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ค าน า 

 
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนกํากับทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในกรอบ
ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งการจัดทําแผนดังกล่าวเป็นการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยมี
แผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารที่มุ ่งเน้นให้ มีการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นําทางวิชาการและการวิจัย และจากการวิเคราะห์สถานการณ์
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้นํากรอบแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะการบริหารบุคคล 
(HR Scorecard) ของสํานักงาน ก.พ. ประกอบด้วยที่มาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายโครงการ และผู้รับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดย แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร จะเป็นกลไกลสําคัญเพ่ือ
ขับเคลื่อนต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ โครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) จุดเน้นความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ปณิธานการผลิตบัณฑิต เป้าหมายการจัดการศึกษา จํานวน
หลักสูตรที่เปิดสอน และแผนการเปิดสอน จํานวนนักศึกษาและประมาณการจํานวนนักศึกษาใหม่ ประกอบกับ
ข้อมูลอัตรากําลังบุคลากรปัจจุบันและอนาคต ที่จําแนกตามประเภท คุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ  

ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดทําขึ้นอย่างเป็นระบบ คํานึงถึงแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) 
ซึ่งใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ (Competency Based Management) บนพ้ืนฐานของทักษะ ความรู้ 
และความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) เป็นเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาบุคลากร  

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น จึงนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น สําหรับการจัดทํา
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
โดยแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการกําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ/

แผนงาน ที่จะดําเนินการในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นรากฐานส าคัญต่อการสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน
ให้กับองค์กร ดังนั้น ส านักงานอธิการบดี ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
สนับสนุนการด าเนินงาน โดยน าหลักการส าคัญจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติ ราชการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมุ่งหวังให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีระบบการบริหารและการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของมหาวิทยา ลัย 
มาเป็นกรอบและทิศทางในการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้น าหลักสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Competency – based Human Resource Development) โดยบูรณาการร่วมกับระบบ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) และเครื่องมือที่ใช้วัดผล
การด าเนินงานรายบุคคล (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีการเชื่อมโยงเปูาหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีกระบวนการก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทราบถึงความคืบหน้าและพฤติกรรมในการปฏิบัติ งานและประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปูาหมายและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานซึ่งผลจาก 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานท าให้ทราบว่าบุคลากรมีผลงานเทียบกับเปูาหมายเป็นอย่างไรและ
แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนสมรรถนะตามต าแหน่งงานหรือไม่ โดยจะน าผลจากการประเมินมาจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลส าคัญในการก าหนดวิธีการ
พัฒนาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับสภาพการท างานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาความรู้ 
ทักษะและพฤติกรรมในการท างานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป รวมทั้ง 
ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
ในภาพรวมว่า มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีแนวทาง
ต้องก ากับติดตามการพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามแผน จัดกิจกรรม
โครงการทบทวนแผนฯ จัดค่ายอบรมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
3. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนการด าเนินการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
4. มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร 
5. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
6. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  

 
แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. สนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

ทั้งด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
3. พัฒนาเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลด้านการพัฒนาบุคลากร 
4. มหาวิทยาลัยก าหนดเปูาหมายในเชิงแข่งขันด้านวิชาการให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น 
5. พัฒนาระบบให้สวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

ในการท างาน 

 
กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

การจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาความสอดคล้องยึดปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ความสอดคล้องกับแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้แผนบริหารและ
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

พัฒนาบุคลากรมีการบูรณาการร่วมกันกับแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของบุคลากร จากผล
การส ารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของไทยปัจจุบัน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดท าขึ้นนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ส าหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพัฒนาโดยตรง และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 
กระบวนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 จัดท าขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี
ขั้นตอนการจัดท า ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. ประชุมระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูลน าเข้าและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการ

จัดท าแผนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. ก าหนด เปูาประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยก าหนดรายการตัวชี้วัด

ผลการด าเนินงานหลักท่ีส าคัญ ก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดแต่ละตัว และตั้งเปูาหมายของการจัดท าแผน 
5. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมไปยังคณะ ส านัก/สถาบัน 
6. ก ากับ ติดตามและประเมินผลตามแผน 
7. จัดท ารายงานผลแผน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ด าเนินงานได้

ตามแผน 
8. รายงานให้ผู้บริหารเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับร่าง 1) 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดท าแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

(พิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง (รา่งฯ แผน)) 

จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับร่าง 2) 

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย (ก.บ.) พิจารณา (ร่าง) 
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

เสนอคณะกรรมการบริหารงานบคุคล (ก.บ.ม.) พิจารณา (ร่าง) แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

เห็นชอบ  

ไม่เห็นชอบ  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) 
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

จัดท าเผยแพร่แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ปฏิทินการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

ล าดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม 
1 กุมภาพันธ์ –  

พฤษภาคม 2560 
งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการ
จัดท า (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

2 6 มิถุนายน 2560 เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนฯ (ครั้งที่ 1) 

3 30 มิ ถุ น า ย น 
2560 

เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนฯ (ครั้งที่ 2) 

4 3 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าแผนบริหารและพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (สายสนับสนุน
วิชาการ) 

5 9 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าแผนบริหารและพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (สายวิชาการ) 

6 1 กันยายน 2560 เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อคณะกรรมการอ านวยการฯ พิจารณา 

7 13 กันยายน 2560 เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ปรับแก้ตามที่คณะกรรมการอ านวยการฯ มีข้อเสนอแนะ 

8 เดือนพฤศจิกายน 
2560 

เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ก.บ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

9 เดือนธันวาคม 
 2560 

เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ก.บ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (แก้ไขตามมติ ก.บ.) 

10 เดือนธันวาคม 
 2560 

เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

11 เดือนมกราคม 
2561 

เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 
 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

บทที่ 2 
การวิเคราะห์องค์กร 

 
ทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 
วิสัยทัศน์ 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564 

 
พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ดังนี้ 
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง 

ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม  
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นคุณภาพของบุคลากร อันเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า ซึ่งแต่ละส่วนงานมีการก าหนดนโยบายและทิศทาง   
การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ  
มีทักษะ และสมรรถนะการท างานแบบมืออาชีพ การสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร  นอกจากนี้ยังมี 
การด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรที่นอกเหนือจากมหาวิทยาลัย เช่น การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การให้
ทุนสนับสนุนการศึกษากับบุคลากร เป็นต้น 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 677 คน (บุคลากร  
สายวิชาการ จ านวน 376 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 301 คน) ได้จ าแนกออกเป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ข้อมูลจ านวนบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ  

2) ข้อมูลจ านวนบุคลากรจ าแนกตามหน่วยที่สังกัด และคุณวุฒิการศึกษา  
3) ข้อมูลจ านวนบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และต าแหน่งทางวิชาการ  
4) ข้อมูลจ านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2569 (สายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ)  
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการน าไปประกอบการจัดท าแผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 - 10 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 
รวม

ทั้งหมด ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราวชาว
ต่างประเทศ 

ครู
โรงเรียน
สาธิต 

คณะครุศาสตร์ 14 54 - 39 107 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 72 8 - 105 
คณะวิทยาการจัดการ 19 48 - - 67 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 60 - - 97 
รวม 95 234 8 39 376 

 

 

 
ที่มา : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

 
สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร จ านวน 376 คน เป็นข้าราชการ 

95 คน คิดเป็นร้อยละ 25 พนักงานมหาวิทยาลัย 234 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 และ ครูโรงเรียนสาธิต จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11 
 
 

 

25% 

62% 

2% 
11% 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ครูโรงเรียนสาธิต 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางท่ี 2  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และวุฒิการศึกษา  

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวมทั้งหมด 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ 19 49 - 68 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 69 - 97 
คณะวิทยาการจัดการ 8 59 - 67 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 68 - 97 

รวม 84 245 - 329 

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
 

 
  

สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ไม่รวมครูโรงเรียนสาธิต) จ านวน 
329 คน คุณวุฒิปริญญาเอก 84 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และ วุฒิปริญญาตรี จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 74 
 
 

 

 

 

 

26% 

74% 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางที่ 3  ข้อมูลจ านวนคุณวุฒิการศึกษาของสายวิชาการในปัจจุบัน และเป้าหมายของคุณวุฒิปริญญาเอก
ในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

สังกัด 

  

คุณวุฒิ 
ร้อยละของ 
คณาจารย ์
ที่มีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอก 
(ร้อยละ) 

คณาจารย์ที่อยู่ 
ระหว่าง 

การศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก 

(คน) 

จ านวน 

คณาจารย ์
(คน) ปริญญาเอก ปริญญาโท 

 
(คน) (คน) 

คณะครุศาสตร์ 68 19 49 27.94 12 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

97 28 69 28.87 13 

คณะวิทยาการจัดการ 67 8 59 11.94 11 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

97 29 68 29.90 17 

รวม 329 84 245 25.53 53 

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
 

ตารางท่ี 4  ค่าเป้าหมายคุณวุฒิการศึกษาของสายวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   

สังกัดคณะ 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

(ร้อยละ 35) (ร้อยละ 40) (ร้อยละ 45) (ร้อยละ 50) 

จ านวน 
ต้องการ

อีก 
จ านวน 

ต้องการ
อีก 

จ านวน 
ต้องการ

อีก 
จ านวน 

ต้องการ
อีก 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

คณะครุศาสตร์ 24 5 27 8 31 12 34 15 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 34 6 39 11 44 16 49 21 

คณะวิทยาการจัดการ 23 15 27 19 30 22 34 26 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 34 5 39 10 44 15 49 20 
รวม 115 31 132 48 148 64 165 81 

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางที่ 5  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และต าแหน่งทางวิชาการ 

หน่วยงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม
ทั้งหมด ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ 

คณะครุศาสตร์ - - 5 54 59 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 12 85 97 

คณะวิทยาการจัดการ - 3 6 53 62 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 4 17 74 95 

รวม - 7 40 266 313 

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

 

 
 

สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 313 คน  
รองศาสตราจารย์ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13 และ อาจารย์ 
จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 85 
 

 

 

2% 

13% 

85% 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางที่ 6  ข้อมูลจ านวนต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน และเป้าหมายของต าแหน่งทางวิชาการในอนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สังกัด 

  
จ านวน 
(คน)  

ต าแหน่ง ร้อยละของ
คณาจารย์ที่มี

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คณาจารย์ที่อยู่
ระหว่างการขอ
ก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
(คน) 

อาจารย ์ ผศ. , รศ. , ศ. 

(คน) (คน) 

คณะครุศาสตร์ 68 63 5 7.35 3 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 97 83 14 14.43 6 

คณะวิทยาการจัดการ 67 58 9 13.43 13 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 97 75 22 22.68 15 
รวม 329 279 50 15.20 27 

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
 

ตารางท่ี 7  ค่าเป้าหมายต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

สังกัดคณะ 

ค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 
2561 

(ร้อยละ 20) 

ปีงบประมาณ 
2562 

(ร้อยละ 30) 

ปีงบประมาณ 
2563 

(ร้อยละ 40) 

ปีงบประมาณ 
2564 

(ร้อยละ 50) 

จ านวน
(คน) 

ต้องการ 
(คน) 

จ านวน
(คน) 

ต้องการ 
(คน) 

จ านวน
(คน) 

ต้องการ 
(คน) 

จ านวน
(คน) 

ต้องการ 
(คน) 

คณะครุศาสตร์ 14 9 20 15 27 22 34 29 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 19 5 29 15 39 25 49 35 

คณะวิทยาการจัดการ 13 4 20 11 27 18 34 25 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 19 -3 29 7 39 17 49 27 
รวม 66 16 99 49 132 82 165 115 

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางที่ 8  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 
รวม

ทั้งหมด ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

เจ้าหน้าท่ี
ประจ าตาม

สัญญา 

1. ส านักงานอธิการบดี       

   1.1 กองกลาง 1 31 13 15 40 100 

   1.2 กองนโยบายและแผน 1 9 3   13 
   1.3 กองบริการการศึกษา 1 10 3  2 16 

   1.4 กองพัฒนานักศึกษา 1 7 2 1 9 20 

2. คณะครุศาสตร์ 1 8 1 1 6 17 
   2.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม  2   5 7 

   2.2 โรงเรียนประถมสาธิต  1   3 4 
   2.3 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  1   1 2 

3. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1 7 3 1 8 20 

4. คณะวิทยาการจัดการ 1 8  1 2 12 

5. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 12 1  8 22 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 7 1   9 

7. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 8 1  3 13 
8. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 18 4 2 21 
46 

รวม 11 129 32 21 108 301 

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางที่ 9  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด และวุฒิการศึกษา 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม
ทั้งหมด 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญาตรี 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
1. ส านักงานอธิการบดี      

   1.1 กองกลาง  10 45 45 100 

   1.2 กองนโยบายและแผน  2 11  13 
   1.3 กองบริการการศึกษา 1 2 13  16 

   1.4 กองพัฒนานักศึกษา   11 9 20 

2. คณะครุศาสตร์  1 13 7 21 
   2.1 โรงเรียนสาธิตมัธยม   1 4 5 

   2.2 โรงเรียนประถมสาธิต   2 1 3 

   2.3 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย    1 1 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2 10 8 20 

4. คณะวิทยาการจัดการ  1 8 3 12 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 14 7 22 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา  1 8  9 

7. สถาบันอยุธยาศึกษา  2 8 2 13 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 4 24 18 46 

รวม 1 26 168 105 301 

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ตารางท่ี 10  จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2569 

ประเภทบุคลากร 
ปีที่เกษียณ พ.ศ. ผลรวม

ทั้งหมด 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

1. ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

4 3 2 4 4 8 5 5 8 46 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย - - 2 2 2 3 1 2 3 17 

3. พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 
4. ลูกจ้างประจ า 3 3 - 2 1 3 3 1 3 20 

ผลรวมทั้งหมด 7 6 4 8 7 14 9 8 14 83 
           

 
 

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 6 
4 

8 7 

14 

9 8 

14 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

จ านวนบุคลากรที่เกษียณ ช่วง 2561-2569 

ผลรวมทั้งหมด 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามบริบทของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ปัจจุบัน 

การพัฒนาบุคลากร เป็นส่วนส าคัญที่จะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยใช้
เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดย  
การวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ใดขององค์กรที่สอดคล้อง
และมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งในส่วนของการบริหารงานบุคคลพบว่าสิ่งที่
มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการ ได้แก่ การก าหนดอัตราก าลังรองรับในแต่ละหน่วยงานการเพ่ิมสัดส่ วนคุณวุฒิ 
และต าแหน่งทางวิชาการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  การพัฒนา
องค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริม
เรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร โดยน าแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือ
แปลงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบ่งชี้ความส าเร็จ
ความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน 

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

ดังนั้น ปัจจัยแต่ละอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผล 
การด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือ  
การบรรลุเปูาหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจท าลายผลการด าเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเปูาหมายองค์กร อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม
จะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้ จะใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาบุคลากรไปในทางท่ีเหมาะสม 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล 
เพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน 
บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหารบุคลากร 

จุดแข็งของมหาวิทยาลัย (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือ
จุดเด่นขององค์กรที่ควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

จุดอ่อนของมหาวิทยาลัย (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย  
ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น  

ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจึงได้น ามาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายในของ
มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 11  

 
ตารางท่ี 11  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถ
ค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย 
การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 

1. โอกาสทางสภาพแวดล้อม (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร 
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่าง
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
2. จ านวนบุคลากรเพียงพอ และเป็นไปตามกรอบ 
อัตราก าลัง 
3. มีระบบการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ (สายสนับสนุนวิชาการ) 
4. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการสนับสนุน 
การพัฒนาบุคลากร 
5. ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างสูง และมีความมั่นคง 
ในการท างาน 
6. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
ในการท างาน  
7. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีความพร้อม
ต่อการพัฒนา 

1. นักวิจัยและบุคลากรทางการวิจัยยังมีปริมาณน้อย 
2. การพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของ 
อาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด 
3. ขาดระบบและกลไก ในการพัฒนาความก้าวหน้า 
ในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
4. บุคลากรบางส่วนยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
5. การบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานยังมีน้อย 
6. ทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศของ 
บุคลากรยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
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2. อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรเป็นปัจจัยใด
ที่สามารถส่งผลกระทบในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง
หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญต่อผลกระทบดังกล่าวได้ 

ด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจึงได้น ามาวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก
ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 12  

 
ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 

 
 
การวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix  

หลังจากการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ SWOT ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว และสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 
ซึ่งสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 4 ประเด็น รายละเอียดดังตารางที่ 13  

 
 

 

 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคคล
และหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ (HR 4.0) 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีแนว นโยบาย
ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
4. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนาตนเองได้สูง
เพราะอยู่ในแหล่งวิชาการ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม   
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณด้าน
บุคคลากร 
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ตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โอกาส (Opportunities:O) 
1. มหาวิทยาลัยไดร้ับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
(HR 4.0) 
3. ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
มแีนว นโยบายในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
4. บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนา
ตนเองไดสู้งเพราะอยู่ในแหล่งวิชาการ 

อุปสรรค (Threats:T) 
1.การเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมส่ง
ผลกระทบต่อการบริหาร
งบประมาณด้าน
บุคคลากร 

จุดแข็ง (Strengths:S) 
1. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอ 
2. จ านวนบุคลากรเพยีงพอ และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 
3. มีระบบการตดิต่อประสานงานภายในหน่วยงานที่มปีระสิทธภิาพ 
(สายสนับสนุนวิชาการ) 
4. มหาวิทยาลยัมีงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
5. ค่าตอบแทนหรือค่าจ้างสูง และมีความมั่นคงในการท างาน 
6. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการท างาน  
7. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีความพร้อมต่อการพัฒนา 

SO: 
1. สร้างความเขม้แข็งของเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคคลากร ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ  (S1,S3,S4 : 
O1,O4) 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาและสาย
สนับสนุนวิชาการใหเ้ข้าสูต่ าแหน่งที่สูงข้ึน 
(S4,S5 : O3,O4) 

ST: 
1. พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  
(S4-S5 : T1) 
2. พัฒนาสภาพแวดล้อม
การท างานและสุขภาวะ
เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ที่ดีและมคีวามสมดลุ
ระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน  (S6,S7 :T1) 

จุดอ่อน (Weaknesses:W) 
1. นักวิจัยและบุคลากรทางการวิจยัยังมีปริมาณน้อย 
2. การพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่
เป็นไปตามเปูาหมายที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
3. ขาดระบบและกลไก ในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
4. บุคลากรบางส่วนยังไม่ยอมรับการเปลีย่นแปลง 
5. การบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงานยังมีน้อย 
6. ทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากรยัง
ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 

WO: 
1. พัฒนานักวิจัยและการวิจยัให้มคีุณภาพ 
(W1 : O1, O2, O4) 
2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหม้ีคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน  
(W2 : O3,O4) 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษได้สูงขึ้น   
(W6 : O1,O2,O4) 

WT: 
1. ส่งเสรมิสนับสนุน
บุคลากรเพื่อพูนความรู้ 
ทักษา และสมรรถนะให้
มีศักยภาพสูงขึ้น ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
(W1,W2,W6 :T1) 
 

 

ปัจจัยภายนอก  

External Factors 

ปัจจัยภายใน 

Internal Factors 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก รวมทั้งบริบทขององค์กร
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 - 2564 ไว้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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บทที่ 3 
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
จากผลการวิเคราะห์บริบทขององค์กร ข้อมูลพื้นฐาน แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560   

- 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งสภาพ
ปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงน าผลการประเมินสภาพ
ปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย มาก าหนดทิศทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาหมาย เปูาประสงค์ และและการแปลงยุทธศาสตร์         
สู่การปฏิบัติ โดยการก าหนด แนวทางการพัฒนา และด าเนินงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รวมถึงโครงการ/กิจกรรม 
และระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ดังนี้ 

  
วิสัยทัศน์  (Vision) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
และขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึน 

 

พันธกิจ  (Mission)   
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรให้มีศักยภาพ มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

ทักษะวิชาชีพ ความก้าวหน้าทางสายงาน การธ ารงรักษาไว้ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ท างานอย่างมีความสุข 

 
ประเด็นยทุธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ตัวช้ีวัด  
จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้

ทันสมัย 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 

1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และ
สร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร  
2. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล 
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัย 

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 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงข้ึน  

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B2 CEFR  
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR  

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 

2.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
4. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ  

2.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
เข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ที่เหมาะสม
กับบริบทมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ
บุคลากรที่พร้อมจะเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
3. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการพัฒนา
ผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุน
ในด้านงบประมาณ และค่าตอบแทนพิเศษ 

2.3 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 1. ปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานในสายงาน 
2. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติ 
(ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่) 
3. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายงาน (ทุกสายงาน) 
4. พัฒนาเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 

5. ก าหนดมาตรการให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ วิชาชีพ และการบริหาร รวมถึงหลักสูตร 
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
7. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ให้กับ
บุคลากร 
8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาบุคลากร 
9. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย (Knowledge management) เพ่ือสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
10. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(E-Learning)  
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/การด าเนินการ 

3.1 ปรับสภาพแวดล้อมการท างานให้
เหมาะสม เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างานและอ านวยความสะดวกให้บุคลากร
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

1. ปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในการ
ท างานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และมีบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน 
2. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและ
วิธีการท างาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง การสอนงานและการให้ค าปรึกษา
แนะน า จัดท าคู่มือเอกสารแนวทางการปฏิบัติงาน 
2. การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะของแต่ละบุคคล  
3. โครงการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร  
4. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการบริหาร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักคุณธรรม 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. โครงการผู้บริหารพบบุคลากร 
3. การด าเนินการด้านจรรยาบรรณบุคลากร เช่น อบรม
จรรยาบรรณของบุคลากร อบรมคุณธรรมจริยธรรม                 
การลอกเลียนผลงานวิชาการ  อบรมการใช้สื่อ Social 

3.4 ส่งเสริมให้ด าเนินการเสริมสร้าง
สุขภาพ เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี 

โครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร 

3.5 ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับมีความสัมพันธ์
และเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี มี
ความรัก และความภาคภูมิใจในองค์กร  

กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

3.6 การสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและ
เหมาะสมกับองค์กร 

1. โครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบุคลากร 
2. การจัดสรรที่พักอาศัยให้แก่บุคลากร 
3. โครงการสินเชื่อกับธนาคาร   
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ตัวช้ีวัด  
 จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

1.  พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

จ า น ว น ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลที่ได้รับ
ก า ร ท บ ท ว น แ ล ะ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

2 เรื่อง 4 6 8 10 1. พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
2. ทบทวนปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้
เหมาะสม และทันสมัย 

1. ด าเนินการทบทวน / 
ปรับปรุง/จดัท า กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑเ์กี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล  
2. โครงการส ารวจความพึง
พอใจต่อระบบและกลไกการ
บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ
เป็นธรรม 

- รองอธิการบดีฝุาย
บริหาร 
- รองอธิการบดีฝุาย
นโยบายและแผน 
- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
- ผู้อ านวยการกองกลาง 
- งานบริหารงานบุคคล 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B2 CEFR  
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

1. ร้อยละของอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

22.74 35 40 45 50 2.1 พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการให้มี
คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับท่ี
สูงขึ้น 

1. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกทั้งภายในและต่างประเทศ 
2 .  โครงการสนั บสนุ นทุ นการ เสนอ
ผลงานวิจัย/ผลงานสร้ างสรรค์  และ
สิ่งประดิษฐ์ ในประเทศ 
3. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่บุคลากร
ในการผลิตงานวิจัย/เสนอบทความ 
4. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 
5. โครงการอบรมการท าผลงานทางวิชาการ 

- รองอธิการบดีฝุาย
กิจการนักศึกษาและ
วิจัย 
- รองอธิการบดีฝุาย
บริหาร 
- รองอธิการบดีฝุาย
วิชาการ 
 

2. ร้อยละของบุคลากร
ส ายวิ ช าก า รที่ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

19.45 20 30 40 50 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

 3. ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 2.2 พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
เข้าสู่ต าแหน่งในระดับ
ที่สูงข้ึน 
2.3 พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรตามสายงาน 
7. โครงการอบรมการเขียนผลงานวิชาการที่
มีคุณภาพในการขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ 
8. โครงการจดัท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
เพื่อเขา้สู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
9. โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
10. โครงการอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ 
เช่น ภาษาอังกฤษ  
11. กิจกรรม KM ในสาขาวิชา/คณะ 
 

- รองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร 
- รองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผน 
- ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบด ี
- ง า น บ ริ ห า ร ง า น
บุคคล 
- ทุกคณะ 
 
 

4. ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการที่
เข้ารับการประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

- 1 2 3 4 

5. ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่าระดับ B2 CEFR 

- 60 60 60 60 

6. ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนที่มีทักษะ
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่าระดับ B1 CEFR 

- 20 30 40 50 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

3. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

1.ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 1. ปรับสภาพแวดล้อมการ
ท า ง า น ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม 
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การท างานและอ านวยความ
สะดวกให้บุคลากรท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. กิจกรรม 5 ส หรือการจัดระเบียบที่ท างาน ทุกหน่วยงาน 

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบและวิธีการท างาน 
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และ
การให้ค าปรึกษาแนะน า 
3. จัดท าคู่มือเอกสารแนวทาง การปฏิบัติงาน 
4. การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคล  
5. โครงการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากร  
6. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

- รองอธิการบดีฝุาย
บริหาร 
- รองอธิการบดีฝุาย
นโยบายและแผน 
- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกองกลาง 
- งานบริหารงานบุคคล 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการ

ด าเนินการ 
ปี 2560 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 

3. ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
บุคลากร (ต่อ) 

2. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการจัด
สวัสดิการของ
มหาวิทยาลยั  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินการ
บริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักคุณธรรม เพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจ และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

6. กิจกรรมการพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
7. โครงการผู้บริหารพบบุคลากร 
8. โครงการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากร  

- รองอธิการบดีฝุาย
บริหาร 
- รองอธิการบดีฝุาย
นโยบายและแผน 
- ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
- ผู้อ านวยการกองกลาง 
- งานบริหารงานบุคคล 

4. ส่งเสริมให้ด าเนินการ
เสริมสร้างสุขภาพ เพื่อให้บุคลากร
มีสุขภาพที่ดี 

9. โครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร 

5. ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับมี
ความสัมพันธ์และเข้าใจอันดีต่อ
กัน มีความสามัคคี  มีความรัก 
และความภาคภูมิใจในองค์กร  

10. กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร 

6. การสร้างระบบสวัสดิการที่ดี
และเหมาะสมกับองค์กร 

11. โครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบุคลากร 
12. การจดัสรรที่พักอาศัยให้แก่บคุลากร   
ที่ไม่มีภมูิล าเนาในบริเวณมหาวิทยาลัย 
13. สวัสดิการให้ความช่วยเหลือกรณี 
ภัยพิบัติอุบัติภัยหรือเจ้าภาพงานศพ 
14. โครงการสินเช่ือกับธนาคาร  
1.5 สวัสดิการอื่น ๆ  
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

บทที ่4 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 

การน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่การ

ปฏิบัติรวมถึงแนวทาง การติดตามและประเมินผลหลังจากการก าหนดเปูาประสงค ตัวชี้วัด เปูาหมาย กลยุทธ์
ผ้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น ซึ่งแนวทางดังกลาวจะมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกหน่วยงาน 

2. คณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบัน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี 
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
คณะ/ส านัก/สถาบัน 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
(1) ระดับมหาวิทยาลัย / (2) ระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

บทที ่5 
การติดตามและประเมินผล 

 
เมื่อมีการน าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 สู่การปฏิบัติผ่านแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปีแล้ว 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดกรอบระยะเวลา การติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลความส าเร็จไว้ใน
ส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เพ่ือน าไปสู่การพัมนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

5.1  การติดตามผลการด าเนินงาน 
5.1.1 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

4 ปี  

 
 

5.1.2 การทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 4 ปี 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ครึ่งแผน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

สิ้นสุดแผน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

พ.ศ. 2561  
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

เดือนกันยายน (สิ้นสุดปีงบประมาณ) 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

5.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ตัวชี้วัดส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 4 ปี 

ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ครึ่งแผน สิ้นสุดแผน 
ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 4 ปี 

ระดับ 4 ระดับ 5 

เกณฑ์การวัด 
ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 – ร้อยละ 59.99 
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60 – ร้อยละ 69.99 
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70 – ร้อยละ 79.99 
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80 – ร้อยละ 89.99 
ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90 – ร้อยละ 99.99 

สูตรในการค านวณ 
 

จ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย 100 
จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที ่185/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

............................................... 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 

– 2564) ซึ่งได้รับอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 
21 กันยายน พ.ศ. 2559 จึงจ าเป็นต้องมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นั้น 

เพ่ือให้การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 และ
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1) อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดีฝุายบริหาร    กรรมการ 
3) รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน   กรรมการ 
4) รองอธิการบดีฝุายวิชาการ    กรรมการ 
5) รองอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6) รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
7) ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายงานประกันคุณภาพ  กรรมการ 
8) คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
9) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
10) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
11) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
12) ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   กรรมการ 
13) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
14) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
15) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
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16) ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   กรรมการ 
17) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการ 
18) ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
19) ผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการและเลขานุการ 
20) หัวหน้างานบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
1. ก าหนดแนวทาง ทิศทาง และนโยบายในการจัดท าแผนและเปูาหมายการจัดท าแผนบริหาร

และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564  
2. ก ากับดูแล และเสนอแนะและสนับสนุนการด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 
3. รายงานข้อมูลการด าเนินงานการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
1) รองอธิการบดีฝุายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2) รองอธิการบดีฝุายนโยบายและแผน   กรรมการ 
3) รองคณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
4) รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
5) รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
6) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
7) รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   กรรมการ 
8) รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
9) รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
10) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   กรรมการ 
11) ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   กรรมการ 
12) ผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการและเลขานุการ 
13) หัวหน้างานบริหารงานบุคคล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14) นายทรงธรรม รุ่งอรุณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
15) นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
16) นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
17) นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
18) ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพัทธ์ สมจู    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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19) นายไอศูรย์ จิตกระแสร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
1. จัดท าและทบทวนการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 
2. ส ารวจข้อมูล เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 
3. จัดท าและยก (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 เสนอคณะกรรมการอ านวยการพิจารณา 
4. ก ากับ ดูแล และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
5. รายงานผลการด าเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ 
6. ด าเนินการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

       
(นายเกษม  บ ารุงเวช) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
 
 
 
 


