แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 5 ป
พ.ศ. 2559 – 2563
กองงานวิทยาเขตบางนา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ส*วนที่ ๑ ข-อมูลทั่วไป
ประวัติความเป0นมาของกองงานวิทยาเขตบางนา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดดําเนินการจัดตั้งวิทยาเขตบางนา ขึ้นในป พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับกับ
จํานวนนักศึกษาที่มีจํานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกป ทําใหมีป+ญหาดานสถานที่จัดการเรียนการสอนไม/เพียงพอ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงไดเสนอแกไขป+ญหาการขาดแคลนสถานที่จัดการเรียนการสอน เสนอต/อคณะรัฐมนตรี
โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยจัดตั้ง “วิทยาเขตบางนา” บนที่ดินซึ่งมีผูบริจาคจํานวน 150 ไร/ บริเวณ
กิโลเมตรที่ 8 ถนนบางนา – ตราด แขวงดอกไม เขตบางนา (ป+จจุบันขึ้นกับเขตประเวศ) กรุงเทพมหานคร ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้ง กองงานวิทยาเขตบางนา พ.ศ. 2524 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล/ม 108
ตอนที่ 145 วันที่ 20 สิงหาคม 2534 และมหาวิทยาลัยไดเป?ดใชกองงานวิทยาเขตบางนา โดยจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี ในวิชาพื้นฐานชั้นปที่ 1 ในปการศึกษา 2527 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2527 และดวย
สภาพการณCทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและระบบการศึกษาไดเปลี่ยนแปลงไปอย/างมาก ทําใหการบริหารงาน
ขององคCกรต/าง ๆ ตองปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหทันต/อกระแสการเปลี่ยนแปลง บุคลากรในหน/วยราชการ
รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนจะตองไดรับการพัฒนาองคCความรูความสามารถเพื่อการพัฒนาหน/วยงาน องคCกรได
อย/างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปGนการสนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชน ทั้งในส/วนกลางและ
จังหวัดใกลเคียง ใหไดรับการเพิ่มพูน พัฒนาองคCความรูในระดับสูงขึ้น มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงเป?ดหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาตรีภาคพิเศษในส/วนภูมิภาคที่วิทยาเขตบางนา โดยมีการบริหารงาน ดังนี้
หน-าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร-างการแบ*งส*วนราชการ
1. งานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานธุรการ การรับ – ส/งหนังสือ
เวียนหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกกองงานวิทยาเขตบางนา การบริหารงานบุคคล การเบิกจ/ายค/าตอบแทน
สวัสดิการค/าเล/าเรียนบุตรและค/ารักษาพยาบาล จัดซื้อจัดจางวัสดุครุภัณฑC วิเคราะหCแผนและการจัดทํางบประมาณ
และการประชาสัมพันธC โดยแบ/งการปฏิบัติราชการออกเปGน 6 หน/วย คือ
*หน/วยสารบรรณ
*หน/วยบุคลากร
*หน/วยพัสดุ
*หน/วยการเงินและงบประมาณ
*หน/วยประชาสัมพันธC
*หน/วยวิเคราะหCแผนและงบประมาณ
2.งานกิจการและบริการนักศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบใหบริการ ส/งเสริม สนับสนุนดาน
การเรียนการสอน ใหคําปรึกษาแนะแนวดานการศึกษาและอาชีพ ส/งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การใหบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพแก/สังคม การวางแผนและพัฒนาคุณภาพงาน การประเมินคุณภาพงาน การวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ โดยแบ/งการปฏิบัติราชการออกเปGน 8 หน/วย คือ

๒
*หน/วยธุรการ
*หน/วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา
*หน/วยกีฬา
*หน/วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
*หน/วยบริการการศึกษา
*หน/วยแผนและพัฒนาคุณภาพงาน
*หน/วยประเมินคุณภาพงาน
*หน/วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
3.งานอาคารสถานที่ มีขอบเขตความรับผิดชอบ เตรียมความพรอมทางกายภาพการบริหาร
จัดการอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารเอนกประสงคC เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดสถานที่สอบ
ควบคุมดูแลในเรื่องความสะอาด ความเปGนระเบียบ การตกแต/งและปรับเปลี่ยนภูมิทัศนC ความปลอดภัย การรักษา
ทรัพยCสินของทางราชการ อํานวยความสะดวกการจัดจราจรภายในกองงานวิทยาเขตบางนา การมอบหมาย สั่งการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบของแต/ละหน/วยงาน ประเมินผลและวิเคราะหCป+ญหาเพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยแบ/งการปฏิบัติราชการออกเปGน 5 หน/วย คือ
*หน/วยธุรการ
*หน/วยอาคารเรียน
*หน/วยรักษาความปลอดภัย
*หน/วยซ/อมแซมบํารุงรักษาพันธุCไม
*หน/วยสถานที่
4.งานช*างและยานพาหนะ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานสาธารณูปโภค งานบริการดาน
ระบบไฟฟOา ประปา การซ/อมบํารุงยานพาหนะ ใหกับหน/วยงานภายในกองงานวิทยาเขตบางนาและที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหง การใหบริการขาราชการ เจาหนาที่ และงานบริการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายการดําเนินการ
ภายใน โดยแบ/งการปฏิบัติราชการออกเปGน 6 หน/วย คือ
*หน/วยธุรการ
*หน/วยยานพาหนะ
*หน/วยไฟฟOา
*หน/วยประปา
*หน/วยซ/อมบํารุงอาคารและสถานที่
*หน/วยบํารุงรักษายานพาหนะ

๓
5. งานแพทย:และอนามัย เปGนหน/วยงานที่ใหบริการดานการแพทยCและการพยาบาลเบื้องตน
การปOองกันโรค การส/งเสริมความรูดานสุขภาพ เผยแพร/และใหคําปรึกษาดานวิชาการการสุขภาพ โดยแพทยCเฉพาะ
ทางและพยาบาลประจํางานแพทยCฯ เพื่อสนองความตองการดานสุขภาพอนามัยต/อนักศึกษา บุคลากรและครอบครัว
ของมหาวิทยาลัย โดยแบ/งการปฏิบัติราชการออกเปGน 7 หน/วย คือ
*หน/วยธุรการ
*หน/วยเวชระเบียนและประชาสัมพันธC
*หน/วยเวชปฏิบัติ(แพทยC)
*หน/วยเภสัชกรรม
*หน/วยพยาบาล
*หน/วยวิชาการและสถิติ
*หน/วยจ/ายกลางและเครื่องมือแพทยC
6.งานบริการและประสานงานปริญญาโท เปGนหน/วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่เปGน
ศูนยCกลางในการสนับสนุนและประสานงาน การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ณ วิทยาเขตบางนา ดําเนินการ
ดานรับสมัคร คัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท และประชาสัมพันธCขอมูลข/าวสารต/าง ๆ ผ/านระบบสารสนเทศ
ใหบริการดานสารสนเทศแก/บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและประชาชน โดยแบ/งการปฏิบัติ
ราชการออกเปGน 3 หน/วย คือ
*หน/วยธุรการ
*หน/วยบริการการศึกษา
*หน/วยวิชาการและสารสนเทศ
ปรัชญา(Philosophy)
มุ/งสรางงานตามพันธกิจ ร/วมผลิตบัณฑิตที่มีความรูคู/คุณธรรม
ปณิธาน(Ambition)
พัฒนากองงานวิทยาเขตบางนา ใหเปGนแหล/งสนับสนุนวิทยาการแบบตลาดวิชา ที่มุ/งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูคู/คุณธรรมและจิตสํานึกในความรับผิดชอบต/อสังคม
วิสัยทัศน: (Viston)
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ/งส/งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได
มาตรฐานสากล

๔
พันธกิจ
1. สนับสนุนและส/งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเปGนธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ใหมีความรูคู/คุณธรรม
2. สนับสนุนและส/งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรคC
3. สนับสนุนและส/งเสริมการบริการทางวิชาการแก/สังคม
4. สนับสนุนและส/งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนและส/งเสริมการเขาสู/ประชาคมอาเซียนของประเทศ
6. สนับสนุนและส/งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
ค*านิยมองค:การ
ซื่อสัตยCในหนาที่ มีจิตใจใหบริการ สรางสรรคCผลงาน สรางความประทับใจ โปร/งใสตรวจสอบได
อัตลักษณ:
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคู/คุณธรรม
เอกลักษณ:
หน/วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
โครงสร-างส*วนราชการและการบริหาร
กองงานวิทยาเขตบางนา สํานักงานอธิการบดี มีโครงการสรางการแบ/งส/วนราชการและการบริหาร
ออกเปGน 6 หน/วยงาน คือ
1. งานธุรการ
2. งานกิจการและบริการนักศึกษา
3. งานอาคารสถานที่
4. งานช/างและยานพาหนะ
5. งานแพทยCและอนามัย
6. งานบริการและประสานงานปริญญาโท

๕
โครงสร-างการแบ*งส*วนราชการ กองงานวิทยาเขตบางนา
สํานักงานอธิการบดี
กองงานวิทยาเขตบางนา
งานธุรการ
-หน/วยสารบรรณ
-หน/วยบุคลากร
-หน/วยพัสดุ
-หน/วยการเงินและงบประมาณ
-หน/วยประชาสัมพันธC
-หน/วยวิเคราะหCแผนและงบประมาณ

งานกิจการและบริการนักศึกษา
-หน/วยธุรการ
-หน/วยบริการและสวัสดิการนักศึกษา
-หน/วยกีฬา
-หน/วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
-หน/วยบริการการศึกษา
–หน/วยแผนและพัฒนาคุณภาพงาน
-หน/วยประเมินคุณภาพงาน
-หน/วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

งานอาคารสถานที่
-หน/วยธุรการ
-หน/วยอาคารเรียน
-หน/วยรักษาความปลอดภัย
-หน/วยซ/อมแซมบํารุงพันธุCไม
-หน/วยสถานที่

งานช/างและยานพาหนะ

งานแพทยCและอนามัย งานบริการและประสานงานปริญญาโท

-หน/วยธุรการ
-หน/วยธุรการ
-หน/วยธุรการ
-หน/วยยานพาหนะ
-หน/วยเวชปฏิบัติ(แพทยC)
-หน/วยบริการการศึกษา
-หน/วยไฟฟOา
-หน/วยเภสัชกรรม
-หน/วยวิชาการและสารสนเทศ
-หน/วยประปา
–หน/วยพยาบาล
-หน/วยซ/อมบํารุงอาคารและสถานที่ -หน/วยวิชาการและสถิติ
-หน/วยบํารุงรักษายานพาหนะ -หน/วยจ/ายกลางและเครื่องมือแพทยC
-หน/วยเวชระเบียนและประชาสัมพันธC

๖
โครงสร-างการบริหารภายในกองงานวิทยาเขตบางนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ผูช/วยศาสตราจารยCวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพยC)
รองอธิการบดีฝYายวิทยาเขต
(ผูช/วยศาสตราจารยCพิทยา สีสด)
ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา
(นางสําอางคC ปอกกันทา)
งานธุรการ
(นายศักดา ดอกแกว)
นิติกร ชํานาญการ

งานกิจการและบริการนักศึกษา
(นายป+ญญา ไกรวิศิษฏCกุล)
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการพิเศษ
งานอาคารสถานที่
(นายทวีศักดิ์ นาคแกว)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

งานช/างและยานพาหนะ
(นายพิพัฒนC ไทยบํารุง)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

งานแพทยCและอนามัย
(รต.หญิงจันทรCฉาย ยงไสว)
พยาบาล ชํานาญการพิเศษ

งานบริการและประสานงานปริญญาโท
(นางพิมพCฉวี โทนะบุตร)
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ

๗
รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.รองอธิการบดีฝYายวิทยาเขต
2.ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา
3.หัวหนางานกิจการและบริการนักศึกษา
4.หัวหนางานแพทยCและอนามัย
5.หัวหนางานช/างและยานพาหนะ
6.หัวหนาอาคารสถานที่
7.หัวหนางานบริการและประสานงานปริญญาโท
8.หัวหนางานโสตทัศนศึกษา วิทยาเขตบางนา
9.หัวหนางานบริการและสารสนเทศ วิทยาเขตบางนา
10.หัวหนางานธุรการ
11.หัวหนาหน/วยบุคลากร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช/วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีอํานาจและหนาที่ พิจารณาวางนโยบาย และ
แผนงานของหน/วยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย วางระเบียบและแนวปฏิบัติ ขอบังคับภายใน
หน/วยงาน และส/งเสริมโครงการกิจกรรมต/าง ๆ ของหน/วยงาน เพื่อใหการบริหารและการปฏิบัติราชการของกองงาน
วิทยาเขตบางนา เปGนดวยความเรียบรอย

๘
ข-อมูลบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกประเภท งบคลัง งบรายไดประเภทบุคลากร
งบคลัง
งบรายได
ขาราชการ
27
ลูกจางประจํา
76
ลูกจางงบรายได
6
พนักงานมหาวิทยาลัย
21
1
ลูกจางรายป
41
สรุปยอดรวม
124
48
ที่มา หน/วยบุคลากร งานธุรการ

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกงบคลัง งบรายไดหน/วยงาน
งบคลัง
งานธุรการ
12
งานกิจการและบริการนักศึกษา
20
งานแพทยCและอนามัย
6
งานช/างและยานพาหนะ
20
งานอาคารสถานที่
63
งานบริการและประสานงานปริญญาโท
4
สรุปยอดรวม
125
ที่มา หน*วยบุคลากร งานธุรการ

งบรายได
5
6
2
18
15
1
47

หน*วย : คน
ยอดรวม
27
76
6
22
41
172

หน*วย:คน
ยอดรวม
17
26
8
38
78
5
172

๙
ตารางที่ 3 จําแนกตามงานและประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
งานธุรการ งานกิจการและ
บริการนักศึกษา
1.ขาราชการ
4
12
6
6
2.พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบคลัง)
3.พนักงานมหาวิทยาลัย
1
(งบรายได)
4.ลูกจางงบรายได
1
5.ลูกจางงบรายได
(ลักษณะลูกจางประจํา)
6.ลูกจางประจํา
2
1
7.ลูกจางปฏิบัติงาน
3
5
(ชั่วคราวรายป)
8.ลูกจางปฏิบัติงาน
1
1
ชั่วคราวรายป
(ลักษณะลูกจางประจํา)
17
26
ที่มา หน*วยบุคลากร งานธุรการ

งานแพทยC
และอนามัย
2
3

งานช/างและ
ยานพาหนะ
5
1

งานอาคารสถานที่

รวม

3
3

งานบริการและ
ประสานงานปริญญาโท
1
2

-

-

-

-

1

-

1
3

1
-

-

3
3

1
1

14
5

57
-

1
1

76
15

1

9

14

-

26

8

38

78

5

172

27
21

คิดเปGน
รอยละ

1๐
ตารางที่ 4 จําแนกตามปที่เกษียณอายุราชการ ป พ.ศ. 2559 – 2563
ประเภทบุคลากร

ปที่เกษียณ
2561
4

ผลรวมทั้งหมด

คิดเป0นร-อยละ

10

19.23

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

3.85

-

-

-

-

1

1.92

7

9

10

4

7

37

71.15

7.ลูกจางปฏิบัติงาน (ชั่วคราวรายป)

-

-

-

-

-

-

-

8.ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราวรายป
(ลักษณะลูกจางประจํา)
ผลรวมทั้งหมด

-

1

-

1

-

2

3.85

11

12

14

7

8

52

100

2559
3

2560
1

2562
1

2563
1

2.พนักงานมหาวิทยาลัย(งบคลัง)

-

-

-

-

3.พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได)

-

-

-

4.ลูกจางงบรายได

-

1

5.ลูกจางงบรายได (ลักษณะลูกจางประจํา)

1

6.ลูกจางประจํา

1.ขาราชการ

ที่มา หน*วยบุคลากร งานธุรการ

1๑
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามประเภทและระดับตําแหน*ง ณ ปงบประมาณ 2559
ประเภทบุคลากร

ปฏิบัติงาน
ต่ํา ต. ตรี โท

ประเภททั่วไป
ชํานาญงาน
ต่ํา ต. ตรี โท

ชํานาญงานพิเศษ
ต่ํา ต. ตรี โท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
ต่ํา ต. ตรี โท ต่ํา ต. ตรี
โท ต่ํา ต. ตรี
โท

ผลรวมทั้งหมด

1.ขาราชการ

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

13

-

4

5

28

2.พนักงานมหาวิทยาลัย(งบคลัง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

13

-

-

-

-

-

-

22

3.พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

4.ลูกจางงบรายได

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

5.ลูกจางงบรายได (ลักษณะ

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6.ลูกจางประจํา

71

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

7.ลูกจางปฏิบัติงาน (ชั่วคราวรายป)

5

4

1

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

16

8.ลูกจางปฏิบัติงานชัว่ คราวรายป

24

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

104

8

1

3

-

-

-

-

-

-

-

5

13

-

4

5

172

ลูกจางประจํา)

(ลักษณะลูกจางประจํา)

ผลรวมทั้งหมด

หมายเหตุ

ต่ํา ต. หมายถึง ต่ํากว/าปริญญาตรี
ตรี หมายถึง ปริญญาตรี
โท หมายถึง ปริญญาโท
ที่มา หน/วยบุคลากร งานธุรการ

12 17

1๒
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
กองงานวิทยาเขตบางนา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีการกําหนดระบบและ
กลไกในการดําเนินงาน เรื่อง การประกันคุณภาพเพื่อเปGนแนวทางในการปฏิบัติงาน และใหสอดคลองกับระบบการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา องคCประกอบที่ ๕ โดยใหบุคลากรดําเนินการจัดทําเอกสาร ดังนี้
๑. แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในแต/ละงาน
๒. ผลการปฏิบัติงานในรอบป
๓. แบบสํารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและการใหบริการ
ส*วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
๑.หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สอดรับกับวิสัยทัศนC และพันธกิจของกองงานวิทยาเขตบางนา บรรลุผลสําเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยมีจํานวนที่เพียงพอมีคุณภาพเหมาะสมรวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ใหสามารถปฏิบัติงานอย/างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคCของกองงานวิทยาเขตบางนา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงไดกําหนดนโยบายไวดังนี้
1. ส/งเสริมการพัฒนาสู/องคCกรแห/งการเรียนรูและมีส/วนร/วม
2. การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3. ส/งเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง
4. ส/งเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการที่ดี
5. ส/งเสริมใหบุคลากรเขาร/วมประชุม อบรม สัมมนา
6. ส/งเสริมใหบุคลากรกาวหนาในวิชาชีพ
7. ส/งเสริมใหบุคลากรทําวิจัยสถาบัน
๒.การวิเคราะห:สถานการณ: (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
-ผูบริหารใหความสําคัญต/อการปฏิบัติงานของบุคลากร
-มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
-บุคลากรมีความสามารถและพรอมที่จะรับการพัฒนา
-บุคลากรมุ/งถึงผลสัมฤทธิ์ขององคCกร
-บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ
-ทํางานเปGนทีม
-เอื้อต/อการปฏิบัติงาน
-ผูบริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต/อกัน

๑๓
จุดอ*อน (Weaknesses)
-บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว/างกลุ/ม
-ภาระงานของแต/ละหน/วยงานไม/ชัดเจน
-การมอบภาระงานยังไม/ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
-สถานที่ในการใหบริการไม/เพียงพอ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
-หน/วยงานมีความคาดหวังกับผลงานสูง ส/งผลใหบุคลากรเกิดความกดดัน
สมรรถนะที่ต-องการสําหรับบุคลากร
สมรรถนะหลัก (Core Competenies) สําหรับบุคลากร เพื่อใชประโยชนCและเปGนเครื่องมือในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองงานวิทยาเขตบางนา จํานวน ๖ ดาน (KMUTNB) ดังต/อไปนี้ Knowledge-Based
orientation ความใฝYเรียนรู
นิยาม: การแสดงออกถึงความมุ/งมั่น ความตั้งใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมข/าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณCในการทํางานกับผูอื่นอย/างต/อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรูความสามารถรวมถึงทักษะการทํางานของตนเองให
เปGนประโยชนCต/อตนเอง เพื่อนร/วมงาน และหน/วยงานโดยรวม Morality and Integrity คุณธรรมและความซื่อสัตยC
นิยาม: การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เป"นธรรม มีจิตสํานึกและจริยธรรมใน
วิชาชีพของตนเองเพื่อความเที่ยงตรง เกิดความยุติธรรมแกทุกฝ-าย โดยมุงประโยชนขององคกรและประเทศชาติ
มากกวาประโยชนสวนตนตลอดจนปฏิบัติตนตานโยบาย ขอบังคับ กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ โดยเครงครัด Ultimate
Determination ความมุงมั่นใหเกิดผลสําเร็จของงาน
นิยาม: ความตั้งใจแนวแนที่จะใชความรู ความสามารถในการทํางานใหบรรลุเปBาหมายตามตัวชี้วัดที่
กําหนดหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเป"นผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์
ที่สวนงานหรือหนวยงานกําหนดขึ้น Team Work การทํางานเป"นทีม
นิยาม: ความยินดีที่จะรวมปฏิบัติงานกับผูอื่น โดยการใหเกียรติและยอมรับในคุณคาของผูอื่น ไมเอา
ตัวเองเป"นศูนยกลาง ตลอดจนมีทักษะในการประสานงานที่ดีเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีใหเป"นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
การทํางานใหบรรลุเปBาหมายของหนวยงาน ๑๐ Notice of Organization จิตสํานึกองคกร
นิยาม:สํานึกความเป"นเจาของถือวามหาวิทยาลัยซึ่งเป"นที่ทํางานนั้นเสมือนเป"นบานหลังที่สองที่ทุก
คนมีความจงรักภักดี มีความเสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนทํานุบํารุงมหาวิทยาลัย และเผยแพร
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Beaed on Continuous Improvement การพัฒนางานอยางตอเนื่อง
นิยาม: มุงมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของตนใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดวยการนํา
เทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม หรือเสนอวิธีปฏิบัติงานใหมๆ โดยใชเวลาและทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดเกิดความ
คุมคาและประโยชนสูงสุด

๑๔
สวนที่ ๓ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง มุงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยใชเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการประเมิน
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก โดยการวิเคราะห SWOT เพื่อใหทราบสภาวะที่แทจริง เปBาหมาย และ
ยุทธศาสตรที่สอดคลองและมีความเป"นไปไดที่จะบรรลุผลตามที่มหาวิทยาลัยตองการ ซึ่งในสวนของการบริหาร
งานบุคคล พบวา สิ่งที่กองงานวิทยาเขตบางนา ควรเรงดําเนินการ ไดแก การกําหนดอัตรากําลังรองรับในแตละ
หนวยงาน การพัฒนาองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จําเป"นในแตละตําแหนงงาน รวมทั้ง
การสงเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เป"น
เครื่องมือแปลงกลยุทธของกองงานวิทยาเขตบางนาไปสูการปฏิบัติและมีการติดตามผล เพื่อสามารถบงชี้ความสําเร็จ
ความลมเหลวและปeญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๔ ปf
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
การวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร
จากการวิเคราะหสถานการณดานบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา พบวา สวนหนึ่งเกิดจาการ
ลาออก การตาย การเกษียณอายุราชการ ของบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา จึงทําใหขาดแคลนบุคลากรใน
บางสวน ในขณะที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้กองงานวิทยาเขตบางนาอยูในระหวางการขอจัดสรรอัตรากําลัง
เพิ่มกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น กองงานวิทยาเขตบางนา จึงไดกําหนดเปBาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปBาหมาย และ
มาตรการวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร ดังนี้
ยุทธศาสตร: การวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เป-าประสงค: ๑.มีแผนความตองการกําลังคน
๒. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
ตัวชี้วัดและคาเป-าหมาย: ๑.มีแผนความตองการอัตรากําลังคน
๒.สรรหาบุคลากรไดตามคุณลักษณะที่ตองการไมนอยกวารอยละ ๘๐
มาตรการ:
๑.มีการวางแผนกําลังคน ในเชิงรุกทั้งดานปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สอดคลองกับเปBาหมาย
การวางตําแหนงของกองงานวิทยาเขตบางนา ในระยะ ๔ ปf ขางหนาตลอดจนการวิเคราะหสภาพกําลังคนใหเหมาะสม
กับภาระงานที่มีอยูตามโครงสรางของกองงานวิทยาเขตบางนา
๒.มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการดานการบริหารงานบุคคล เพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถที่จําเป"นตอการปฏิบัติงานใหเป"นไปตามพันธกิจของกองงานวิทยาเขตบางนา โดยมีแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) และแผนความตองการบุคลากรที่จะดําเนินการเพื่อเพิ่มอัตรากําลังรองรับอัตราเกษียณ และการลาออก
กลางคันของบุคลากร การสรรหาบุคลากร ดังนี้

๑๕
การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก4าวหน4าในสายอาชีพของบุคลากร
การบริหารจัดการเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบุเปBาประสงคเชิงยุทธศาสตรวา บุคลากรมี
ความรูความสามารถเป"นที่ยอมรับ โดยระบุตัวชี้วัด เป"นรอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละบุคลากรที่มี
คุณวุฒิเพิ่มขึ้น และรอยละของบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งการพัฒนาทุกรูปแบบนั้น ควรครอบคลุมถึง
เรื่องของทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย กองงานวิทยาเขตบางนา จึง
กําหนดเปBาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปBาหมาย และมาตรการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ
ของบุคลากร ดังนี้
ยุทธศาสตร: การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร
เป-าประสงค: ๑.บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒.บุคลากรมีความรู ความสามารถและสมรรถนะในการทํางานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและคาเป-าหมาย: ๑.บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒.บุคลากรรอยละ ๘๐ ไดรับการฝqกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อยางนอย ๑ ครั้ง/คน/ปf
มาตรการ:
๑. วางแนวทางปฏิบัติในการเริ่มตนงานของบุคลากร เพื่อสรางความพรอมในการเป"นสมาชิกใหมและ
สามารถวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานไดดวยตนเองในลําดับตอไป
๒. กําหนดใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตน (Individual Development Plan) และใหมีระบบ
ติดตามการดําเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๓. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
๔. กําหนดสมรรถนะที่พึงประสงคของบุคลากรในแตละตําแหนงงานเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
๕. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝqกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ที่จําเป"นสําหรับการปฏิบัติงาน โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอ
แผนพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และแผนการฝqกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของบุคลากร ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก4าวหน4าในสายอาชีพของบุคลากร
๑.๑ การจัดทําแผนพัฒนาตนเองสําหรับบุคลากรทุกคน
๑.๒ สงบุคลากรเขารับการอบรมเทคนิคและหลักเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการ
๑.๓ สนับสนุนการศึกษาตอแกบุคลากรทุกคน
๑.๔ สงบุคลากรเขาอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะที่จําเป"นตอการปฏิบัติงาน
๑.๕ จัดทํารายละเอียดงานในทุกตําแหนงงาน (Job Description) ใหมีความชัดเจน

๑๖
การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
การบริหารจัดการดานงานบุคคลมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรรหา พัฒนา และธํารงรักษาบุคลากร ที่มี
คุณภาพใหคงอยูกับองคกรตลอดไป จึงจําเป"นตองอาศัยมาตรการในการจูงใจ เพื่อรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ โดยผานกระบวนการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากรที่สามารถแขงขันกับองคกร
ภายนอกได นอกจากนั้น ยังตองมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสําเร็จของงานอยางโปรงใส และเป"น
ระบบเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนการสรางบรรยากาศในการทํางานที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ ไดรับการยกยอง ใหเกียรติ เป"นที่ยอมรับในคุณคาและความสามารถ ทั้งในดานการมีสวนรวม
ความกาวหนา และความมั่นคงในการทํางาน ซึ่งจะชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกบุคลากรไดอยางเป"นรูปธรรม โดย
กองงานวิทยาเขตบางนาไดกําหนดเปBาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปBาหมายและมาตรการการพัฒนาคุณภาพและความ
มั่นคงในชีวิตของบุคลากร ดังนี้
ยุทธศาสตร: การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
เป-าประสงค: ๑.มีระบบสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม
๒.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใสและเป"นธรรม
๓. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและคาเป-าหมาย: บุคลากรไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน
มาตรการ:
๑.กําหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่
เหมาะสมเพิ่มเติมในสวนที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความตองการของ
บุคลากรและสถานภาพของกองงานวิทยาเขตบางนา
๒. สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสําเร็จของงานอยางโปรงใส เป"นธรรม
๓. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกดานตามระบบการประเมินที่กําหนดไวพรอมทั้งมีการ
นําผลการประเมินไปใชจริงเพื่อการพัฒนาบุคลากร การใหผลตอบแทนที่ยุติธรรมและการสรางความเจริญกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่งานของบุคลากรแตละคนโดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
๑.กําหนดแนวทางและเกณฑการประเมินบุคลากร
๒.จัดกิจกรรมเพื่อสรางความรัก สามัคคีของบุคลากร

๑๗
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
กองงานวิทยาเขตบางนา มีความมุงมั่น ที่จะพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเต็ม
ศักยภาพ มีคุณธรรม จงรักภักดี ซื่อสัตยตอองคกร และสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณทั้งในปeจจุบันและ
อนาคตบนพื้นฐานของจิตสํานึกแหงจรรยาบรรณ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวเป"นกรอบแนวทางการปฏิบัติ ดังนั้น
กองงานวิทยาเขตบางนา จึงไดกําหนดเปBาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปBาหมาย และมาตรการการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร ดังนี้
ยุทธศาสตร: การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
เป-าประสงค: ๑.สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเป"นผูมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย สํานึกในหนาที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.เสริมสรางชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเอง ใหเป"นที่เลื่อมใสศรัทธาและไดรับการ
ยกยองจากบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัดและคาเป-าหมาย: ๑.บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยจรรยาบรรณ
บุคลากร
มาตรการ:
๑.ดําเนินการสงเสริมและกํากับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยมีแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อสงเสริมบุคลากรใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในสังกัดดังนี้
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
๑.เผยแพรขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยจรรยาบรรณบุคลากรใหไดรับทราบ
สวนที่ ๔ การนําแผนพัฒนาบุคลากรสูการปฏิบัติ
การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปดําเนินการใหบรรลุเปBาหมายที่กําหนดถือเป"นขั้นตอนสําคัญ ซึ่งตองเกิด
จากความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในกองงานวิทยาเขตบางนา ดังนั้น เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมีความสอดคลอง
กันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ควรดําเนินการ
ดังนี้
๑.การบริหาร
๑.๑ ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อทําหนาที่กํากับ ดูแลนโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา พิจารณากําหนดนโยบายเสนอความเห็นกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อให
เกิดผลในทางปฏิบัติ
๑.๒ ระดับขับเคลื่อนแผน มีฝ-าย ทําหนาที่ในการนํานโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมทั้ง
ติดตามความกาวหนา และนําเสนอขอแนะนํา รวมทั้งปeญหาอุปสรรคในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเสนอตอผูบริหาร
๑.๓ ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย บุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนาทุกคน จะตองรับทราบนโยบายการสงเสริม
และพัฒนาบุคลากรและนําไปปฏิบัติในสวนที่ตนมีความเกี่ยวของ

๑๘
๒.การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร
๒.๑ ระดับกองงานวิทยาเขตบางนา เพื่อใหมีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) กับแผน
ยุทธศาสตรกองงานวิทยาเขตบางนา และใชเป"นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดูแล
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อใหเกิดผลเป"นรูปธรรม
๒.๒ ระดับงาน เพื่อใหมีการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติในระดับงาน โดยผลักดันใหนโยบายการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรเป"นสวนหนึ่งของงานประจํา รวมทั้งเปBาหมาย มาตรการ และแนวทางไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
เพื่อใหเกิดผลเป"นรูปธรรม และการมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมที่กองงานวิทยาเขตบางนาดําเนินการในภาพรวม
๒.๓ ระดับบุคคล ใหงานนําตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลไปกําหนดในกรอบการประเมินผลระดับ
บุคคล เพื่อวัดผลงานและนําไปสูการเป"นสวนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคล หรือการตอสัญญา
จางตอไป
๓. แนวทางการติดตามประเมินผล
๓.๑ คณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประจําปf
๓.๒มีการประเมินผลตามเปBาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร
๓.๓นําตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกําหนดเป"นสวนหนึ่งในการประเมินรายบุคคล
๓.๔ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปf
ถัดไป
สวนที่ ๕ แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
การพัฒนาบุคลากรเป"นเรื่องที่มีความสําคัญ การบริหารงานของกองงานวิทยาเขตบางนา จะพัฒนา
ไปอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น ตองอาศัยบุคลากรภายในเป"นกุญแจไขสูความสําเร็จ เรื่องนี้จึงนับเป"นสิ่ง
สําคัญที่ผูเกี่ยวของทุกคนพึงตระหนักและรวมกันพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อความเจริญกาวหนา และความ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร และเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานสามารถ
ดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรใหความสําคัญกับการพัฒนาแรงขับภายในตัว
บุคคล เชน ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจ และอุปนิสัย เป"นการพัฒนาจากจิตใจเพื่อใหบุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด คานิยม
ความเชื่อ รูจักคนควา ศึกษาหาความรูและพัฒนาทักษะดวยตนเองเพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค
ไดอยางถาวรและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป ซึ่งแนวทางในการพัฒนาในอนาคต มีดังนี้
๑.การสื่อสารที่ดี เป"นการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ ดังนั้นในการทํางาน
ทุกคนตองมุงไปที่เปBาหมายเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เพื่อแปลงไปสูแผนงาน
โครงการ ถึงผูปฏิบัติงานทุกระดับ จึงจะทําใหทุกคนรวมพลังกันผลักดันเปBาหมายของกองงานวิทยาเขตบางนา ให
บรรลุสําเร็จได

๑๙
๒.การเปwดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน สงเสริมการทํางานเป"นทีม เพื่อใหบุคลากรไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นชวยกันแกไขปeญหา สรางสัมพันธภาพและมีทัศนคติที่ดีตอกองงานวิทยาเขตบางนา
บุคลากรทุกคนมีความสุขในการทํางาน
๓.คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยคํานึงถึงปeจจัย เชน การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความ
สะอาด สะดวก ปลอดภัย การเปwดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถ และการสรางโอกาสความกาวหนา
และความมั่นคงในอาชีพ
๔.การสรางวัฒนธรรมที่ดีภายในองคกร ชวยหลอหลอมบุคลากรภายในกองงานวิทยาเขตบางนา ให
เขาใจกฎกติกาในการอยูรวมกัน วัฒนธรรมฯ ที่เขมแข็ง ซึ่งมีสวนชวยทําใหบุคลากรเกิดความผูกพันกับองคกรไดมาก
ยิ่งขึ้น
กองงานวิทยาเขตบางนา ฝAนวาจะเปBนอยางไร และสิ่งที่ทําให4ฝAนเปBนจริงได4 คือ
๑.จะเปBนกองงานวิทยาเขตบางนาที่ให4บริการดีเลิศ เปBนที่ยอมรับของผู4บริการและผู4ติดตอ
๑.๑ กําหนดใหบุคลากรทุกคนใสแบบฟอรมที่เป"นมาตรฐานเดียวกัน
๑.๒ สงเสริมใหบุคลากรมี Service mind
๑.๓ รณรงคและสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีความใสใจในการใหบริการ กระตือรือรน
บริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และอรุมอรวยใหผูรับบริการบางในบางเรื่องและบางโอกาส
๑.๔ สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหผูมาติดตอประทับใจและตองการที่จะกลับมารับบริการอีก
เชน มีมุมนั่งรอ โดยมีโตzะรับแขก มีนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพประจําวันใหอาน มีไมดอกไมประดับที่สวยงาม
๑.๕ จัดอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการสนทนาใหกับบุคลากร
๑.๖วางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเป"นระบบ
๑.๗ จัดการอบรมเกี่ยวกับงานบริการและการสรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกอยางสม่ําเสมอ
๑.๘ ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ สิ่งใดที่ชวยเหลือหรือบริการไดขอใหทําโดยไมมีเงื่อนไข
๑.๙ ทําปBายแบงแยกงานแตละงานอยางชัดเจน ติดปBายชื่อ-นามสกุลและตําแหนงไวที่โตzะทํางานของ
บุคลากรทุกคน
๑.๑๐ จัดกิจกรรม ๕ ส อยางตอเนื่องทุกเดือน
๒.ให4มีการออกกําลังกายเพื่อผอนคล4ายวันละ ๑๕ นาที
๒.๑กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการและดําเนินการ ดังนี้
-ประชาสัมพันธถึงประโยชนของการออกกําลังกาย
-ขอความรวมมือบุคลากรทุกทานในการรวมกิจกรรม

๒๐
๓.อยากได4รับความเห็นใจจากบุคลากรสายวิชาการ
๓.๑ สายวิชาการทําความเขาใจงานของฝ-ายสนับสนุนในเรื่องขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานจากคูมือ
การปฏิบัติงานของแตละงาน
๓.๒ ผูบริหารวางแผนและมีความชัดเจนในการมอบหมายงาน เพื่อใหฝ-ายสนับสนุนทํางานเสร็จตาม
เปBาหมาย
๓.๓ จัดทําขอตกลงในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ
๔.บุคลากรทุกคนในกองงานวิทยาเขตบางนาปฏิบัติงานด4วยความสุข
๔.๑จัดสัมมนาบุคลากรเป"นประจําทุกปf เพื่อเสริมสรางความสัมพันธในหมูคณะ
๔.๒จัดตั้งชมรมสรางสุข เชน การรวมตัวกันไปทัศนศึกษา หรือ ทําบุญ
๔.๓ จัดกิจกรรมเพื่อสรางรานสวัสดิการของกองงานวิทยาเขตบางนา เพื่อใหบุคลากรไดซื้อสินคาใน
ราคาถูก
๔.๔ จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ
๔.๕จัดใหมีกลองแสดงความคิดเห็นและนํามาเปwดดูพรอมกันในวันประชุม
๔.๖ มีหองรับประทานอาหาร หรือจัดกิจกรรมรวมกันระหวางบุคลากรในกองงานวิทยาเขตบางนา
๔.๗ บุคลากรทุกคนในกองงานวิทยาเขตบางนา ตองมีความอดทน อดกลั่น ควบคุมอารมณ ยอมรับ
ฟeงความคิดเห็นของผูอื่น มีความเขาใจผูอื่น มองโลกในแงดี สุภาพออนโยน
๕.มีการสงบุคลากรไปดูงานนอกสถานที่อยางตอเนื่อง เพื่อจะได4นําความรู4ใหมๆ ที่ได4มาปรับปรุงและพัฒนางานที่
ปฏิบัติให4ดียิ่งขึ้น
๕.๑ จัดใหมีการดูงานนอกสถานที่ทุกปf
๖.มีการนําระบบเทคโนโลยี/IT/เครื่องใช4สํานักงานที่ครบครันและทันสมัยมาใช4ในการปฏิบัติงาน
๖.๑ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องใชสํานักงานและอุปกรณ
IT ที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน
๖.๒สงบุคลากรเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เขามาใหมในปeจจุบัน
๖.๓จัดทําคูมือในการใชงานพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงานและอุปกรณ IT
๖.๔ มีการจัดอบรมการใชงานของอุปกรณ IT ภายในคณะ

สารบัญ
บทสรุปผู4บริหาร
สวนที่ ๑ ข4อมูลทั่วไป
๑.ประวัติความเป"นมาของกองงานวิทยาเขตบางนา
๒.หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ
๓.ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคการ อัตลักษณ เอกลักษณ
๔.โครงสรางสวนราชการและการบริหาร
๕.รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๖.ขอมูลบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา
๗.การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
สวนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
๑.หลักการและเหตุผล
๒.การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
๓.สมรรถนะที่ตองการสําหรับบุคลากร
สวนที่ ๓ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๕๖๓)
๑.การวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร
๒.การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร
๓.การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
๔.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
สวนที่ ๔ การนําแผนพัฒนาบุคลากรสูการปฏิบัติ
๑.การบริหาร
๒.การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร
๓.แนวทางการติดตามประเมินผล
สวนที่ ๕ แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
กองงานวิทยาเขตบางนา ฝeนวาจะเป"นอยางไร และสิ่งที่ทําใหฝeนเป"นจริงได คือ

บทสรุปสําหรับผู4บริหาร
กองงานวิทยาเขตบางนา เป"นหนวยงานสนับสนุนที่มีมีหนาที่ในการใหบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามวิสัยทัศนที่วา “สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุงสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได
มาตรฐานสากล” และปณิธานที่วา “พัฒนากองงานวิทยาเขตบางนา ใหเป"นแหลงสนับสนุนวิทยาการแบบตลาดวิชา
ที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม” เพื่อใหบรรลุพันธกิจของกองงาน
วิทยาเขตบางนา บุคลากรถึงเป"นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการใหเป"นไปตามพันธกิจ ดังนั้น กองงาน
วิทยาเขตบางนา จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระยะ ๕ ปf (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) สําหรับเป"น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายใตกรอบยุทธศาสตร โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ผูบริหารและผูเกี่ยวของในการใหขอมูล รวมทั้งการวิเคราะห โครงสรางองคกร (Organization) วิสัยทัศน(Vision)
พันธกิจ(Mission) จุดเนนความเป"นเลิศของกองงานวิทยาเขตบางนา ปณิธานและและเปBาหมายการจัดตั้งกองงาน
วิทยาเขตบางนา ประกอบกับขอมูลอัตรากําลังบุคลากรปeจจุบันและอนาคตที่จําแนกตามประเภท คุณวุฒิ และ
ตําแหนงทางวิชาการ ทิศทางการการพัฒนาบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา จัดทําขึ้นอยางเป"นระบบคํานึงถึง
แผนพัฒนากองงานวิทยาเขตบางนา นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารงานบุคคล (Human
Resource Management) ซึ่งใชการบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ (Competency Based Management) บน
พื้นฐานของทักษะ ความรู และความสามารถ เพื่อใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการดําเนินงานตามภารกิจ
ของตนใหบรรลุเปBาหมาย โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. ส/งเสริมการพัฒนาสู/องคCกรแห/งการเรียนรูและมีส/วนร/วม
2. การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3. ส/งเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง
4. ส/งเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกในการบริการที่ดี
5. ส/งเสริมใหบุคลากรเขาร/วมประชุม อบรม สัมมนา
6. ส/งเสริมใหบุคลากรกาวหนาในวิชาชีพ
7. ส/งเสริมใหบุคลากรทําวิจัยสถาบัน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) กําหนดไว4 ๔ ด4าน ดังนี้
๑.การวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เปBาประสงค ๑.มีแผนความตองการกําลังคน
๒.มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
ตัวชี้วัดและคาเปBาหมาย ๑.มีแผนความตองการอัตรากําลังคน
๒.สรรหาบุคลากรไดตามคุณลักษณะที่ตองการไมนอยกวารอยละ ๘๐
๒.การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก4าวหน4าในสายอาชีพของบุคลากร
เปBาประสงค ๑.บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒.บุคลากรมีความรู ความสามารถและสมรรถนะในการทํางานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและคาเปBาหมาย ๑.บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒.บุคลากรรอยละ ๘๐ ไดรับการฝqกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานอยางนอย ๑ ครั้ง/คน/ปf
๓.การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
เปBาประสงค ๑.มีระบบสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหแกบุคลากรอยางเหมาะสม
๒.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปรงใสและเป"นธรรม
๓.บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและคาเปBาหมาย ๑.บุคลากรไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน
๔.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
เปBาประสงค ๑.สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดเป"นผูมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย สํานึกใน
หนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.เสริมสรางชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเอง ใหเป"นที่เลื่อมใสศรัทธา
และไดรับการยกยองจากบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัดและคาเปBาหมาย ๑.บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวย
จรรยาบรรณบุคลากร

คํานํา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปf (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) กองงานวิทยาเขตบางนา จัดทําขึ้นภายใตกรอบ
ยุทธศาสตร ๕ ปf โดยจัดใหมีการรวบรวมขอมูลของทุกหนวยงานภายในกองงานวิทยาเขตบางนา ซึ่งทําใหไดขอมูลที่
สามารถนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจากกระบวนการที่เป"นระบบ ไดแก การวิเคราะหภาระ
งานเพื่อประกอบการวิเคราะหอัตรากําลังของสายสนับสนุน การสํารวจความตองการการฝqกอบรมของบุคลากรสาย
สนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา ใครขอขอบคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยทุก
ทาน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา และบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ไดรวม
จัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งชวยใหผูบริหารของกองงานวิทยาเขตบางนา ไดกรอบแนวคิด
และทิศทางที่ชัดเจน และไดรวมกันตัดทําเอกสารฉบับนี้ใหเสร็จลุลวงไปไดดวยดี จึงหวังเป"นอยางยิ่งวา แผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฉบับนี้ จะเป"นประโยชนในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป"นทรัพยากรที่มี
คาที่สุดของกองงานวิทยาเขตบางนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

ที่จะนํามาใชในการบริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาวของบุคลากรและระบบราชการนั้น
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทําใหบุคลากรในองคCกรปฏิบัติงานไดผลโดดเด/นกว/าคนอื่น ๆ สําหรับตนแบบ
สมรรถนะหรือ Competency Model แต/ละงานจะมีสมรรถนะประจํา
สมรรถนะ ประกอบดวยสมรรถนะหลักที่ขาราชการพลเรือนทุกคนตองมี 5 ดาน และสมรรถนะประจําสายงานอีก 3
ดาน นอกจากนั้น การประเมินสมรรถนะอาจจะใชเปGนส/วนหนึ่งในการบริหารค/าตอบแทน ดังนั้นหากนํามาใชบุคลากร
ทุกคนควรทําความเขาใจกับสมรรถนะประจําตําแหน/งของตน และพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานของตนเอง
ใหสอดคลองกับสมรรถนะนั้น ๆ ซึ่งจะนําไปสู/ผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวบุคคลที่ดีขึ้นและผลสัมฤทธิ์ขององคCการ
โดยรวม ตลอดจนอาจทําใหผูที่มีพฤติกรรมดังกล/าวไดรับค/าตอบแทนตามสมรรถนะดวย
กองงานวิทยาเขตบางนา เปGนหน/วยงานสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตและมีวัตถุประสงคCในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาการเรียนรูใหกับประชาชนของประเทศ จึงไดจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของกองงาน
วิทยาเขตบางนาขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบและเพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของกอง
งานวิทยาเขตบางนาดีขึ้น เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรไดปรากฏอยู/ในนโยบายระดับมหาวิทยาลัย สําหรับใชเปGนกรอบ
ทิศทางใหมหาวิทยาลัยและคณะ/หน/วยงานไดนําแนวทางดังกล/าวไปปฏิบัติใหบรรลุผลไวตามพันธกิจ
การพัฒนาบุคลากรเปGนหัวใจสําคัญของการพัฒนาองคCกร เนื่องจากป+จจัยดานบุคลากรหรือ
อัตรากําลังเปGนป+จจัยหนึ่งที่สําคัญในการชี้ขาดความสําเร็จในการทํางานทุกองคCกร โดยเฉพาะอย/างยิ่ง
สถาบันอุดมศึกษาที่มีเปOาหมายในการพัฒนาองคCความรู และสรางบุคลากรระดับวิชาชีพออกไปปฏิบัติงานในสังคม
การพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงเปGนป+จจัยสําคัญที่จะเขาไปขับเคลื่อนการดําเนินการตาม
ภารกิจหลักของสถาบันใหเปGนไปตามยุทธศาสตรCการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในองคCกร เพื่อกาว
ไปสู/องคCกรแห/งการเรียนรูที่เนนความสําคัญและมีเปOาหมายในการสรางองคCความรู และพัฒนาภูมิป+ญญาใหสังคม
กองงานวิทยาเขตบางนา จึงดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่มีการกําหนดสมรรถนะ 3
ประเภท คือ
1. สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร/วมของขาราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล/อหล/อมค/านิยม
และพฤติกรรมที่พึงประสงคCร/วมกัน ประกอบดวยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
1.1 การบริการที่ดี (Service Mind) ความเต็มใจและความพยายามในการใหบริการเพื่อนสนอง
ความตองการของผูใชบริการเพื่อสนองความตองการของผูใชบริการและหน/วยงานอื่นที่เกี่ยวของ
1.2 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ความขนขวาย สนใจใฝYรู เพื่อสั่งสม
พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถใหมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ดวยการศึกษาคนควาความรู พัฒนา
ตนเองอย/างต/อเนื่องอีกทั้งรูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตCใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีต/าง ๆ เขากับการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล
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1.3 การมุ*งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ความมุ/งมั่นที่จะทํางานในความรับผิดชอบ
ใหบรรลุเปOาหมายตามตัวชี้วัดของหน/วยงานและองคCกรใหดี หรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู/โดยมาตรฐานนี้ อาจเปGนผล
การปฏิบัติงานที่ผ/านมาของตนเอง หรือเกณฑCวัดผลสัมฤทธิ์ที่ส/วนราชการกําหนดขึ้น รวมถึงมีการสรางสรรคCพัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปOาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไม/เคยมีผูใดสามารถกระทําไดมาก/อน
1.4 การทํางานเป0นทีม (Teamwork) ความตั้งใจที่จะทํางานร/วมกับผูอื่น มีส/วนร/วมในทีมงาน
หน/วยงาน หรือองคCกรโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปGนสมาชิกในทีม มิใช/ฐานะหัวหนาทีม และความสามารถในการสรางและ
ดํารงรักษาสัมพันธภาพในทีม
1.5 จริยธรรม (Integrity) การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ/งประโยชนCขององคCกรมากกว/า
ประโยชนCส/วนตน
2.สมรรถนะประจํากลุ*มงาน
2.1 บุคลากรประเภทวิชาชีพเฉพาะฯและประเภททั่วไป ถือปฏิบัติ ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ
1. การคิดวิเคราะหC
2. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
3. ความมั่นใจในตนเอง
4. ความยืดหยุ/นผ/อนปรน
5. ความผูกพันที่มีต/อส/วนราชการ
6. การสรางสัมพันธภาพ
2.2 บุคลากรประเภทวิชาการ
1. ความกระตื้อรื้อรนและการเปGนแบบอย/างที่ดี
2. ทักษะการสอนงาน
3. ทักษะการใหคําปรึกษา
4. ความรูความเชี่ยวชาญดานวิชาการ
5. ทักษะดานการวิจัยและนวัตกรรม
6. การบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. สมรรถนะประจํากลุ*มงานนักบริหาร
1. สภาวะผูนํา
2. วิสัยทัศนC
3. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
4. การควบคุมตนเอง
5. การสอนงานและการมอบหมาย
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ประโยชน:ที่คาดว*าจะได-รับ
๑. กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับใชเปGนแนวทางในการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคลองกับยุทธCศาสตรCและกลยุทธCของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒. การพัฒนาบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา จะมีการบริหารจัดการอย/างเปGนระบบและตรง
ตามความตองการของหน/วยงานและบุคลากรทุกกลุ/มทุกประเภท
๓. บุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา จะไดรับความการพัฒนาความรูความสามารถ มีสมรรถนะ
ศักยภาพ และขีดความสามารถ
๔. กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผนพัฒนาปรับปรุงความสามารถบุคลากร มีแผนพัฒนาทักษะการ
ทํางานที่หลากหลายดาน ที่สามารถทํางานทดแทนกันได และส/งผลต/อความสําเร็จและกาวหนาขององคCกร
การวิเคราะห:สภาพแวดล-อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. กองงานวิทยาเขตบางนา มีความไดเปรียบเชิงกายภาพ สภาพแวดลอมและพื้นที่ในการรองรับ
การขยายตัวและเติบโตขององคCกร
๒. บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลายสาขาวิชาชีพและสามารถปฏิบัติตามพันธกิจของกองงาน
วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๓. บุคลากรมีความร/วมมือในการทํากิจกรรมของกองงานวิทยาเขตบางนา และมหาวิทยาลัย
จุดอ*อน (Weaknesses)
๑. บุคลากรขาดทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
๒. บุคลากรขาดความรูที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต/ละสายงาน
๓. ไม/มีแผนพัฒนาบุคลากร
๔. ขาดการวิเคราะหCอัตรากําลังทําใหบุคลากรทํางานไม/ตรงกับตําแหน/ง
๕. ขาดการสรางองคCความรูอย/างเปGนระบบ
๖. ขาดการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
โอกาส (Opportunities)
๑. ตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสี่ยง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒. สังคมฐานความรู ทําใหคนในวัยศึกษาและวัยทํางาน ตลอดจนผูสูงอายุ แสวงหาโอกาสใน
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรูและวุฒิการศึกษาอันเปGนประโยชนCต/อการดําเนินชีวิต
๓. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ ส/งเสริมใหคน
เปGนศูนยCกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

๑๗

อุปสรรค (Threats)
๑. การเป?ดเสรีการศึกษาและการเขาสู/ประชาคมอาเซียน ทําใหคู/แข/งในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้นทั้ง
จํานวนสถาบันและประเภทการรับนักศึกษา
๒. อุดมศึกษาในสภาพการแข/งขันสูง นโยบายของคู/แข/งที่เอื้อประโยชนCใหกับผูเรียน เช/น
ลดระยะเวลาการศึกษา ประชาสัมพันธCโดยไม/คํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ
ยุทธศาสตร:การพัฒนาบุคลากร
จากการวิเคราะหCวิสัยทัศนC เปOาหมาย สภาพแวดลอมในการพัฒนาบุคลากร ทั้งจุดแข็ง จุดอ/อน
โอกาส และอุปสรรคในแต/ละดาน แลวกําหนดกลยุทธCและโครงการ/กิจกรรมต/าง ๆ ที่จะดําเนินการในรอบระยะเวลา
๕ ป ขางหนา โดยแยกประเด็นยุทธศาสตรCทั้ง ๔ ดาน ดังนี้
๑. การสรรหาบุคลากร
1.1 กลยุทธCในการสรรหาบุคลากร พัฒนากระบวนการสรรหา ปรับปรุงกฎระเบียบการสรรหา
กําหนดสมรรถนะและคุณวุฒิเพื่อการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเปGนไปตามเปOาหมายที่หน/วยงานกําหนด
1.2 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการสรรหาบุคลากร กําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะ
ดําเนินการเพื่อการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่จะดําเนินการเปGนรายไตรมาส ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 รวมทั้งผูรับผิดชอบ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธC และโครงการ/กิจกรรม ที่จะใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระยะ
4 ป ขางหนา
2.1 กลยุทธCในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย/างมี
ประสิทธิภาพโดย
1.สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสําเร็จของงานอย/างโปร/งใสและเปGนธรรม
2.ประเมินผลการปฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน และนําผลการประเมินไปใชอย/างแทจริง
2.2 โครงการ/กิจกรรม เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให-พร-อมรองรับต*อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธCและโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563) เพื่อ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ ภายใตระเบียบ
และหลักเกณฑCของมหาวิทยาลัย
3.1 กลยุทธCในการพัฒนาบุคลากร กลยุทธCที่จะใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รองรับต/อการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหบรรลุเปOาหมายที่ระบุไว
1.สนับสนุนส/งเสริมการศึกษาต/อในระดับที่สูงขึ้น
2.พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.พัฒนาทักษะดานภาษาต/างประเทศ
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4.พัฒนาส/งเสริมดานการวิจัย
5.พัฒนาเสนทางความกาวหนาในตําแหน/งดวยผลงานทางวิจัย
3.2โครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรองรับต/อการเปลี่ยนแปลง
4. การสร-างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
4.1 กลยุทธCในการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน การสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหบรรลุเปOาหมายที่กําหนด
4.2 โครงการ/กิจกรรม เพื่อการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
แผนงานการพัฒนาบุคลากร
จากการสํารวจความตองการของบุคลากรภายในกองงานวิทยาเขตบางนา ในดานการพัฒนาความรู
ทักษะวิชาชีพ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการวิเคราะหCวิสัยทัศนC เปOาหมาย
สภาพแวดลอมในการพัฒนาบุคลากร ทั้งจุดแข็ง จุดอ/อน โอกาส และอุปสรรคในแต/ละดาน โดยการกําหนดกลยุทธC
และโครงการ/กิจกรรมต/างๆ ที่จะดําเนินในระยะ 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2559 – 2563) โดยแยกประเด็นยุทธศาสตรC
ทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1.การสรรหาบุคลากร
1.1 กลยุทธCในการสรรหาบุคลากร พัฒนากระบวนการสรรหา ปรับปรุงกฎระเบียบการสรรหา
กําหนดสมรรถนะและคุณวุฒิเพื่อการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเปGนไปตามเปOาหมายที่หน/วยงานกําหนด
1.2 โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในการสรรหาบุคลากร กําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะ
ดําเนินการเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาที่จะดําเนินการเปGนรายไตรมาส ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 รวมทั้งผูรับผิดชอบ
จํานวนกิจกรรม/ปงบประมาณ พ.ศ.
กิจกรรม
หน/วยงานที่รับผิดชอบ
2559
2560
๑.พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากร
งานธุรการ และ
กองงานวิทยาเขตบางนา
คณะกรรมการบริหารกองงาน
วิทยาเขตบางนา
- การวิเคราะหCงาน (ความตองการ)
1 ครั้ง
- กําหนดคุณสมบัติ
4 ครั้ง
2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธCและโครงการ/กิจกรรม ที่จะใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระยะ 4 ป
2.1 กลยุทธCในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในอย/างมี
ประสิทธิภาพโดย
2.1.1 สรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสําเร็จของงานอย/างโปร/งใสและเปGนธรรม
2.1.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกๆ ดาน และนําผลการประเมินไปใชอย/างแทจริง
2.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับ
๑๙

2.2 โครงการ/กิจกรรม เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลยุทธ:
การ
ประเมิน
ผลการ
ปฏิบัติ
งาน

โครงการ/
กิจกรรม
1.สรางระบบการ
ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติ งานจาก
ผลสําเร็จของงาน
อย/างโปร/งใสและ
เปGนธรรม
2.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในทุกๆ
ดานและนําผล
การประเมินไปใช
อย/างแทจริง
3.จัดใหมีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผูบริหารและ
บุคลากรทุกระดับ

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
2559
2560
2561
2562
2563
1 2 3 41234 1 2 34 12 3 4 1 2 3 4
งานธุรการ
และ
คณะกรรม
การบริหาร
กองงาน
วิทยาเขต
บางนา

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให-พร-อมรองรับต*อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธC และโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563) เพื่อปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ ภายใตระเบียบและหลักเกณฑCของ
มหาวิทยาลัย
1.กลยุทธCในการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธCที่จะใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรองรับต/อการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหบรรลุเปOหมายที่
ระบุไว
1.1สนับสนุนส/งเสริมการศึกษาต/อในระดับที่สูงขึ้น
1.2 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาต/างประเทศ
2.โครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรองรับต/อการเปลี่ยนแปลง
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ลํา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

โครงการ/กิจกรรม

การวิเคราะหCอัตรากําลัง
การทํางานอย/างมีความสุข
การทํางานเปGนทีมอย/างมีความสุข
การพูดและการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
อบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรC
การเขียนรายงานการประชุม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคการสื่อสารอย/างมีประสิทธิภาพ
เสนทางสู/ความกาวหนาทางอาชีพ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลอย/างเปGนระบบ
12. การวิจัยสถาบัน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
2559
2560
2561
2562
2563
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
งานธุรการและ
คณะกรรมการ
บริหารกองงาน
วิทยาเขตบางนา
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4.การสร-างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
1.กลยุทธCในการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหบรรลุเปOาหมายที่กําหนด
2.โครงการ/กิจกรรม เพื่อการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
โครงการ/กิจกรรม
1.การส/งเสริมบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด/น
2.การจัดสวัสดิการใหครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท
3.สนับสนุนสรางบรรยากาศในการทํางาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
2559
2560
2561
2562
2563
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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บทที่ 3
การทบทวนภารกิจ ความรู และกําลังคนที่ตองการในอนาคต
3.1 สรุปความต-องการอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563)
ป พ.ศ.
ประเภทบุคลากร
2559 2560 2561 2562 2563
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราวรายป
ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราวรายป (ลักษณะลูกจางประจํา)
3.2 สรุปความต-องการอัตรากําลังในอนาคต
งานธุรการ
ป พ.ศ.
ตําแหน*ง
2559 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
2560
2561
2562 นักวิชาการศึกษา

ประเภทบุคลากร
ลูกจางประจํา
ขาราชการ
ขาราชการ

จํานวนอัตรา
1
1
1

งานกิจการและบริการนักศึกษา
ป พ.ศ.
ตําแหน*ง
ประเภทบุคลากร
2559
2560 นักวิชาการศึกษา
ขาราชการ
2561 นักวิชาการศึกษา
ขาราชการ
2562 นักวิชาการศึกษา
ขาราชการ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ขาราชการ
นักวิชาการศึกษา
ขาราชการ
2563
-

จํานวนอัตรา
2
1
1
1
2
-

งานแพทย:และอนามัย
ป พ.ศ.
2559
2560 พยาบาล
2561
2562
2563

ตําแหน*ง
-

ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
-

จํานวนอัตรา
-

ป พ.ศ.
ตําแหน*ง
2559 ผูช/วยช/างทั่วไป
2560 พนักงานขับรถยนตC
ช/างประปา
2561 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนตC
2562 ช/างไม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนตC
2563
-
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งานช*างและยานพาหนะ
ประเภทบุคลากร
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางงบรายได
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
-

จํานวนอัตรา
3
1
1
1
1
1
1
2
-

งานอาคารสถานที่
ป พ.ศ.
2559
2560

2561

2562

2563

ตําแหน*ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานสถานที่
ช/างเทคนิค
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ผูช/วยช/างทั่วไป
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
ผูช/วยช/างทั่วไป
พนักงานสถานที่
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานสถานที่
ผูช/วยช/างทั่วไป
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ช/างไม
ผูช/วยช/างทั่วไป
พนักงานสถานที่

ประเภทบุคลากร
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา
ลูกจางประจํา

จํานวนอัตรา
1
3
1
1
3
1
3
3
1
1
3
2
1
1
3
2
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บทที่ 4
มาตรการในการบริหารและเตรียมอัตรากําลัง
4.1 การเตรียมอัตรากําลังแผนทดแทนอัตรากําลังที่เกษียณ (แผนความก-าวหน-าในอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร)
กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง เตรียมอัตรากําลังโดยกําหนดแผนการพัฒนา
บุคลากร ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563) สําหรับพัฒนาสมรรถนะหลัก และทักษาตามตําแหน/งหนาที่ สําหรับ
บุคลากรทุกกลุ/มทุกประเภท สนับสนุนใหบุคลากรลาศึกษาต/อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับปริญญาโท สนับสนุน
ใหบุคลากรมีความกาวหนาในอาชีพ ดํารงตําแหน/งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ในสัดส/วนที่เพิ่มมากขึ้น และ
อัตรากําลังกลุ/มพนักงานที่จางเขามาปฏิบัติงานจะพิจารณารับระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท เพื่อพรอมรองรับ
การเปGนมหาวิทยาลัย
4.2 การพัฒนาบุคลากร
กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผนในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงคCที่จะบุคลากรของกองงาน
วิทยาเขตบางนา มีสมรรถนะที่สอดคลองและตรงตามยุทธศาสตรCของกองงานวิทยาเขตบางนา และมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และไดดําเนินการสํารวจความตองการในพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคน แลวนําขอมูลทั้งสองส/วนมาสรุป
วิเคราะหC และสรุปเปGนแนวทางการดําเนินการพัฒนาบุคลากร เปGนแผน 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563)
4.3 ระบบความก-าวหน-าในตําแหน*งวิชาชีพ
1.เสนทางความกาวหนาตามสายงานของทุกประเภทตําแหน/งของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
2.เสนทางความกาวหนาตามสายงานตําแหน/งประเภททั่วไป
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เส-นทางความก-าวหน-าตามสายงานประเภทสายสนับสนุน
กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตําแหน/งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตําแหน/งประเภททั่วไป

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
2ป
ระดับเชี่ยวชาญ
3ป
ระดับชํานาญการพิเศษ

ระดับชํานาญงานพิเศษ
4ป

ระดับชํานาญการ
ระดับปฏิบัติการ

6ป
ระดับชํานาญงาน

ป.เอก 2 ป
ป.โท 4 ป
ป.ตรี 6 ป

ระดับปฏิบัติงาน

ปวส. 4 ป
ปวท. 5 ป
ปวข. 6 ป

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร:การพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2559 – 25563)
ของกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ยุทธศาสตรCที่ 6 การพัฒนาศักยภาพดานการบริหาร เปOาประสงคCที่ 6
ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเปGนที่ยอมรับของผูรับบริการ กลยุทธCที่ 6 ส/งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยCใหมีศักยภาพ โดยใชเครื่องมือการบริหารจัดการยุคใหม/
ประกอบการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก โดยการวิเคราะหC SWOT เพื่อใหทราบสภาวะที่แทจริง พบว/าบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา ไดรับการพัฒนา 3
ดาน ไดแก/
1. การพัฒนาสู/องคCกรแห/งการเรียนรูและมีส/วนร/วม
2. การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3. ส/งเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง
โดยนําแนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency System) เปGนเครื่องมือแปลงกลยุทธCไปสู/การปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบ/งชี้ความสําเร็จ ความลมเหลวและ
ป+ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนบุคลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2559 – 25563) บรรลุวัตถุประสงคCอย/างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองงานวิทยาเขตบางนา
มีแผนยุทธศาสตรCการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

