
เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่าง
บุคคลกับองค์กร
7. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน และภายนอก
8. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร

2 . ร้ อ ยล ะความ พึ ง

พอใจของบุคลากรที่ มี
ต่ อ การจั ด สวั ส ดิ ก าร
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 95.99

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไม่บรรลุ


-



-

หมายเหตุ
แ บ บ ส อบ ถ า มค วามพึ ง พ อใ จต่ อก าร ส่ ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิต และการจั ด สวั ส ดิ์ การต่ อบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บทที่ 3
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการดํ า เนิ น งานโครงการและกิ จ กรรมตามแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร
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. มีการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้ตรงกับความต้องการพัฒนาของหน่วยงานที่เปลีย่ นแปลง
ไปตามสถานการณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการกํากับติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําปี
เพื่อให้แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ
2. ควรมีการกําหนดรางวัล หรือสิ่งจูงใจให้กับผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้
เกิดความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมสนับสนุนการดําเนินการตามแผนให้บรรลุผลสําเร็จต่อไป

