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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ประวัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-2076 
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้าง
โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญ
อนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตร
ครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพักอู่
ทองในปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
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ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ     

ปรัชญำ 
“คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก” 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 

และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 7 และ มาตรา 8 ดังนี้ 
1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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วัฒนธรรมองค์กร : “ร่วมคิด ร่วมท ำ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำองค์กรและท้องถิ่น
อย่ำงย่ังยืน”  

- ร่วมคิด : การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการคิด การก าหนดทิศทาง และการพัฒนาองค์กร 
- ร่วมท า : บุคลากรในองค์กรจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยร่วมท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดร่วมกัน 
- น้อมน าศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาองค์กร และท้องถิ่น : การน าศาสตร์ต่าง ๆ ตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาองค์กร และท้องถิ่น 
- อย่างยั่งยืน : มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง พัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เป็น

ที่พ่ึงของสังคม 
ที่มาของวัฒนธรรมองค์กร : ก่อนจะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน นับตั้งแต่การเป็นโรงเรียน

ฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในอดีตบุคลากรในองค์กรมีความ
ร่วมมือร่วมใจ มีความรัก ความสามัคคี ในการด าเนินงานตามพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยดีเรื่อยมา 
ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนาน และในคราวการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือระดมความคิด
เกี่ยวกับการก าหนดวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คุณภำพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ : “มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอำสำ”  

- มีวินัย : เป็นผู้มีวินัย โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายตลอดทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพและกรอบคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

- ใฝ่รู้ : เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่รู้ น าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพ รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย  โดย
เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- มีจิตอาสา : เป็นผู้มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ
สามารถใช้ความรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ และนโยบำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
เป้ำประสงค์ 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 

นโยบำยของมหำวิทยำลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
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หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ใน ระดับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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    โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภำควิชำ 
วิทยำศำสตร ์

ภำควิชำ 
วิทยำศำสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส ำนักงำนคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภำควิชำ 
มนุษยศำสตร์ 

ภำควิชำ 
สังคมศำสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ส ำนักวิทยบริกำรและ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สถำบันอยุธยำศึกษำ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

งานบรกิารและ

สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส ำนักงำนคณบดี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์
เพื่อพฒันาท้องถ่ิน 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนคณบดี 

คณะครุศำสตร์ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

กองกลำง 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

กองพัฒนำนักศึกษำ กองนโยบำยและแผน กองบริกำรกำรศึกษำ 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 

ศูนย์หนังสอื 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรกึษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย ์

ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

ศูนย์บริหารหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

สถำบันวิจัยและ

พัฒนำ 

งานบรหิารทั่วไป 

งานบรหิารวิชาการ 

งานนโยบายและแผน 

ส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย 

บัณฑิตวิทยำลัย 

จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน          
1. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และด าเนินการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด  
2. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 
3. ประเมิน ทบทวน และจัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรจากผลการด าเนินงาน 

นโยบาย และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. งานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ก าหนด  
5. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
6. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
7. น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
8. ด าเนินการตามแผนและสรุปข้อมูลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ด้าน

บริหารงานบุคคล เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในปีต่อไป 
 

แผนกำรด ำเนินงำน          
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ 

ต.ค. - 
ธ.ค. 63 

ม.ค. - 
ก.พ. 64 

มี.ค. – 
พ.ค. 64 

มิ.ย. - 
ก.ค. 64 

ส.ค. – 
ก.ย. 64 

1. สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และด าเนินการ
ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 

     

2. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

     

3. ประเมิน ทบทวน และจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาบุคลากรจากผลการด าเนินงาน นโยบาย 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     

4. งานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ก าหนด 

     

5. น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 

     

6. น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

     

7. น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย      
8. ด าเนินการตามแผนและสรุปข้อมูลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ด้านบริหารงานบุคคล 
เพ่ือทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในปี
ต่อไป 
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บทที่ 2 
สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการผลิตหรือการด าเนินงานต่าง ๆ 

ขององค์กร การที่องค์กรจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จ าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการและการวางแผนที่ดี 
ทั้งนี้ เพราะการวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารคน กล่าวคือท าให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ หรือสังคม และปัญหาที่องค์กรจะต้องเผชิญ
ในอนาคตด้านก าลังคน ส่งผลให้องค์กรสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพ่ือน าผลการ
ปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เป็นผลท าให้ทั้งองค์กรและบุคลากรมีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยองค์กรสามารถวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรในแต่ละ
กลุ่มงาน และในแต่ละระดับความรับผิดชอบ และท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน องค์กรทราบข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรมีอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับใช้ก าลังคนให้ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย และมีเป้าหมาย (Goal) เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University Engagement for Sustainability) 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพราะถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยจะเป็น
ก าลังช่วยเหลือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินไปตามพันธกิจหลักในการจัดการ ด้านการผลิตบัณฑิต 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหาร หรือ
ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดไว้ใน “แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรให้
มีศักยภาพสูงขึ้น และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายคือมีสภาพแวดล้อม
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้า

ในสายงานอาชีพ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันกับองค์กร 
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 สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 712 คน โดยส่วนใหญ่

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 377 คน คิดเป็นร้อยละ 53 เป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 54 และเป็นบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 46 

 

 
 

 
 

13% 

53% 4% 
2% 

20% 

7% 

1% 

จ ำนวนบุคลำกรสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
จ ำแนกตำมประเภท 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (91 คน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย (377 คน) 

พนักงานราชการ (32 คน) 

ลูกจ้างประจ า (14 คน) 

เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา (139 คน) 

ครูโรงเรียนสาธิต (49 คน) 

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (10 คน) 

สำยวิชำกำร (385 คน) 
54% 

สำยสนับสนุนวิชำกำร 
(327 คน) 

46% 

จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมสำยวิชำกำร / สำยสนับสนุนวิชำกำร 
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ตำรำงท่ี 1 อัตรำส่วนจ ำนวนบุคลำกรสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำจ ำแนกตำมประเภท 

ประเภท สำยวิชำกำร 
สำยสนับสนุน

วิชำกำร 

 

รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 80 20.78 11 3.36 91 12.78 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 246 63.90 131 40.06 377 52.95 
3. พนักงานราชการ - - 32 9.79 32 4.49 
4. ลูกจ้างประจ า - - 14 4.28 14 1.97 
5. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา - - 139 42.51 139 19.52 
6. ครูโรงเรียนสาธิต 49 12.72 - - 49 6.88 
7. ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 10 2.60 - - 10 1.40 

รวม 385 100 327 100 712 100 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564) 

 
ตำรำงท่ี 2 อัตรำส่วนจ ำนวนบุคลำกรสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำจ ำแนกตำมหน่วยงำน 

หน่วยงำน 
 

สำยวิชำกำร 
สำยสนับสนุน

วิชำกำร 

 

รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
1. ส านักงานอธิการบดี - - 170 51.99 170 23.88 
2. คณะครุศาสตร์ 119 30.91 48 14.68 167 23.46 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 113 29.35 13 3.98 126 17.70 
4. คณะวิทยาการจัดการ 58 15.06 12 3.67 70 9.83 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 95 24.68 21 6.42 116 16.29 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 8 2.45 8 1.12 
7. สถาบันอยุธยาศึกษา - - 13 3.98 13 1.83 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 42 12.84 42 5.90 

รวม 385 100 327 100 712 100 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564) 
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ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด และวุฒิกำรศึกษำ 
 

 
หน่วยงำน 

วุฒิกำรศึกษำ/บุคลำกรประเภท  

รวม
ทั้งหมด 

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี 

ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

คณะครุศาสตร์ 8 19 5 38 - - 70 
คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 

8 26 11 57 - - 102 

คณะวิทยาการจัดการ 4 5 11 38 - - 58 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

15 22 18 41 - - 96 

รวม 35 72 45 174 - - 326 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564) 

 

 
 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยจ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยมีวุฒิปริญญาเอก 107 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และมีวุฒิปริญญาโท 
จ านวน 219 คิดเป็นร้อยละ 67 
 

วุฒิปริญญำเอก 
33% 

วุฒิปริญญำโท 
67% 

สัดส่วนจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
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ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด และต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

 
หน่วยงำน 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร/บุคลำกรประเภท  

รวม
ทั้งหมด 

รองศำสตรำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำจำรย ์

ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

ข้ำรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

คณะครุศาสตร์ - - 9 16 4 41 70 
คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 

3 1 9 24 7 58 102 

คณะวิทยาการจัดการ 2 - 5 7 8 36 58 
คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

2 - 22 12 9 51 96 

รวม 7 1 45 59 28 186 326 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564) 

 

 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย 

จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 104 คิดเป็นร้อยละ 32 และมีต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 66 

รองศำสตรำจำรย์ 
2% 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
32% 

อำจำรย์ 
66% 

สัดส่วนจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 



12 

ตำรำงท่ี 5 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด และประเภทบุคลำกร 

 
หน่วยงำน 

ประเภทบุคลำกร  

รวม
ทั้งหมด 

 
ข้ำรำชกำร 

 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

 

พนักงำน
รำชกำร 

 
ลูกจ้ำงประจ ำ 

เจ้ำหน้ำที่
ประจ ำตำม

สัญญำ 

1. ส านักงานอธิการบดี 1 - - - - 1 
1.1 กองกลาง 1 36 13 10 54 114 
1.2 กองนโยบายและแผน 1 10 3 - - 14 
1.3 กองบริการการศึกษา 1 10 2 - 2 15 
1.4 กองพัฒนานักศึกษา 1 7 2 1 7 18 

2. คณะครุศาสตร์ 1 5 4 1 7 18 
2.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม - 1 1 - 8 10 
2.2 โรงเรียนประถมสาธิต - 1 - - 7 8 
2.3 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย - - 1 - 11 12 

3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1 6 3 - 3 13 

4. คณะวิทยาการจัดการ 1 8 - 1 10 20 
5. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 13 - - 7 21 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา - 6 2 -  8 
7. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 9 - - 3 13 
8. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 19 1 1 20 42 

รวม 11 131 32 14 139 327 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564) 
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ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด และวุฒิกำรศึกษำ 

 
หน่วยงำน 

วุฒิกำรศึกษำ  

รวม 
ทั้งหมด 

 

ปริญญำเอก 
 

ปริญญำโท 
 

ปริญญำตรี 
ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
1. ส านักงานอธิการบดี - 1 - - 1 

1.1 กองกลาง - 11 57 46 114 
1.2 กองนโยบายและแผน - 7 7 - 14 
1.3 กองบริการการศึกษา - 2 13 - 15 
1.4 กองพัฒนานักศึกษา - 1 11 6 18 

2. คณะครุศาสตร์ - 1 9 8 18 
2.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม - - 5 5 10 
2.2 โรงเรียนประถมสาธิต - - 3 5 8 
2.3 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย - - 6 6 12 

3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- 3 7 3 13 

4. คณะวิทยาการจัดการ - 2 10 8 20 
5. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 4 11 6 21 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา - 1 7 - 8 
7. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 1 8 3 13 
8. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 5 22 15 42 

รวม 1 39 176 111 327 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564) 
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ตำรำงที่ 7 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ 
หรือเชี่ยวชำญเฉพำะ 

 
 

หน่วยงำน 

ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ หรือ 
เชี่ยวชำญเฉพำะ/บุคลำกรประเภท 

รวม
ทั้งหมด 

ช ำนำญกำรพิเศษ ช ำนำญกำร ปฏิบัติกำร 

1. ส านักงานอธิการบดี     
1.1 กองกลาง - 8 28 36 
1.2 กองนโยบายและแผน - 6 4 10 
1.3 กองบริการการศึกษา - 4 6 10 
1.4 กองพัฒนานักศึกษา - - 7 7 

2. คณะครุศาสตร์ - 3 2 5 
2.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม - - 1 1 
2.2 โรงเรียนประถมสาธิต - 1 - 1 
2.3 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย - - - 0 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 6 6 
4. คณะวิทยาการจัดการ - 1 7 8 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 3 10 13 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 6 6 
7. สถาบันอยุธยาศึกษา - 2 7 9 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 5 14 19 

รวม 0 33 98 131 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564) 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ าแนกตามต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ  
โดยมีต าแหน่งระดับช านาญการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และมีต าแหน่งระดับปฏิบัติการ จ านวน 98 คิดเป็น
ร้อยละ 75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช ำนำญกำร 
25% 

ระดับปฏิบัติกำร 
75% 

สัดส่วนจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำนที่สังกัด และ
ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ หรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  

ระดับช ำนำญกำร และระดับปฏิบัติกำร 
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กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
การพัฒนาบุคลากร เป็นส่วนส าคัญที่จะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไปสู่วิสัยทัศน์

ที่ก าหนดตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยการวิเคราะห์ SWOT 
เพ่ือให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใดขององค์กรที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลุผลตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งในส่วนของการบริหารงานบุคคลพบว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการ 
ได้แก่ การก าหนดอัตราก าลังรองรับในแต่ละหน่วยงานการเพ่ิมสัดส่วนคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการให้อยู่
ในระดับมาตรฐาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
โดยน าแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
และมีการติดตามประเมินผลเพ่ือสามารถบ่งชี้ความส าเร็จความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพหรือสถานการณ์การด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานภายใน เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและในอดีต 
เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน และหาแนวทางที่เป็นโอกาส และรับรู้ถึงอุปสรรคเพ่ือหาวิธีการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ในด้านต่าง ๆ หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 

ดังนั้น ปัจจัยแต่ละอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผล 
การด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือ  
การบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจท าลายผลการด าเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม
จะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้ จะใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาบุคลากรไปในทางท่ีเหมาะสม 

 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ

ความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล 
เพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน 
บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหารบุคลากร 

จุดแข็งของมหาวิทยาลัย (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบ
หรือจุดเด่นขององค์กรที่ควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย  
ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น  

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานบุคคลเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการ SWOT Analysis 
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โดยได้น าผลการวิเคราะห์มาจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ที่เก่ียวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล สรุปได้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเชิงประจักษ์ สายวิชาการพิจารณาสรรหาตามคุณวุฒิที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่รับผิดชอบและสายสนับสนุนวิชา
กรพิจารณาสรรหาตามความจ าเป็นและภาระงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก  
2. มหาวิทยาลัยมีหลักการในการบริหารค่าตอบแทนที่ชัดเจนและ
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน
ก่อนประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  
3. มหาวิทยาลัยจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร
เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่กฎหมายก าหนด  
4. มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพสอดคล้องกับหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ยังไม่
สามารถเช่ือมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรให้เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม  
2. ระบบการก ากับติดตามผลลัพธ์ของแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลยังไม่เป็นเป็นรูปธรรมที่น าไปสู่การปฏิบัติงาน 
ได้จริง 

 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถ

ค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 
งบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพแวดล้อม
ทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 

1. โอกาสทางสภาพแวดล้อม (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใด
ที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กร 

2. อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรเป็นปัจจัยใด
ที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง
หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญต่อผลกระทบดังกล่าวได้ ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น
จึงได้น ามาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. หน่วยงานที่เช่ียวชาญภายนอกจัดโครงการหรือกิจกรรมอบรม ให้
ความรู้เฉพาะทาง โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมหรือการเรียนรู้ 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
ท าให้บุคลากรสามารถค้นคว้าหาความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อน ามา
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยความรู้จากหลาย ๆ ศาสตร์มา
ประยุกต์  

1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรร
งบประมาณการพัฒนาบุคลากรมีสัดส่วนลดลง 
2. กฎระเบียบบางอย่างในการก าหนดคุณสมบตัิ
ลักษณะเฉพาะของบุคลากรส่งผลให้มหาวิทยาลยัมีต้นทุน
การพัฒนาบุคลากรที่สูง  
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กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix  
หลังจากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ SWOT ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ดังกล่าว 
และสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix ซึ่งสามารถ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 4 ประเด็น รายละเอียดดังนี้  
 โอกำส (Opportunities:O) 

1. มหาวิทยาลัยไดร้ับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคคล
และหนว่ยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (HR 4.0) 
3. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมแีนวนโยบายใน
การสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุลากรสายวิชาการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
4. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ได้สูงเพราะอยู่ในแหล่งวิชาการ 

อุปสรรค 
(Threats:T) 
1. การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกจิและสังคม
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงบประมาณ
ด้านบุคลากร 
2. กฎ ระเบียบ  
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จุดแข็ง (Strengths:S) 
1. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
3. มีระบบการติดต่อประสานงานภายใน
หน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
4. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร 
5. ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างสูง และมีความมั่นคง
ในการท างาน 
6. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในการท างาน  
7. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีความพร้อม     
ต่อการพัฒนา 

SO:  
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาบุคคลากร ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ   
(S1,S2,S6 : O1,O4) 

 

ST: 
1. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร (S1-
S4 : T2) 
2. พัฒนา
สภาพแวดล้อม 
การท างานและ 
สุขภาวะเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน   
(S4-5 :T1) 

จุดอ่อน (Weaknesses:W) 
1. นักวิจัยและบุคลากรทางการวิจยัยงัมีปริมาณน้อย 
2. การพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ยังไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
3. บุคลากรบางส่วนยังไมย่อมรับการเปลี่ยนแปลง 

WO: 
1. พัฒนานักวิจัยและการวิจยัให้มคีุณภาพ 
(W1 : O1, O2, O4) 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาและสายสนับสนนุวิชาการให้เข้า
สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น (w2 : O3,O4) 

WT: 
ส่งเสรมิสนับสนุนบคุลากร
เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
(W3 :T1) 

ปัจจัยภำยนอก  

External Factors 

 

ปัจจัยภำยใน 

Internal Factors 
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บทที่ 3  
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2568 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาให้มีศักยภาพ ทักษะ ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประเด็น
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) รวมถึงกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้มีการน าข้อมูล
ไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมทั้งบริบทขององค์กรมหาวิทยาลัย
จึงก าหนดประเด็นกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 ไว้ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  

ตัวช้ีวัด  
จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย 
กลยุทธ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ และกลไก
การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และ
สร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บริบทมหาวิทยาลัย  
2. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 
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กลยุทธ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 
1.2 ทบทวนปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้ทันสมัย 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล 
2. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วนต่อระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ในการปรับปรุงให้ทันสมัย 
3. ด าเนินการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ เสนอต่อองค์คณะบุคคล
ที่เก่ียวข้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
4. ถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับข้อบังคับ และระเบียบ 
ที่ได้ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
5. การด าเนินการด้านจรรยาบรรณบุคลากร เช่น อบรมจรรยาบรรณ
ของบุคลากร อบรมคุณธรรมจริยธรรม การลอกเลียนผลงานวิชาการ 

1.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและวิธีการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. มีโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
2. การจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงานและการให้ค าปรึกษา
แนะน า จัดท าคู่มือเอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน 
3. การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะของแต่ละบุคคล และติดตามประเมินผล 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงข้ึน  

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
3. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัย 
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  

กลยุทธ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 
2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
2. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
4. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ  
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กลยุทธ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 
2.2 สร้างและพัฒนางานวิจัยเพิ่มข้ึน 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรสายวิชาการมีผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น 

2. จัดสรรงบประมาณในการท าวิจัย 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้นักวิจัยหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

2.3 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

1. ให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
พัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน  
2. สนับสนุนงบประมาณ และค่าตอบแทนในการจัดท าผลงาน
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 
3. ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับบุคลากร
ที่พร้อมจะเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

2.4 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 1. ก าหนดมาตรการให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความรู้ 
และทักษะการปฏิบัติงานในสายงานอาชีพ 
3. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง 
4. พัฒนาเครือข่าย และจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
5. ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
วิชาชีพ และการบริหาร รวมถึงหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
6. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากร เช่น ภาษาอังกฤษ  

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร  

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 
3.1 ปรับสภาพแวดล้อมการท างานให้เหมาะสม 
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและ
อ านวยความสะดวกให้บุคลากรท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. ปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการท างาน
ให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมีบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
2. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 



22 
 
 

 

กลยุทธ์ แนวทำงกำรพัฒนำ/กำรด ำเนินกำร 
3.2 ส่งเสริมให้ด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพ 
เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ด ี

1. โครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร 
2. จัดสรรงบประมาณด้านค่ารักษาพยาบาลกับบุคลากร 

3.3 ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับมีความสัมพันธ์
และเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี มี
ความรัก และความภาคภูมิใจในองค์กร  

1. กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
2. กิจกรรม พิธีการตามธรรมเนียมประเพณี 

3.4 การสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม
กับองค์กร 

1. โครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบุคลากร 
2. การจัดสรรที่พักอาศัยให้แก่บุคลากร 
3. โครงการสินเชื่อกับธนาคาร   
4. โครงการช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 และตามสถานการณ์ 
5. การท าประกันสุขภาพให้กับบุคลากร/นักศึกษา  
6. การประสานงานขอความช่วยเหลือบุคลากร 
7. การเยี่ยมไข้บุคลากร  
8. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ/การมอบเกียรติบัตร 
9. สวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรจากเงินรายได้ 
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แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 – 2568 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  

ตัวช้ีวัด  
 จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย 

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2564 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 

พัฒนำระบบและกลไก
กำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร 

จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลที่ได้รับการทบทวน
และปรับปรุงให้ทันสมัย 

3 เรื่อง 4 6 8 10 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
และกลไกการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
1.2 ทบทวนปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้ทันสมัย 
 

1. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล 
2. เปิดเวทีรับฟังความคดิเห็นของ
บุคลากรทุกภาคส่วนต่อระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ในการ
ปรับปรุงให้ทันสมยั 
3. ด าเนินการปรับปรุง ข้อบังคับ 
ระเบียบ เสนอต่อองค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัต ิ
 

-รองอธิการบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากร 
-งานนิติการ 
-งานทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2564 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 

4. ถ่ายทอดให้บุคลากรไดร้ับทราบ
เกี่ยวกับข้อบังคับ และระเบียบ ท่ีได้
ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
5. การด าเนินการด้านจรรยาบรรณ
บุคลากร เช่น อบรมจรรยาบรรณของ
บุคลากร อบรมคณุธรรมจรยิธรรม 
การลอกเลียนผลงานวิชาการ 
6. โครงการส ารวจความ 
พึงพอใจต่อระบบและกลไกการ
บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ 
เป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



25 
 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
3. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานวิจัย 
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2564 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 

พัฒนำศักยภำพ

บุคลำกรทุกระดับ

ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

1. ร้อยละของอาจารย์

ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 31.34 35 40 45 50 2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.2 สร้างและพัฒนางานวิจัย
เพิ่มขึ้น 
 

1. โครงการสนับสนุนการศึกษาตอ่
ระดับปริญญาเอกทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
2. โครงการสนับสนุนทุนการเสนอ
ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ และ
สิ่งประดิษฐ์ ในประเทศ 
3. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยบุคลากร 
4. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
5. โครงการส่งเสรมิการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการและ 

-รองอธิการบด ี
-งานทรัพยากรบุคคล 
-คณะครุศาสตร ์
-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
-คณะวิทยาการจัดการ 
-คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
-บัณฑิตวิทยาลัย 
-สถาบันวิจยัและพัฒนา 

2. ร้อยละของบุคลากร

สายวิชาการที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 34.15 35 40 50 60 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2564 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 

 3. ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่มีผลงานวิจัย 

- 20 25 30 40 2.3 พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เข้าสู่ต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น 
2.4 พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร 

สายสนบัสนุนวิชาการ 
6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพใน
หลักสตูรวิชาการ และวิชาชีพ 
7. โครงการอบรมการเขียนผลงาน   
ในการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึนของ
สายสนบัสนุนวิชาการ 
  

 

3. ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน 

ร้อยละ 75 100 100 100 100 

4. ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการที่
เข้ารับการประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 25 30 40 45 50 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  

ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2564 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 

ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกร 

1. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 3.1 ปรับสภาพแวดล้อม  
การท างานให้เหมาะสม เสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างานและ
อ านวยความสะดวกให้บุคลากร
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 ส่งเสริมใหด้ าเนินการเสริมสรา้ง
สุขภาพ เพื่อให้บุคลากรมสีุขภาพที่ดี 
3.3 ส่งเสริมบคุลากรทุกระดับมี
ความสัมพันธ์และเข้าใจอันดีต่อกัน 
มีความสามัคคี มีความรัก และความ
ภาคภูมิใจในองค์กร  
3.4 การสร้างระบบสวสัดิการที่ดี
และเหมาะสมกับองค์กร 

1. ปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ และมีบรรยากาศที่ดี
ในการท างาน 
2. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3. โครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร 
4. จัดสรรงบประมาณคา่รักษาพยาบาล
กับบุคลากร 
5. กิจกรรมนันทนาการเพื่อสรา้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
6. กิจกรรม พิธีการตามธรรมเนยีม
ประเพณ ี
7. โครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
บุคลากร 

ทุกหน่วยงาน 
 

2. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการจัด
สวัสดิการของ
มหาวิทยาลยั  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 
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ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
ปี 2564 

เป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงำน / โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 2568 

        8. การจัดสรรที่พักอาศัยให้แก่บุคลากร 
9. โครงการสินเชื่อกับธนาคาร   
10. โครงการช่วยเหลือสนับสนุนและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ 
โรคโควดิ 19 และตามสถานการณ ์
11. การท าประกันสุขภาพให้บุคลากร  
12 การประสานงานขอความช่วยเหลือ 
บุคลากร  
13. การเยี่ยมไข้บุคลากร  
14. กิจกรรมเชิดชูเกียรต/ิการมอบ
เกียรติบตัร 
15. สวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรจากเงิน
รายได ้
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บทที่ 4 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไปสู่
การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 ให้เป็นไปตามประเด็น
กลยทุธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดเป็นแนวทางไว้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น  
รูปธรรม มีการก าหนดแนวทาง การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) 
ไปสู่การปฏิบัติโครง/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดแนวทางการน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 ดังนี้  

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยจัดท าแนวทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 
และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของ
ตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการให้มีอัตราก าลังเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีทักษะ ความก้าวหน้าทั้งสายวิชาการ/สายสนับสนุนวิชาการ 
การพัฒนาระบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 และสามารถประเมินผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 
การติดตาม และประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะให้การด าเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการ
ด าเนินงานตามแผน จึงมีการก ากับติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

3.1 ก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัย
พิจารณาเพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3.2 การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มาเป็นส่วนหนึ่งส าหรับเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี  

3.3 การน าผลประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนากระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ  
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3.4 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนของทุกหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแผนของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปีถัดไป  

3.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อที่มหาวิทยาลัยเพื่อน าผลการประเมินมาทบทวน 
และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 
 

 

 






