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รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน  

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
 

(คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 

เห็นชอบในการประชุมคร้ังที ่  วันที่    พ.ศ. 2560) 
 

กองกลาง งานทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน  
(ตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 

การบรรลุ
เป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร    
๑. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล 
๒. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกภาคส่วน
ต่อระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ในการ ปรับปรุง
ให้ทันสมัย  
๓. ดำเนินการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ เสนอต่อองค์
คณะบุคคลที่ เกี่ยวข้อง และเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่ออนุมัติ 
๔. ถ่ายทอดให้บุคลากรได้รับทราบ เกี่ยวกับข้อบังคับ 
และระเบียบ ท่ีได้ ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
๕ . การดำเนินการด้านจรรยาบรรณ  บุคลากร เช่น 
อบรมจรรยาบรรณของ บุคลากร อบรมคุณธรรม

๑ . จ ำ น ว น ร ะ เบี ย บ 
ข้ อบั งคับ เกี่ ย วกั บการ
บริหารงานบุคคลที่ได้รับ
การทบทวนและปรับปรุง
ให้ทันสมัย 

๔ 
เรื่อง 

๗ 
เร่ือง 

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การกำหนดประสบการณ์หลากหลาย ตำแหน่ง
ป ระ เภ ท ผู้ บ ริ ห าร  ขอ งข้ าราชการพ ล เรื อน ใน
สถาบั นอุ ดมศึ กษาและพนั ก งานมหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565 

https://aru.ac.th/law_aru/filestatute/13-09-2022_rule-2564.pdf
https://aru.ac.th/law_aru/filestatute/13-09-2022_rule-2564.pdf
https://aru.ac.th/law_aru/filestatute/13-09-2022_rule-2564.pdf
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 

การบรรลุ
เป้าหมายตาม

ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร    
จริยธรรม การลอกเลียนผลงานวิชาการ  
๖. โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อระบบและกลไก
การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นธรรม 
 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรง
ตำแหน่งสูงข้ึน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาราชการแทน และ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2565  
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้ วยคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

https://aru.ac.th/law_aru/filerules/15-09-2022_13_2565.pdf
https://aru.ac.th/law_aru/filerules/15-09-2022_13_2565.pdf
https://aru.ac.th/law_aru/filerules/15-09-2022_13_2565.pdf
https://aru.ac.th/law_aru/filerules/15-09-2022_13_2565.pdf
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงข้ึน    
๑. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอกทั้ง
ภายในและ ต่างประเทศ  
๒. โครงการสนับสนุนทุนการเสนอ ผลงานวิจัย/ผลงาน
สร้างสรรค์ และ สิ่งประดิษฐ์ ในประเทศ  
๓. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยบุคลากร 
๔. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ  
๕. โครงการส่งเสริมการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
๖. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพใน หลักสูตรวิชาการ 
และวิชาชีพ  
๗. โครงการอบรมการเขียนผลงาน ในการขอกำหนด
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ 
 
 

๑. ร้อยละของอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ ๓๕ ๓9.81 % 

 
 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน          
(ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕) มีบคุลากรสายวิชาการทีม่ีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอก จำนวน ๑๔ ราย ดังนี้ 
 
1. ดร.ชเนตตี พุ่มพฤกษ ์
2. ดร.ภูษณศิา สุวรรณศิลป ์
3. ดร.กันยาลักษณ์ โพธ์ิดง 
4. ผศ.ดร.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ 
5. ดร.ฤดี เสริมชยุต 
6. ดร.สมเกียรติ แดงเจรญิ 
7. ดร.วโิรจน์ ยอดสวสัดิ ์
8. ดร.พเิชษฐ เนตรสว่าง 
9. ดร.ปฐมพงษ์ พุม่พฤกษ ์
10. ดร.ภัทรวดี โตปรางกอบสิน 
11. ดร.นรเศรษฐ์ เตชะ 
12. ดร.มรุต กลดัเจริญ 
13. ดร.จรัสสินี สุวีรานนท์ 
14. ดร.ญาณิศา เผื่อนเพาะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงข้ึน    

หมายเหตุ  
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
= จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก *๑๐๐ 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด  
= ๑27*๑๐๐/๓19 = 39.81 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
จำนวน ๑๔ คน จำนวน ๑๔ คน  

 
 

๒.ร้อยละของบุคลากร
สายวิ ชาการที่ ด ำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ๓๕ ๓5.73 % 

 
 
 

 
 
 
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน          
(ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕) มีบคุลากรสายวิชาการทีด่ำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ จำนวน ๕ ราย ดังนี ้
1. ผศ.สุพิชญา คำคม 
2. ผศ.ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ 
3. ผศ.ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์ 
4. ผศ.ดร.ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ 
5. รศ.ดร.พิทยา ใจคำ 
หมายเหตุ  ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 
= จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ * ๑๐๐ 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด  
= ๑14*๑๐๐/319 = ๓5.73 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
จำนวน ๖ คน จำนวน ๕ คน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงข้ึน    
  ๓. ร้อยละของบุคลากร 

สายวิชาการที่มี 
ผลงานวิจัย 

 

ร้อยละ ๓๕ 51.92  
 

 
 
 
 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน          
(ตั้ งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕) มีบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานวิจัย 
จำนวน ๒๒๒ ราย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายช่ือคณาจารย์ที่มี
ผ ล งาน ตามป ระกาศมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาเรื่องมาตรฐานภาระงานวิจัย
และงานวิชาการอื่นของคณาจารย์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

= จำนวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย* ๑๐๐  
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด  
= 162*๑๐๐/319 = 51.92 

๔.ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ เข้ารับการประเมิน
เข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ ๓๐ 38.63 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน          
(ตั้ งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕) มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับ
การประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน ๑๑ ราย 
ดังนี ้
1. น.ส.จุฑามาศ เจริญใจ 
2. นางสาธิยา รื่นชล 
3. น.ส.อรอุมา โพธิ์จิ๋ว 
4. นายนิทัศน์ รสโอชา 
5. น.ส.นัยนา เพียรคงทอง 
6. น.ส.รสสุคนธ์ คำสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงข้ึน    

7. น.ส.พัชราภรณ์ ต่อดอก 
8. น.ส.เจนจิรา พัสศร 
9. นางวรรณิศา นัยชิต 
10. นายณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ 
11. นางประภาพร แตงพันธ์ 
หมายเหตุ ร้อยละของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
= จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ * ๑๐๐ จำนวน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ทั้งหมด = 51*๑๐๐/132 = 38.63 
หมายเหตุ  

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
จำนวน ๑๙ คน จำนวน ๑๑ คน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ /  
แผนงาน / โครงการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
การ

ดำเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร    
     ๑. ปรับปรุง/พัฒนาอาคารสถานท่ีและ สิ่งแวดล้อม
ในการทำงานให้ปลอดภยั และถูกสุขลักษณะ และมี
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
     ๒. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้เพยีงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน  
     ๓. โครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร  
     ๔. จัดสรรงบประมาณค่ารักษาพยาบาล กับบุคลากร  
     ๕. กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสมัพันธ์ 
     ๖. กิจกรรม พิธีการตามธรรมเนียม ประเพณี  
     ๗. โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคลากร 
     ๘. การจัดสรรที่พักอาศัยให้แก่บุคลากร 
     ๙. โครงการสินเชื่อกับธนาคาร  
     ๑๐. โครงการช่วยเหลือสนับสนุนและ แก้ไขปญัหา
การแพร่ระบาดของ โรคโควิด ๑๙ และตามสถานการณ์  
     11. การประสานงานขอความช่วยเหลือ บุคลากร   
     ๑2. การเยี่ยมไข้บุคลากร  
     ๑3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ/การมอบ เกียรติบัตร  
     ๑4. สวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรจากเงินรายได ้

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต และการจัดสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการจัด
สวัสดิการบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85   


