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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือมุ่งให้บุคลากรทุกระดับและทุก
สายงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ ดังกล่าว สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
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  

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือรายงานรายละเอียดการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนฯ 
ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ที่พบจากการดำเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บทที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ภาคผนวก รายละเอียดการดำเนินงานโครงการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
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บทท่ี 1 
ภาพรวมแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจำปีงบประมาณ 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 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 

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

 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการดำเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
2) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
4) เพ่ือให้เป็นกรอบในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร 
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

 
4. กระบวนการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทำขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งมีข้ันตอนการจัดทำ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2) ประชุมระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการ

จัดทำแผนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3) กำหนด เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4) กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยกำหนดรายการ

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักท่ีสำคัญ กำหนดน้ำหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัวและตั้งเป้าหมายของการจัดทำแผน 
5) ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรมไปยังคณะ สำนัก/สถาบัน 
6) กำกับ ติดตามและประเมินผลตามแผน 
7) จัดทำรายงานผลแผน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ดำเนินงานได้ตามแผน 
8) รายงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป 
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5. ขั้นตอนการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - 2564 
 

 
 

 

 

• ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
เป้าหมายขององค์กร

• ทบทวนนโยบาย และวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาบุคลากร

• วิเคราะห์หาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนที่ 1

การก าหนดความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร

• ประเมินองค์กรโดย SWOT Analysis 

• ก าหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการพัฒนา

• การจัดท ารายละเอียด แผนงาน และงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 2

ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา

• ก าหนดกรอบการประเมิน และตัวชี้วัด

• ก าหนดการจัดเก็บและรายงานผล

ขั้นตอนที่ 3

การก าหนดตัวชี้วัดและ

การประเมิน
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บทที่ 2 
ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจำปีงบประมาณ 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
ท้องถิ่น ภายในปี 2564 
 
พันธกิจ  (Mission) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่กำหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ดังนี้ 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง 
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
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(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม  
กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ตัวช้ีวัด  
1. จำนวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้

ทันสมัย 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การดำเนินการ 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนาบุคลกร 

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและ
สร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร 
2. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายงาน (ทุกสายงาน) 
3. พัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
4. กำหนดมาตรการให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
5. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 
6. จัดทำคู่มือบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย 

1.2 ทบทวนปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้ทันสมัย 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล 
2. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วนต่อ
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ในการปรับปรุงให้ทันสมัย 
3. ดำเนินการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ เสนอต่อองค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิ
4. ถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับข้อบังคับ และ
ระเบียบ ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B2 CEFR  
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR  
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การดำเนินการ 
2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ
และตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีตำแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
4. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการจัดทำ
ผลงานทางวิชาการ  

2.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นที่เหมาะสม
กับบริบทมหาวิทยาลัย 
2. กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
บุคลากรที่พร้อมจะเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
3. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการพัฒนา
ผลงานเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุน
ในด้านงบประมาณ และค่าตอบแทนพิเศษ 

2.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 1. ปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานในสายงาน 
2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ 
(ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่) 
3. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ วิชาชีพและการบริหาร รวมถึงหลักสูตรการ
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กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การดำเนินการ 
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 
4. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ให้กับ
บุคลากร 
5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิท ยาลั ย  (Knowledge management) เพ่ื อส ร้ า ง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(E-Learning)  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80) 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การดำเนินการ 
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. จัดกิจกรรมกำหนดค่านิยมขององค์กรร่วมกันเพ่ือให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างบุคคลกับองค์กร 
2. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในและภายนอก 
3. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 
4. จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ตัวช้ีวัด 
1.จำนวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย 
2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร    
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกภาคส่วนต่อระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ในการปรับปรุงให้ทันสมัย 
2. จัดประชุมยกร่างเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมาย ให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันขึ้น 

1. จำนวนระเบียบ ข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลที่ได้รับการทบทวน
และปรับปรุงให้ทันสมัย 

8 
เรื่อง 

1 
เร่ือง 

-  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหาร
โร ง เรี ย น ส าธิ ต  สั งกั ด ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 
 
 

3. เปิดเวทีประชุมเสวนาถ่ายทอดและฟังความเห็นของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่ อสอบถามความเห็น
บุคลากรทุกหน่วยงานเพื่อปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย 

2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อระบบ
และกลไกการบริหารงาน
บุคคล 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85  - แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด 

  1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
  2.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
  3.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  
  4.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  
  5.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B2 CEFR  
  6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR  

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    
1. โครงการสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศ 

1. ร้อยละของอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

45 28.41 -  ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 (ตั้ งแต่ วันที่  1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 7 ราย ดังนี ้
1) ดร.จิราภรณ ์มีสง่า 

2) ดร.อจัฉราพรรณ กนัสยุะ  

3) ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม  
4) ดร.วชิชลุดา ตนัประเสรฐิ  
5) ดร.ศภุลกัษณ ์ศรีวิไลย 

6) ดร.รุง่รตัน ์สมานหมู่  
7) ผศ.ดร.ชตุมิา แกว้กระจาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

หมายเหตุ  
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
= จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก *100
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด = 106*100/373= 28.41 

ปี 2562 ปี 2563 
จำนวน 8 คน จำนวน 7 คน  

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

2. ร้อยละของบุคลากร
สายวิ ชาการที่ ด ำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

40 39.14 - 
 

 
 
 
 
 
 

ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563 (ตั้ งแต่ วันที่  1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีอาจารย์
ได้ รับ แต่ งตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ งท างวิช าการ   
จำนวน 23 ราย ดังน้ี 

คณะครุศาสตร ์
1) ผศ.ดร.วรสิรา จุ้ยดอนกลอย 
2) ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 
3) ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม 
4) ผศ.รัชดาภรณ์ ตณัฑิกลุ 
5) ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตร ี
6) ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร 
7) ผศ.สิอร หาสาสน์ศร ี
8) ผศ.ดร.ศริิพล แสนบญุส่ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
9) รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศ์ิลป ์
10) ผศ.สุกัลยา  คงประดิษฐ์  
11) ผศ.ทรงพล คชเสน ี
12) ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากลุ ไชยยะ 
13) ผศ.ดร.รุจภิาส  ภูธนัญนฤภัทร  
14) ผศ.สุวณี วิจารัตน์  
15) รศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา  
16 ผศ.ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า  
17) ผศ.อรพิมพ์ สุขสุวรรณ 
18) ผศ.ดร.ปฐมบตุร แก้วสมนึก 
19) รศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ 
คณะวิทยาการจัดการ 
20) ผศ.สิริพร อินทสนธิ ์
21) ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ 
22) รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
23) ผศ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

หมายเหตุ  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 
= จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ * 100 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด = 146*100/373= 39.14 

ปี 2562 ปี 2563 
จำนวน 27 คน จำนวน 23 คน 

 
 

1. จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร 
รวมถึงหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้
คนละ 2,500 บาท/คน/ปีงบประมาณ 
2. จัด โครงการให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง  

3. ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ได้รับการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานและผลงาน
การวิเคราะห์เพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของ
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับชำนาญการ ของพนักงาน
มหาวิทยาลยัสายสนับสนุน”  
     มหาวิทยาลัยจัดให้มีพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเพื่อให้
บุคลากรสายสนับสนุนทำผลงานยื่นขอกำหนด
ตำแหน่งที่สูงขึ้น (อยู่ระหว่างการประเมิน จำนวน 
24 ราย) ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

คณะครุศาสตร ์
1) นางสาวกนกวรรณ  ทองศรี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) นางสาวมนัญญา  ธีรกัมปนาทธาดา 
คณะวิทยาการจัดการ 
3) นางจุฑามาศ  เจริญใจ 
4) นางสาวทิพย์พวรรณ  คล้ายสังข์ 
5) นางสาววรรณิศา  ทองส่งโสม 
6) นางสาวเจนจิรา  พัสศร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7) นางสาวกัญญาภรณ์  ศรีไทย 
สถาบันอยุธยาศึกษา 
8) นางประภาพร  แตงพันธ์ 
9) นางสาวสายรุ้ง  กล่ำเพชร 
10) นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว 
11) นายปัทพงษ์  ช่ืนบุญ 
12) นางสาวสายรุ้ง  กล่ำเพชร 
13) นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา 
14) นายอายุวัฒน์  ค้าผล 
15) นางสาธิยา  รื่นชล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16) นายจิรทีปต์  น้อยดี 
17) นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ 
18) นางสาวรสสุคนธ์  คำสอน 
19) นายนิทัศน์  รสโอชา 
20) นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก 
21) นางนภารัตน์ จำเนียร 
สำนักงานอธิการบดี 
22) นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล 
23) นางสาวอรอุมา  ชูเพ็ชร 
24) นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด 

 
4. ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ เข้ารับการประเมิน
เข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

3 13  -  บคุลากรสายสนบัสนนุวชิาการท่ียื่นผลงานและ
ไดร้บัต าแหน่งที่สงูขึน้ ดงันี ้

สำนักงานอธิการบด ี
1) นายวีรศักดิ์  โพธ์ิภิรมย ์
2) นางสาวสุจิตรา แก้วแสงแจ่ม 
3) นางสาวบัณฑิตา สอนด ี
4) นางสาวภัสน์นันท์ กรพาโชค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

คณะครุศาสตร ์
5) นางสาวรุ่งนภา อุบาล ี
6) นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ 
7) นางกัญชนัญ ภาคเกษี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
8) นายภาณุพันธ์ พันธ์รัมย ์
9) นางปวีณา มะลิซ้อน 
10) นางสาวกฤษณา มะฮะหมัดซอและ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 
11) นายพัฑธ์ แตงพันธ์ 
12) นางสาวธัญวลัย แก้วแหวน 
13) นางยุพิน กิจท่ีพึ่ง 

 
 

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

ร้อยละ 60 - -  มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
โดยมีกิจกรรมให้ทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ 
ต่างประเทศ และมีกิจกรรมทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น    

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

ร้อยละ 40 - -  มหาวิทยาลั ย จั ดกิ จกรรมทดสอบวัด ระดั บ
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
หมายเหตุ : เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 
เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค          
ติด เชื้ อ ไว รัส โค โรนา 2019  (Coronavirus 
Diseases 2019 : COVID-19) ตามประกาศ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้จัดการเรียนการสอนในระบบ
ออนไลน์ และงดกิจกรรมที่รวมผู้คนเป็นจำนวน
มากทุกประเภท จึงยังไม่มีผลตัวชี้วัดนี้อย่าง
ชัดเจน 
 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
2.ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
การ

ดำเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร    
1. พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสม
แก่บุคลากรแต่ละประเภท 
2. สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่น การมอบโล่
ประกาศเกยีรตคิุณ เขม็เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น  
3. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป ี
4.โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ 
5. จัดกิจกรรมตามแนวทาง Happy work place 
6. จัดกิจกรรมกำหนดค่านยิมขององค์กรร่วมกันเพื่อให้
เกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่าง
บุคคลกับองค์กร 
7. จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน และภายนอก 
8. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร 

1 . ร้ อ ย ล ะค ว าม พึ ง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.86  - แบ บ ส อบ ถาม ความ พึ งพ อ ใจต่ อ ก ารส่ ง เส ริ ม    
คุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิ์การต่อบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

2 . ร้ อ ย ล ะค ว าม พึ ง
พอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการจัดสวัสดิการ
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. มีการเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้ตรงกับความต้องการพัฒนาของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามสถานการณ์  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการกำกับติดตาม ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 

เพ่ือให้แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ  

2. ควรมีการกำหนดรางวัล หรือสิ่งจูงใจให้กับผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือให้
เกิดความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป 

 


