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ค ำน ำ 
 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570) จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนากลไกลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นช่วงเวลาของการเดินหน้าการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น แผนดังกล่าวจัดท าขึ้นจากการพิจารณาความ
สอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ระยะที่ 2 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ศึกษาจากสภาพแวดล้อม
ทางด้านการศึกษาและการบริหารงานบุคคลของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องล้วน
เป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทาง อันเป็นหลักการและกลไกลการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติใน
แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ต่อไป 

การท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการระดมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม คณาจารย์ และบุคลากร ผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศในการท างาน         
สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ท้ายนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับนี้ จะเป็นกรอบ
และทิศทางที่จะถูกน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้          
น าประโยชน์มาสู่สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป 
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ฉบับนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ เปลี่ยนแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฉบับนี้ ได้รับการพัฒนา
จากผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญตามบริบทของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ระยะที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ศึกษาจากสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาและการบริหารงานบุคคลของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนภารกิจไปสู่การ
พัฒนาประเทศภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันนั้น ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนหลักการ แนวทาง รูปแบบการพัฒนาบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่ต้องเน้นให้บุคลากรเรียนรู้และ พัฒนาตนเอง การสร้าง
ระบบนิเวศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาที่ยืดหยุ่น ต่อเนื่อง พร้อมปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา เพ่ือเร่งการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรไปสู่ความส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุง
แผนและกลยุทธ์ที่มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทั้งยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
หรือระดับประเทศ และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีบุคลากรที่มีความพร้อมและมี
ความสามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนองค์กรของหน่วยงานไปสู่ทิศทางเดียวกัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางกรอบการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทุกมิติ บุคลากรมีขีดความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เหมาะสม
กับงาน สอดคล้องและสนับสนุนตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีแรงจูงใจ และศักยภาพที่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบท และสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ท าการศึกษา และวิเคราะห์ 
ความจ าเป็นในการพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ เป้าหมาย
และน าบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาของประเทศตลอดจนสภาพการณ์ส าคัญในมิติต่าง ๆ มาร่วม
วิเคราะห์ด้วย ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (SOAR Analysis) 
1.1 Strengths (จุดแข็ง) 

1) มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงประจักษ์ สาย
วิชาการพิจารณาสรรหาตามคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรที่รับผิดชอบและสายสนับสนุนวิชาการพิจารณา
สรรหาตามความจ าเป็นและภาระงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก 

2) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทักษะของบุคลากร เพ่ือน าไปสู่คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของ
บุคลากรที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และพัฒนา  ให้
บุคลากรสามารถให้บริการข้อมูลและช่วยเหลือหน่วยงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้เปน็อย่างดี  

3) มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความก้าวหน้าในสายงานสอดคล้องกับหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ 

1.2 Opportunities (โอกาส) 
1) มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 
2) รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
3) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีแนวนโยบายใน

การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 
4) บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีโอกาสพัฒนาตนเองได้สูงเพราะอยู่ในแหล่งวิชาการ 
5) มหาวิทยาลัยมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  น ามา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร เช่น การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
จัดการความรู้ การจัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล  
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1.3 Aspirations (แรงบันดาลใจ) 

1) เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการให้มี
ศักยภาพรองรับต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนสังคม และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2) เพ่ือผลักดันและพัฒนาให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีคุณธรรม ปลอดทุจริตเป็นราชการที่
สร้าง และส่งเสริมนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่ช่วยขับเคลื่อนผลักดัน
ภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1.4 Results (ผลลัพธ์) 
1) เป็นองค์กรที่มีศักยภาพรองรับวิถีใหม่แห่งการพัฒนาคน งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

ท้องถิ่นข้ันสูง 
2) บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกิดการเรียนรูและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างสมดุล 
3) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา

บุคลากรและสามารถน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม ที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 
2. ข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.1 ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ให้
ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม 
จากนั้นได้พัฒนาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยครูพระนครศรียุธยาตามล าดับ เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ
วิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด แต่โดยนิตินัยยังไม่สามารถใช้ชื่อ
ดังกล่าวได้ เพราะต้องมีการปรับพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้เป็นพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเสียก่อน 

กระทั่งวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏรวมทั้งได้รับ
พระราชทาน “ตราพระราชลัญจกร” อันเป็นตราประจ ารัชกาล ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏต่อมาในปี 
พ.ศ. 2542 ได้มีการปฏิรูประบบการศึกษาให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 โดยได้ยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกัน 

และมีการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการภาคอุดมศึกษาของประเทศใหม่ โดยก าหนดให้องค์กรทั้งหลายที่ดูแล
กิจการภาคอุดมศึกษาในขณะนั้น ต้องผนวกรวมกันเป็นองค์กรเดียว ซึ่งก็รวมถึงส านักงานสภาสถาบันราชภัฏด้วย 
แล้วให้ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้ง
ออกพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยกฐานะสถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นมหาวิทยาลัยโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ท าให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะให้เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

 

2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญา “คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก” 
วิสัยทัศน์  “ผู้น าด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยทุนทาง

วัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลก” 
พันธกิจ พันธกิจตามกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดใน

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

ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น       
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
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4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น

ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

2.3 อัตลักษณ์ และค่านิยมองค์กร (Core Values) 
อัตลักษณ์  “หล่อหลอมการพัฒนาก าลังคน ด้วยภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า สืบสาน รักษา 

ศิลปวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลก” 
ค่านิยมองค์กร (Core Values)  “เพราะการศึกษาของคนในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  

เป็นเรื่องส าคัญ จึงมีเราที่อยุธยา” 
นโยบายมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

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

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่
ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ใน
ระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
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4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้าน

การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ ่น ชุมชน 
อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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       โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานคณบดี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์
เพื่อพฒันาท้องถ่ิน 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร์ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

งานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรกึษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 

งานสื่อสารองค์กร 

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย ์

ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

ศูนย์หนังสอื 

งานบรหิารทั่วไป 

งานบรหิารวิชาการ 

งานนโยบายและแผน 

จัดต้ังตามประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

งานพัสด ุ

งานบัญชี 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษยศาสตร์ 

ภาควิชา 
สังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ บัณฑิตวิทยาลัย 

งานบริการและฝึกอบรม โครงการจัดต้ังศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานนิติการ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

ศูนย์บริหารหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 
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ส่วนที่ 3 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบาย
และทิศทางการพฒันาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย 

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
2.2 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้

ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย 

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ต่อส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
1. ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
2. บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
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(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 

3.2 แผนระดับท่ี 2 
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

(1) ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(1.2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
(1.3) แผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 

(1.4) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิดกฎหมายลดลง 
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ผังความเชื่อมโยงนโยบายและแผนที่ส าคัญกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

10 
ปรับเปลี่ยนค่านิยม 

และวัฒนธรรม 

13 
การเสริมสร้างให้คนไทยมี

สุขภาวะที่ดี 

20 
การบริการประชาชน 

และประสิทธภิาพภาครัฐ 

22 
กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 

แผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กร

สมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
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ส่วนที่ 4 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใหสามารถปฏิบัติภารกิจสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพ่ือพัฒนาคน และสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพรอม
ทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความส าคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูใหมี คุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประ
สงค 4) การสร้างเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของ
สถาบันครอบครัว ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ทองถิ่นอย่างเหมาะสม มีกรอบแนวทางที่ตองใหความส าคัญ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

4.2 ภาพรวมของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

4.2.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่ช่วยขับเคลื่อนและ

ผลักดันภารกจิและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดรวม 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร และสามารถน า
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรมที่ได้รับการพัฒนาใน
รูปแบบต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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4.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  
4.3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
1. เป้าหมาย (Objective: O)  

1) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
2) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพรองรับวิถีใหม่แห่งการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นข้ันสูง 

2. ค่าเป้าหมาย (Key Results: KRs) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 
KRs1 
 

จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

เรื่อง 6 8 10 12 14 

KRs2 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 45 50 55 60 

KRs3 บุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 50 60 70 80 
KRs4 บุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัย ร้อยละ 25 30 40 50 60 
KRs5 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ 40 45 50 55 60 
KRs6 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 
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3. ตัวช้ีวัด  
KRs1 จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้

ทันสมัย  (14 เรื่อง) 
KRs2 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (ร้อยละ 60) 
KRs3 บุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (ร้อยละ 80) 
KRs4 บุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัย  (ร้อยละ 60) 
KRs5 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  (ร้อยละ 60) 
KRs6 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน   

(ร้อยละ 100) 
 

4. กลยุทธ์ 
1) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพ่ือรองรับการท างานที่เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กรและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2) แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้การบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีดุลยภาพและมีศักยภาพ สามารถด าเนินการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย 

 
5. แผนงาน/โครงการส าคัญ  

1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
2) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ภาครัฐ  
3) โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพ่ือรองรับการท างานที่เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 
1. เป้าหมาย (Objective: O)  

1) เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดองค์กรแห่งการสร้างสุข 
2) บุคลากรมีความสุข เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

2. ค่าเป้าหมาย (Key Results: KRs) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) 

2566 2567 2568 2569 2570 
KRs1 
 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุก และความ
ผูกพันขององค์กร 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

KRs2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน และสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

KRs3 ความพึงพอใจกับการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ร้อยละ 80 80 80 80 80 
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3. ตัวช้ีวัด  

KRs1 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุก และความ
ผูกพันขององค์กร  (ร้อยละ 80) 

KRs2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอ้ือต่อการท างาน และสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน    (ร้อยละ 80) 

KRs3 ความพึงพอใจกับการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร  (ร้อยละ 80) 
 

4. กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือให้ท างานอย่างมี

ความสุขและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร 
2) เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานให้แก่บุคลากร 
3) ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับมีความสัมพันธ์และเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคี มีความรัก 

และภาคภูมิใจในองค์กร  
4) สร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร 
 

5. แผนงาน/โครงการส าคัญ  
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากร 
2) โครงการสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างบุคลากร 
3) โครงการนันทนาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
4) โครงการมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของบุคลากร 
5) โครงการประชุมผู้บริหารและบุคลากรประจ าภาคเรียน 
6) โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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4.4 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

4.4.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด จ านวน 32,291,700 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรร จ านวน 6,458,340 บาท 

4.4.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 วงเงินรวม 
งบประมาณ 
แผ่นดิน 

- - - - - - 

งบประมาณ 
เงินบ ารุงการศึกษา 

6,388,340 6,388,340 6,388,340 6,388,340 6,388,340 31,941,700 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 วงเงินรวม 
งบประมาณ 
แผ่นดิน 

- - - - - - 

งบประมาณ 
เงินบ ารุงการศึกษา 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 350,000 
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ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงวางระบบที่จะวัดผลความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามระดับต่าง ๆ โดย
จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

5.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการด าเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 
 

แนวคิดวงจร
คุณภาพ 

กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Plan 
(การวางแผน) 

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2566 - 2570 

งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

มีความสอดคล้องกันกับ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ          
5 ปี กับแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัย 

Do 
(การปฏิบัติตาม

แผน) 

1. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. จัดท าโครงการ/กิจกรรม 

งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ อาท ิ
- ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา 
- จุดเน้นมหาวิทยาลัย 
- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
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แนวคิดวงจร

คุณภาพ 
กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Check 
(ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ 
ตามแผน) 

1. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
2. ก า รป ร ะ เ มิ นป ร ะกั น คุณภาพ
การศึกษา 

งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

1. วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
2. สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

Action 
(การปรับปรุง 
และพัฒนา) 

1. ทบทวนและวางแนวทางการปรับปรุง
ผลการด าเนินงานในปีต่อ ๆ ไป 
2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ตามผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

1. ผลการด าเนินงานตาม
แผน 
2. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และผลการประเมินต่าง ๆ  
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5.2 ความเชื่อมโยงการปฏิบัติ กับการติดตามและประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ 

นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 

SOAR Analysis 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน - งบบ ารุงการศึกษา - กศ.บป.  

ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน 

ผ่านการอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. 

ผ่านการเห็นชอบท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.บ. 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี 

ทบทวน / จัดท าแผน 

ทบทวน / จัดท าแผน 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

การติดตามผลการด าเนินงาน 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

Plan 

Do 

Check 

Action 
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5.3 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

 
ก ากับและติดตามโดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

KRs1 
 

จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับ
การทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย 

เรื่อง 6 8 10 12 14 งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 

KRs2 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 45 50 55 60 งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 

KRs3 บุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 50 60 70 80 งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสู่การ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 ก ากับและติดตามโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวตักรรมและพัฒนา
ท้องถิ่น 

KRs4 บุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัย ร้อยละ 25 30 40 50 60 งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสู่การ
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 
ก ากับและติดตามโดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

KRs5 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 40 45 50 55 60 งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

KRs6 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศในการท างาน สู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

 
ก ากับและติดตามโดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร 

KRs1 
 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
ความผาสุก และความผูกพันขององค์กร 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 

KRs2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการท างาน และสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 

KRs3 ความพึงพอใจกับการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ร้อยละ 80 80 80 80 80 งานทรัพยากรบุคคล 
กองกลาง 
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5.4 กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน 

5.4.1 การติดตามผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566 - 2570)  

 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2566)

ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2567)

ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2568)

ระยะที่ 4
(พ.ศ. 2569)

ระยะที่ 5
(พ.ศ. 2570)


