แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ๕ ปี
พ.ศ. 2560 – 2564
กองงานวิทยาเขตบางนา สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมาของกองงานวิทยาเขตบางนา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้ดาเนินการจัดตั้งวิทยาเขตบางนา ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับกับ
จานวนนักศึกษาที่มีจานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ทาให้มีปัญหาด้านสถานที่จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงได้เสนอแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่จัดการเรียนการสอน เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “วิทยาเขตบางนา” บนที่ดินซึ่งมีผู้บริจาคจานวน 150 ไร่ บริเวณ
กิโลเมตรที่ 8 ถนนบางนา – ตราด แขวงดอกไม้ เขตบางนา (ปัจจุบันขึ้นกับเขตประเวศ) กรุงเทพมหานคร ตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้ง กองงานวิทยาเขตบางนา พ.ศ. 2524 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108
ตอนที่ 145 วันที่ 20 สิงหาคม 2534และมหาวิทยาลัยได้เปิดใช้กองงานวิทยาเขตบางนา โดยจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี ในวิชาพื้นฐานชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2527 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2527และด้วยสภาพการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและระบบการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทาให้การบริหารงานขององค์กร
ต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง บุคลากรในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
และธุรกิจเอกชนจะต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถ เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด
ใกล้เคียง ให้ได้รับการเพิ่มพูน พัฒนาองค์ความรู้ในระดับสูงขึ้น มหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงเปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาตรีภาคพิเศษในส่วนภูมิภาคที่วิทยาเขตบางนา โดยมีการบริหารงาน ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
1. งานธุรการ มีเป็นหน่วยงานบริการกลางของกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานสารบรรณและผลิตเอกสารของกองงานวิทยาเขตบางนา
การรับ-ส่งหนังสือ หนังสือเวียน หนังสือราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ดูแลและควบคุมการผลิตเอกสารของ
กองงานวิทยาเขตบางนา ด้านการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษของกองงานวิทยาเขตบางนา การรับสมัครบุคลากรเข้า
ทางาน การปรับวุฒิ การเปลี่ยนตาแหน่ง การโอนย้าย สวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา
การประชาสัมพันธ์ ด้านการเงินและพัสดุ ดูแลและควบคุมระบบการเงินและพัสดุ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ
สวัสดิการค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การเบิกจ่ายการ
บารุงรักษาค่าเหมาจ้างทุกประเภท รวมทั้งการจาหน่ายพัสดุและการตั้งเบิกจ่ายในระบบสามมิติ ด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน วิเคราะห์แผนและบริหารงบประมาณ งานวิจัยและการประเมินคุณภาพงาน โดยแบ่งการปฏิบัติ
ราชการออกเป็น ๔ หน่วย คือ
*หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร
*หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ
*หน่วยการเงินและพัสดุ
*หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพ
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๒
2.งานกิจการและบริการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านสนับสนุนให้มีการ
เรียนการสอน การให้บริการการศึกษา การประชาสัมพันธ์ อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษาแนะแนวแก่นักศึกษา
ดาเนินการจัดโครงการ กิจกรรม และควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ รวมถึงการจัด
กิจกรรมเสริมพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการปฏิบัติราชการออกเป็น ๔ หน่วย คือ
*หน่วยธุรการ
*หน่วยบริการการศึกษา
*หน่วยกีฬาและสวัสดิการนักศึกษา
*หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
๓. งานแพทย์และอนามัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน โดยการให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและครอบครัวบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคาแหงในการตรวจรักษา
โรค โดยแพทยู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ให้บริการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค โดยเฉพาะการเฝูาระวังโรคและภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรัง วางแผนการ
ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมตามสารวจความต้องการ/จาเป็นของชุมชน นอกจากนี้ งานแพทย์และอนามัย
ยังประสานงานกับองค์กรสุขภาพต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานตามพันธกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งการปฏิบัติ
ราชการออกเป็น ๓ หน่วย คือ
*หน่วยธุรการและเวชระเบียน
*หน่วยพยาบาลและเภสัชกรรม
*หน่วยเวชปฏิบัติ
3.งานอาคารสถานที่ มีขอบเขตความรับผิดชอบ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ อาคารเรียน
อาคารเอนกประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดสถานที่สอบ เป็นไปตามนโยบายและวัตุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงควบคุมดูแลในเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบ การตกแต่งและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์
ความปลอดภัย การรักษาทรัพย์สินของทางราชการอานวยความสะดวกการจัดจราจรภายในกองงานวิทยาเขตบางนา
การมอบหมายสั่งการติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ประเมินผลและ
วิเคราะห์ปัญหา เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการปฏิบัติราชการออกเป็น
๓ หน่วย คือ
*หน่วยอาคารเรียนสถานที่
*หน่วยเกษตร
*หน่วยรักษาความปลอดภัย
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๓
4.งานช่างและยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานด้านการบริหารและการจัด
ให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ของกองงาน
วิทยาเขตบางนา โดยกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน คือ รับผิดชอบในการจัดการ การวางแผนและติดต่อประสาน
งาน การติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งการปฏิบัติราชการออกเป็น ๔ หน่วย คือ
*หน่วยยานพาหนะและซ่อมบารุง
*หน่วยไฟฟูา
*หน่วยประปา
ปรัชญา(Philosophy)
มุ่งสร้างงานตามพันธกิจ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
ปณิธาน(Ambition)
พัฒนากองงานวิทยาเขตบางนา ให้เป็นแหล่งสนับสนุนวิทยาการแบบตลาดวิชา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรมและจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสัยทัศน์ (Viston)
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ ช่วยสร้างสรรค์สังคม
พันธกิจ
1. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน
4. สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน
6. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
ค่านิยมองค์การ
ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร
แผนบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากร ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กองงานวิทยาเขตบางนา / ทิพวัลย์ วงษ์ธญ
ั กรณ์

๔
อัตลักษณ์
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์
หน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
โครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร
กองงานวิทยาเขตบางนา สานักงานอธิการบดี มีโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหาร
ออกเป็น ๕ หน่วยงาน คือ
1. งานธุรการ
2. งานกิจการและบริการนักศึกษา
3. งานอาคารสถานที่
4. งานช่างและยานพาหนะ
5. งานแพทย์และอนามัย
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๕
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองงานวิทยาเขตบางนา
สานักงานอธิการบดี
กองงานวิทยาเขตบางนา
งานธุรการ
-หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร
-หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ
-หน่วยการเงินและพัสดุ
-หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

งานกิจการและบริการนักศึกษา
-หน่วยธุรการ
-หน่วยบริการการศึกษา
-หน่วยกีฬาและสวัสดิการนักศึกษา
-หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานแพทย์และอนามัย

งานอาคารสถานที่

งานช่างและยานพาหนะ

-หน่วยธุรการและเวชระเบียน
-หน่วยพยาบาลและเภสัชกรรม
-หน่วยเวชปฏิบัติ

-หน่วยอาคารเรียน
-หน่วยยานพาหนะและซ่อมบารุง
-หน่วยเกษตร
-หน่วยไฟฟูา
-หน่วยรักษาความปลอดภัย -หน่วยประปา
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๖
โครงสร้างการบริหารภายในกองงานวิทยาเขตบางนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)
รองอธิการบดีฝุายวิทยาเขต
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พิทยา สีสด)
ผู้อานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา
(นางสาอางค์ ปอกกันทา)
งานธุรการ
งานกิจการและบริการนักศึกษา
(นายศักดา ดอกแก้ว)
(นายปัญญา ไกรวิศิษฏ์กุล)
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชานาญการ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชานาญการพิเศษ

งานช่างและยานพาหนะ
(นายพิพัฒน์ ไทยบารุง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ

งานแพทย์และอนามัย
(นายถนอม อุตรัตน์)
พยาบาล ชานาญการพิเศษ

งานอาคารสถานที่
(นายทวีศักดิ์ นาคแก้ว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ

แผนบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากร ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กองงานวิทยาเขตบางนา / ทิพวัลย์ วงษ์ธญ
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๗
รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.รองอธิการบดีฝุายวิทยาเขต
2.ผู้อานวยการกองงานวิทยาเขตบางนา
3.หัวหน้างานกิจการและบริการนักศึกษา
4.หัวหน้างานแพทย์และอนามัย
5.หัวหน้างานช่างและยานพาหนะ
6.หัวหน้าอาคารสถานที่
7.หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา วิทยาเขตบางนา
8.หัวหน้างานบริการและสารสนเทศ วิทยาเขตบางนา
9.หัวหน้างานธุรการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีอานาจและหน้าที่ พิจารณาวางนโยบาย และ
แผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย วางระเบียบและแนวปฏิบัติ ข้อบังคับภายใน
หน่วยงาน และส่งเสริมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติราชการของกองงาน
วิทยาเขตบางนา เป็นด้วยความเรียบร้อย

แผนบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากร ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กองงานวิทยาเขตบางนา / ทิพวัลย์ วงษ์ธญ
ั กรณ์
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กรอบอัตรกาลัง กองงานวิทยาเขตบางนา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จานวนอัตราสายสนับสนุนปัจจุบนั และอัตราว่าง
ลาดับ
ที่

หน่วยงาน/ตาแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล

1.

งานธุรการ

เลขที่
อัตรา

สถานภาพสายสนับสนุน
จานวน
พนักงาน
ลูกจ้าง
ลูกจ้าง
อัตรา
งบ
รายปี
ข้าราชการ
งบ
ปัจจุบัน
งบคลัง งบรายได้ รายได้
รายปี
(ลจ.
คลัง
ประจา)
25
6
7
1
2
5
-

กรอบอัตราว่าง
งบรายได้
(ลจ.
ประจา)
-

อายุ
ปัจจุบัน

ปีที่
เกษียณ

ว่าง

ทดแทน

55

2565

-

-

39

2581

-

-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
นายศักดา ดอกแก้ว (หัวหน้างาน)
1.1

1570

หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร

1

1

-

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

2

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางรัชนี อิ่มลอย (หัวหน้าหน่วย)
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นางสาวเพราพิลาศ

สุขเกษม

218

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560

ข้อมูลบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตารางที่ 1 แสดงจานวนบุคลากรจาแนกประเภท งบคลัง งบรายได้
ประเภทบุคลากร
งบคลัง
งบรายได้
ข้าราชการ
25
ลูกจ้างประจา
76
ลูกจ้างงบรายได้
5
พนักงานมหาวิทยาลัย
23
1
ลูกจ้างรายปี
41
สรุปยอดรวม
124
48
ที่มา หน่วยบุคลากร งานธุรการ

ตารางที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรจาแนกงบคลัง งบรายได้

หน่วย : คน
ยอดรวม
25
76
5
24
41
172

หน่วย:คน

หน่วยงาน
งานธุรการ
งานกิจการและบริการนักศึกษา
งานแพทย์และอนามัย
งานช่างและยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่
งานบริการและประสานงานปริญญาโท
สรุปยอดรวม
ที่มา หน่วยบุคลากร งานธุรการ

งบคลัง
12
20
6
20
63
4
125

งบรายได้
5
6
2
18
15
1
47

ยอดรวม
17
26
8
38
78
5
172
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๙
ตารางที่ 3 จาแนกตามงานและประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
งานธุรการ งานกิจการและ
บริการนักศึกษา
1.ข้าราชการ
4
12
2.พนักงานมหาวิทยาลัย
6
6
(งบคลัง)
3.พนักงานมหาวิทยาลัย
1
(งบรายได้)
4.ลูกจ้างงบรายได้
1
5.ลูกจ้างงบรายได้
(ลักษณะลูกจ้างประจา)
6.ลูกจ้างประจา
2
1
7.ลูกจ้างปฏิบัติงาน
3
5
(ชั่วคราวรายปี)
8.ลูกจ้างปฏิบัติงาน
1
1
ชั่วคราวรายปี
(ลักษณะลูกจ้างประจา)
17
26

งานแพทย์
และอนามัย
2
3

งานช่างและ
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

คิดเป็น
ร้อยละ

27
21

ที่มา หน่วยบุคลากร งานธุรการ
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1๐
ตารางที่ 4 จาแนกตามปีที่เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2559 – 2563
ประเภทบุคลากร

ปีที่เกษียณ
2561
4

ผลรวมทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ

10

19.23

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

3.85

-

-

-

-

1

1.92

7

9

10

4

7

37

71.15

7.ลูกจ้างปฏิบัติงาน (ชั่วคราวรายปี)

-

-

-

-

-

-

-

8.ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี
(ลักษณะลูกจ้างประจา)
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.พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้)

-

-

-

4.ลูกจ้างงบรายได้

-

1

5.ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจา)

1

6.ลูกจ้างประจา

1.ข้าราชการ

ที่มา หน่วยบุคลากร งานธุรการ

1๑
ตารางที่ 5 แสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามประเภทและระดับตาแหน่ง ณ ปีงบประมาณ 2559
ประเภทบุคลากร

ปฏิบตั ิงาน
ต่า ต. ตรี โท

ประเภททั่วไป
ชานาญงาน
ต่า ต. ตรี โท

ชานาญงานพิเศษ
ต่า ต. ตรี โท

ปฏิบตั ิการ
ต่า ต. ตรี โท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ต่า ต. ตรี
โท ต่า ต. ตรี
โท

ผลรวมทั้งหมด

1.ข้าราชการ

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

13

-

4

5

28

2.พนักงานมหาวิทยาลัย(งบคลัง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

13

-

-

-

-

-

-

22

3.พนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

4.ลูกจ้างงบรายได้

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

5.ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะ

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

6.ลูกจ้างประจา

71

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

7.ลูกจ้างปฏิบัติงาน (ชัว่ คราวรายปี)

5

4

1

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

16

8.ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี

24

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

104

8

1

3

-

-

-

-

-

-

12

17

-

5

13

-

4

5
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ลูกจ้างประจา)

(ลักษณะลูกจ้างประจา)

ผลรวมทั้งหมด

หมายเหตุ

ต่า ต. หมายถึง ต่ากว่าปริญญาตรี
ตรี หมายถึง ปริญญาตรี
โท หมายถึง ปริญญาโท
ที่มา หน่วยบุคลากร งานธุรการ

15
การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
กองงานวิทยาเขตบางนา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีการกาหนดระบบและ
กลไกในการดาเนินงาน เรื่อง การประกันคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้สอดคล้องกับระบบการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๕ โดยให้บุคลากรดาเนินการจัดทาเอกสาร ดังนี้
๑. แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในแต่ละงาน
๒. ผลการปฏิบัติงานในรอบปี (การประเมิน)
๓. แบบสารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและการให้บริการ
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
๑.หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคาแหง สอดรับกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกองงานวิทยาเขตบางนา บรรลุผลสาเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยมีจานวนที่เพียงพอมีคุณภาพเหมาะสมรวมทั้งการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของกองงานวิทยาเขตบางนา
สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงได้กาหนดนโยบายไว้ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
2. การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการบริการที่ดี
5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
6. ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในวิชาชีพ
7. ส่งเสริมให้บุคลากรทาวิจัยสถาบัน
๒.การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
-ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
-มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
-บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
-บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
-บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
-ทางานเป็นทีม
-เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
-ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
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16
จุดอ่อน (Weaknesses)
-บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
-ภาระงานของแต่ละหน่วยงานไม่ชัดเจน
-การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
-สถานที่ในการให้บริการไม่เพียงพอ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
-หน่วยงานมีความคาดหวังกับผลงานสูง ส่งผลให้บุคลากรเกิดความกดดัน
สมรรถนะที่ต้องการสาหรับบุคลากร
สมรรถนะหลัก (Core Competenies) สาหรับบุคลากร เพื่อใช้ประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองงานวิทยาเขตบางนา จานวน ๖ ด้าน (KMUTNB) ดังต่อไปนี้ Knowledge-Based
orientation ความใฝุเรียนรู้
นิยาม: การแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมข่าวสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการทางานกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะการทางานของตนเอง
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานโดยรวม Morality and Integrity คุณธรรมและความ
ซื่อสัตย์
นิยาม: การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม มีจิตสานึกและจริยธรรมใน
วิชาชีพของตนเองเพื่อความเที่ยงตรง เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝุาย โดยมุ่งประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนตลอดจนปฏิบัติตนตานโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ โดยเคร่งครัด
Ultimate Determination ความมุ่งมั่นให้เกิดผลสาเร็จของงาน
นิยาม: ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถในการทางานให้บรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดที่
กาหนดหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่
โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนงานหรือหน่วยงานกาหนดขึ้น Team Work การทางานเป็นทีม
นิยาม: ความยินดีที่จะร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่น โดยการให้เกียรติและยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น ไม่
เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนมีทักษะในการประสานงานที่ดีเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในการทางานให้บรรลุเปูาหมายของหน่วยงาน ๑๐ Notice of Organization จิตสานึกองค์กร
นิยาม:สานึกความเป็นเจ้าของถือว่ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ทางานนั้นเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่ทุก
คนมีความจงรักภักดี มีความเสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนทานุบารุงมหาวิทยาลัย และ
เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย Beaed on Continuous Improvement การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
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นิยาม: มุง่ มั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการทางานของตนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนา
เทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่ หรือเสนอวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ โดยใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดเกิดความ
คุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด
ส่วนที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคาแหง มุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ประกอบการประเมิน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เปูาหมาย และ
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ ซึ่งในส่วนของการบริหาร
งานบุคคล พบว่า สิ่งที่กองงานวิทยาเขตบางนา ควรเร่งดาเนินการ ได้แก่ การกาหนดอัตรากาลังรองรับในแต่ละ
หน่วยงาน การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จาเป็นในแต่ละตาแหน่งงาน รวมทั้ง
การส่งเสริมเรื่องขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร โดยนาแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็น
เครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของกองงานวิทยาเขตบางนาไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามผล เพื่อสามารถบ่งชี้ความสาเร็จ
ความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดังนี้
การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา พบว่า ส่วนหนึ่งเกิดจาการ
ลาออก การตาย การเกษียณอายุราชการ ของบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา จึงทาให้ขาดแคลนบุคลากรใน
บางส่วน ในขณะที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้กองงานวิทยาเขตบางนาอยู่ในระหว่างการขอจัดสรรอัตรากาลัง
เพิ่มกับมหาวิทยาลัย ดังนั้น กองงานวิทยาเขตบางนา จึงได้กาหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย และ
มาตรการวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร ดังนี้
ยุทธศาสตร์: การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เป้าประสงค์: ๑.มีแผนความต้องการกาลังคน
๒. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: ๑.มีแผนความต้องการอัตรากาลังคน
๒.สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
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๑๘
มาตรการ:
๑.มีการวางแผนกาลังคน ในเชิงรุกทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับเปูาหมาย
การวางตาแหน่งของกองงานวิทยาเขตบางนา ในระยะ ๕ ปี ข้างหน้าตลอดจนการวิเคราะห์สภาพกาลังคนให้
เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ตามโครงสร้างของกองงานวิทยาเขตบางนา
๒.มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจของกองงานวิทยาเขตบางนา โดยมีแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) และแผนความต้องการบุคลากรที่จะดาเนินการเพื่อเพิ่มอัตรากาลังรองรับอัตราเกษียณ และการ
ลาออกกลางคันของบุคลากร การสรรหาบุคลากร ดังนี้
การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ โดยระบุตัวชี้วัด เป็นร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละบุคลากรที่มี
คุณวุฒิเพิม่ ขึ้น และร้อยละของบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งการพัฒนาทุกรูปแบบนั้น ควรครอบคลุม
ถึงเรื่องของทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กองงานวิทยาเขตบางนา จึง
กาหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย และมาตรการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะและความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากร ดังนี้
ยุทธศาสตร์: การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
เป้าประสงค์: ๑.บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: ๑.บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒.บุคลากรร้อยละ ๘๐ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี
มาตรการ:
๑. วางแนวทางปฏิบัติในการเริ่มต้นงานของบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นสมาชิกใหม่
และสามารถวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองในลาดับต่อไป
๒. กาหนดให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตน (Individual Development Plan) และให้มีระบบ
ติดตามการดาเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
๔. กาหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑๙
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ
แผนพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และแผนการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของบุคลากร ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
๑.๑ การจัดทาแผนพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากรทุกคน
๑.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเทคนิคและหลักเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
๑.๓ สนับสนุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรทุกคน
๑.๔ ส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน
๑.๕ จัดทารายละเอียดงานในทุกตาแหน่งงาน (Job Description) ให้มีความชัดเจน
การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
การบริหารจัดการด้านงานบุคคลมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสรรหา พัฒนา และธารงรักษาบุคลากร ที่มี
คุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรตลอดไป จึงจาเป็นต้องอาศัยมาตรการในการจูงใจ เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากรที่สามารถแข่งขันกับองค์กร
ภายนอกได้ นอกจากนั้น ยังต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสาเร็จของงานอย่างโปร่งใส และเป็น
ระบบเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการทางานที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ ได้รับการยกย่อง ให้เกียรติ เป็นที่ยอมรับในคุณค่าและความสามารถ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม
ความก้าวหน้า และความมั่นคงในการทางาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
กองงานวิทยาเขตบางนาได้กาหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายและมาตรการการพัฒนาคุณภาพและความ
มั่นคงในชีวิตของบุคลากร ดังนี้
ยุทธศาสตร์: การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
เป้าประสงค์: ๑.มีระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม
๒.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
๓. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน
มาตรการ:
๑.กาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
เหมาะสมเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากรและสถานภาพของกองงานวิทยาเขตบางนา
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๒๐
๒. สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสาเร็จของงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
๓. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกด้านตามระบบการประเมินที่กาหนดไว้พร้อมทั้งมี
การนาผลการประเมินไปใช้จริงเพื่อการพัฒนาบุคลากร การให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่งานของบุคลากรแต่ละคนโดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของบุคลากร ดังนี้
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
๑.กาหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินบุคลากร
๒.จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรัก สามัคคีของบุคลากร
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
กองงานวิทยาเขตบางนา มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เต็ม
ศักยภาพ มีคุณธรรม จงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อองค์กร และสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตบนพื้นฐานของจิตสานึกแห่งจรรยาบรรณ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ
ดังนั้น
กองงานวิทยาเขตบางนา จึงได้กาหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย และมาตรการการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร ดังนี้
ยุทธศาสตร์: การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
เป้าประสงค์: ๑.ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย สานึกในหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.เสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเอง ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและได้รับการ
ยกย่องจากบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: ๑.บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณ
บุคลากร
มาตรการ:
๑.ดาเนินการส่งเสริมและกากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยมีแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรในสังกัดดังนี้
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
๑.เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรให้ได้รับทราบ
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๒๑
ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาบุคลากรไปดาเนินการให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดถือเป็นขั้นตอนสาคัญ ซึ่งต้อง
เกิดจากความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในกองงานวิทยาเขตบางนา ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาบุคลากรมีความ
สอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดาเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ควรดาเนินการดังนี้
๑.การบริหาร
๑.๑ ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อทาหน้าที่กากับ ดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา พิจารณากาหนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ
๑.๒ ระดับขับเคลื่อนแผน มีฝุาย ทาหน้าที่ในการนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้า และนาเสนอข้อแนะนา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอต่อ
ผู้บริหาร
๑.๓ ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย บุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนาทุกคน จะต้องรับทราบนโยบายการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนาไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเกี่ยวข้อง
๒.การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร
๒.๑ ระดับกองงานวิทยาเขตบางนา เพื่อให้มีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) กับแผน
ยุทธศาสตร์กองงานวิทยาเขตบางนา และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดูแล
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
๒.๒ ระดับงาน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับงาน โดยผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของงานประจา รวมทั้งเปูาหมาย มาตรการ และแนวทางไปดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่กองงานวิทยาเขตบางนาดาเนินการในภาพรวม
๒.๓ ระดับบุคคล ให้งานนาตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัวบุคคลไปกาหนดในกรอบการประเมินผล
ระดับบุคคล เพื่อวัดผลงานและนาไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคล หรือการต่อ
สัญญาจ้างต่อไป
๓. แนวทางการติดตามประเมินผล
๓.๑ คณะกรรมการบริหาร ทาหน้าที่กากับติดตามการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
๓.๒มีการประเมินผลตามเปูาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร
๓.๓นาตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกาหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินรายบุคคล
๓.๔ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปี
ถัดไป
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๒๒
ส่วนที่ ๕ แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ การบริหารงานของกองงานวิทยาเขตบางนา จะพัฒนา
ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยบุคลากรภายในเป็นกุญแจไขสู่ความสาเร็จ เรื่องนี้จึงนับเป็นสิ่ง
สาคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนพึงตระหนักและร่วมกันพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อความเจริญก้าวหน้า และความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้ประสบความสาเร็จในชีวิตการทางาน
สามารถดารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาแรงขับ
ภายในตัวบุคคล เช่น ทัศนคติ ค่านิยม แรงจูงใจ และอุปนิสัย เป็นการพัฒนาจากจิตใจเพื่อให้บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธี
คิด ค่านิยมความเชื่อ รู้จักค้นคว้า ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะด้วยตนเองเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ได้อย่างถาวรและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งแนวทางในการพัฒนาในอนาคต มีดังนี้
๑.การสื่อสารที่ดี เป็นการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ดังนั้นในการ
ทางานทุกคนต้องมุ่งไปที่เปูาหมายเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เพื่อแปลงไปสู่
แผนงาน โครงการ ถึงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ จึงจะทาให้ทุกคนรวมพลังกันผลักดันเปูาหมายของกองงานวิทยาเขตบาง
นา ให้บรรลุสาเร็จได้
๒.การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทางาน ส่งเสริมการทางานเป็นทีม เพื่อให้บุคลากรได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยกันแก้ไขปัญหา สร้างสัมพันธภาพและมีทัศนคติที่ดีต่อกองงานวิทยาเขตบางนา
บุคลากรทุกคนมีความสุขในการทางาน
๓.คุณภาพชีวิตการทางาน โดยคานึงถึงปัจจัย เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความ
สะอาด สะดวก ปลอดภัย การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ และการสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
๔.การสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร ช่วยหล่อหลอมบุคลากรภายในกองงานวิทยาเขตบางนา ให้
เข้าใจกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมฯ ที่เข้มแข็ง ซึ่งมีส่วนช่วยทาให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กรได้มาก
ยิ่งขึ้น
กองงานวิทยาเขตบางนา ฝันว่าจะเป็นอย่างไร และสิ่งที่ทาให้ฝันเป็นจริงได้ คือ
๑.จะเป็นกองงานวิทยาเขตบางนาที่ให้บริการดีเลิศ เป็นที่ยอมรับของผู้บริการและผู้ติดต่อ
๑.๑ กาหนดให้บุคลากรทุกคนใส่แบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมี Service mind
๑.๓ รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีความใส่ใจในการให้บริการ กระตือรือร้น
บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และอรุมอร่วยให้ผู้รับบริการบ้างในบางเรื่องและบางโอกาส
๑.๔ สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้ผู้มาติดต่อประทับใจและต้องการที่จะกลับมารับบริการ
อีก เช่น มีมุมนั่งรอ โดยมีโต๊ะรับแขก มีนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ประจาวันให้อ่าน มีไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม
แผนบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากร ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กองงานวิทยาเขตบางนา / ทิพวัลย์ วงษ์ธญ
ั กรณ์

๒๓
๑.๕ จัดอบรมภาษาอังกฤษสาหรับการสนทนาให้กับบุคลากร
๑.๖วางมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ
๑.๗ จัดการอบรมเกี่ยวกับงานบริการและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างสม่าเสมอ
๑.๘ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ สิ่งใดที่ช่วยเหลือหรือบริการได้ขอให้ทาโดยไม่มีเงื่อนไข
๑.๙ ทาปูายแบ่งแยกงานแต่ละงานอย่างชัดเจน ติดปูายชื่อ-นามสกุลและตาแหน่งไว้ที่โต๊ะทางาน
ของบุคลากรทุกคน
๑.๑๐ จัดกิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
๒.ให้มีการออกกาลังกายเพื่อผ่อนคล้ายวันละ ๑๕ นาที
๒.๑กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการและดาเนินการ ดังนี้
-ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกาย
-ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านในการร่วมกิจกรรม
๓.อยากได้รับความเห็นใจจากบุคลากรสายวิชาการ
๓.๑ สายวิชาการทาความเข้าใจงานของฝุายสนับสนุนในเรื่องขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานจาก
คูม่ ือการปฏิบัติงานของแต่ละงาน
๓.๒ ผู้บริหารวางแผนและมีความชัดเจนในการมอบหมายงาน เพื่อให้ฝุายสนับสนุนทางานเสร็จ
ตามเปูาหมาย
๓.๓ จัดทาข้อตกลงในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
๔.บุคลากรทุกคนในกองงานวิทยาเขตบางนาปฏิบัติงานด้วยความสุข
๔.๑จัดสัมมนาบุคลากรเป็นประจาทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ
๔.๒จัดตั้งชมรมสร้างสุข เช่น การรวมตัวกันไปทัศนศึกษา หรือ ทาบุญ
๔.๓ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างร้านสวัสดิการของกองงานวิทยาเขตบางนา เพื่อให้บุคลากรได้ซื้อสินค้าใน
ราคาถูก
๔.๔ จัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาในการทางานของบุคลากรทุกระดับ
๔.๕จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นและนามาเปิดดูพร้อมกันในวันประชุม
๔.๖ มีห้องรับประทานอาหาร หรือจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรในกองงานวิทยาเขตบางนา
๔.๗ บุคลากรทุกคนในกองงานวิทยาเขตบางนา ต้องมีความอดทน อดกลั่น ควบคุมอารมณ์ ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเข้าใจผู้อื่น มองโลกในแง่ดี สุภาพอ่อนโยน
แผนบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากร ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กองงานวิทยาเขตบางนา / ทิพวัลย์ วงษ์ธญ
ั กรณ์

๒๔
๕.มีการส่งบุคลากรไปดูงานนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้นาความรู้ใหม่ๆ ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางาน
ที่ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น
๕.๑ จัดให้มีการดูงานนอกสถานที่ทุกปี
๖.มีการนาระบบเทคโนโลยี/IT/เครื่องใช้สานักงานที่ครบครันและทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๖.๑ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องใช้สานักงานและ
อุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๖.๒ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ในปัจจุบัน
๖.๓จัดทาคู่มือในการใช้งานพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องใช้สานักงานและอุปกรณ์ IT
๖.๔ มีการจัดอบรมการใช้งานของอุปกรณ์ IT ภายในคณะ

แผนบริ หารและแผนพัฒนาบุคลากร ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กองงานวิทยาเขตบางนา / ทิพวัลย์ วงษ์ธญ
ั กรณ์

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.ประวัติความเป็นมาของกองงานวิทยาเขตบางนา
๒.หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
๓.ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์การ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
๔.โครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร
๕.รายชื่อคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๖.ข้อมูลบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา
๗.การประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาบุคลากร

๑.หลักการและเหตุผล
๒.การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
๓.สมรรถนะที่ต้องการสาหรับบุคลากร
ส่วนที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๕๖๓)
๑.การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
๒.การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
๓.การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
๔.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ
๑.การบริหาร
๒.การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร
๓.แนวทางการติดตามประเมินผล
ส่วนที่ ๕ แนวทางในการพัฒนาในอนาคต
กองงานวิทยาเขตบางนา ฝันว่าจะเป็นอย่างไร และสิ่งที่ทาให้ฝันเป็นจริงได้ คือ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กองงานวิทยาเขตบางนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีมีหน้าที่ในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได้
มาตรฐานสากล” และปณิธานที่ว่า “พัฒนากองงานวิทยาเขตบางนา ให้เป็นแหล่งสนับสนุนวิทยาการแบบตลาดวิชา
ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อให้บรรลุพันธกิจของกองงาน
วิทยาเขตบางนา บุคลากรถึงเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินการให้เป็นไปตามพันธกิจ ดังนั้น กองงาน
วิทยาเขตบางนา จึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) สาหรับเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ โครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์(Vision)

พันธกิจ(Mission) จุดเน้นความเป็นเลิศของกองงานวิทยาเขตบางนา ปณิธานและและเปูาหมายการจัดตั้งกองงาน
วิทยาเขตบางนา ประกอบกับข้อมูลอัตรากาลังบุคลากรปัจจุบันและอนาคตที่จาแนกตามประเภท คุณวุฒิ และ
ตาแหน่งทางวิชาการ ทิศทางการการพัฒนาบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา จัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบคานึงถึง
แผนพัฒนากองงานวิทยาเขตบางนา นโยบายในการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารงานบุคคล (Human
Resource Management) ซึ่งใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ (Competency Based Management) บน
พื้นฐานของทักษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการดาเนินงานตามภารกิจ
ของตนให้บรรลุเปูาหมาย โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
2. การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกในการบริการที่ดี
5. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
6. ส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในวิชาชีพ
7. ส่งเสริมให้บุคลากรทาวิจัยสถาบัน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) กาหนดไว้ ๔ ด้าน ดังนี้
๑.การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เปูาประสงค์ ๑.มีแผนความต้องการกาลังคน
๒.มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ๑.มีแผนความต้องการอัตรากาลังคน
๒.สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒.การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
เปูาประสงค์ ๑.บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒.บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ๑.บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
๒.บุคลากรร้อยละ ๘๐ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง/คน/ปี
๓.การพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
เปูาประสงค์ ๑.มีระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม
๒.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
๓.บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ๑.บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางาน

๔.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร
เปูาประสงค์ ๑.ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย สานึกใน
หน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.เสริมสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ และเกียรติภูมิของตนเอง ให้เป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาและได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย ๑.บุคลากรในสังกัดรับทราบและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย
จรรยาบรรณบุคลากร

คานา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) กองงานวิทยาเขตบางนา จัดทาขึ้นภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในกองงานวิทยาเขตบางนา ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่
สามารถนามาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์
ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากาลังของสายสนับสนุน การสารวจความต้องการการฝึกอบรมของ
บุคลากรสายสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา ใคร่ขอขอบคุณผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทุกท่าน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา และบุคลากรของกองงานวิทยาเขต

บางนา ที่ได้ร่วมจัดทาแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารของกองงานวิทยาเขตบาง
นา ได้กรอบแนวคิดและทิศทางที่ชัดเจน และได้ร่วมกันตัดทาเอกสารฉบับนี้ให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรซึ่ง
เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของกองงานวิทยาเขตบางนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ที่จะนามาใช้ในการบริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาวของบุคลากรและระบบราชการ
นั้น หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ทาให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้ผลโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ สาหรับ
ต้นแบบสมรรถนะหรือ Competency Model แต่ละงานจะมีสมรรถนะประจา
สมรรถนะ ประกอบด้วยสมรรถนะหลักที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนต้องมี 5 ด้าน และสมรรถนะประจาสายงานอีก 3
ด้าน นอกจากนั้น การประเมินสมรรถนะอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารค่าตอบแทน ดังนั้นหากนามาใช้
บุคลากรทุกคนควรทาความเข้าใจกับสมรรถนะประจาตาแหน่งของตน และพยายามปรับปรุงพฤติกรรมการทางาน
ของตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะนั้น ๆ ซึ่งจะนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวบุคคลที่ดีขึ้นและผลสัมฤทธิ์ของ
องค์การโดยรวม ตลอดจนอาจทาให้ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะด้วย

กองงานวิทยาเขตบางนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตและมีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ให้กับประชาชนของประเทศ จึงได้จัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ
กองงานวิทยาเขตบางนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและเพื่อให้การพัฒนาบุคลากร
ของกองงานวิทยาเขตบางนาดีขึ้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรได้ปรากฏอยู่ในนโยบายระดับมหาวิทยาลัย สาหรับใช้
เป็นกรอบทิศทางให้มหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงานได้นาแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุผลไว้ตามพันธกิจ
การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาองค์กร เนื่องจากปัจจัยด้านบุคลากรหรือ
อัตรากาลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการชี้ขาดความสาเร็จในการทางานทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถาบันอุดมศึกษาที่มีเปูาหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างบุคลากรระดับวิชาชีพออกไปปฏิบัติงานในสังคม
การพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
ภารกิจหลักของสถาบันให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อ
ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นความสาคัญและมีเปูาหมายในการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาภูมิปัญญาให้สังคม
กองงานวิทยาเขตบางนา จึงดาเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่มีการกาหนดสมรรถนะ 3
ประเภท คือ
1. สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพื่อหล่อหล่อม
ค่านิยม
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 สมรรถนะ คือ
1.1 การบริการที่ดี (Service Mind) ความเต็มใจและความพยายามในการให้บริการเพื่อนสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) ความขนขวาย สนใจใฝุรู้ เพื่อสั่งสม
พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ด้วยการศึกษาค้นคว้าความรู้ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล
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1.3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ความมุง่ มั่นที่จะทางานในความ
รับผิดชอบ ให้บรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของหน่วยงานและองค์กรให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้
อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น รวมถึงมีการ
สร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปูาหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถ
กระทาได้มาก่อน

1.4 การทางานเป็นทีม (Teamwork) ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในทีมงาน
หน่วยงาน หรือองค์กรโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะหัวหน้าทีม และความสามารถในการสร้างและ
ดารงรักษาสัมพันธภาพในทีม
1.5 จริยธรรม (Integrity) การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลัก
กฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ขององค์กรมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
2.สมรรถนะประจากลุ่มงาน
2.1 บุคลากรประเภทวิชาชีพเฉพาะฯและประเภททั่วไป ถือปฏิบัติ ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ คือ
1. การคิดวิเคราะห์
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
3. ความมั่นใจในตนเอง
4. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
5. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ
6. การสร้างสัมพันธภาพ
2.2 บุคลากรประเภทวิชาการ
1. ความกระตื้อรื้อร้นและการเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ทักษะการสอนงาน
3. ทักษะการให้คาปรึกษา
4. ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
5. ทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรม
6. การบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. สมรรถนะประจากลุ่มงานนักบริหาร
1. สภาวะผู้นา
2. วิสัยทัศน์
3. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน
4. การควบคุมตนเอง
5. การสอนงานและการมอบหมาย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผนพัฒนาบุคลากรสาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการพัฒนา
บุคลากรทีส่ อดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง

๒. การพัฒนาบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
ตรง
ตามความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรทุกกลุ่มทุกประเภท
๓. บุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา จะได้รับความการพัฒนาความรู้ความสามารถ มี
สมรรถนะ
ศักยภาพ และขีดความสามารถ
๔. กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผนพัฒนาปรับปรุงความสามารถบุคลากร มีแผนพัฒนาทักษะการ
ทางานที่หลากหลายด้าน ที่สามารถทางานทดแทนกันได้ และส่งผลต่อความสาเร็จและก้าวหน้าขององค์กร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. กองงานวิทยาเขตบางนา มีความได้เปรียบเชิงกายภาพ สภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการรองรับ
การขยายตัวและเติบโตขององค์กร
๒. บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลายสาขาวิชาชีพและสามารถปฏิบัติตามพันธกิจของกองงาน
วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๓. บุคลากรมีความร่วมมือในการทากิจกรรมของกองงานวิทยาเขตบางนา และมหาวิทยาลัย
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. บุคลากรขาดทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
๒. บุคลากรขาดความรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละสายงาน
๓. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร
๔. ขาดการวิเคราะห์อัตรากาลังทาให้บุคลากรทางานไม่ตรงกับตาแหน่ง
๕. ขาดการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
๖. ขาดการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
โอกาส (Opportunities)
๑. ตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสี่ยง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
๒. สังคมฐานความรู้ ทาให้คนในวัยศึกษาและวัยทางาน ตลอดจนผู้สูงอายุ แสวงหาโอกาสใน
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
๓. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้
คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๑๗

อุปสรรค (Threats)
๑. การเปิดเสรีการศึกษาและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้คู่แข่งในตลาดอุดมศึกษามีมากขึ้น
ทั้ง
จานวนสถาบันและประเภทการรับนักศึกษา
๒. อุดมศึกษาในสภาพการแข่งขันสูง นโยบายของคู่แข่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียน เช่น
ลดระยะเวลาการศึกษา ประชาสัมพันธ์โดยไม่คานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ เปูาหมาย สภาพแวดล้อมในการพัฒนาบุคลากร ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคในแต่ละด้าน แล้วกาหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนินการในรอบ
ระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า โดยแยกประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้
๑. การสรรหาบุคลากร
1.1 กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากร พัฒนากระบวนการสรรหา ปรับปรุงกฎระเบียบการสรรหา
กาหนดสมรรถนะและคุณวุฒิเพื่อการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเปูาหมายที่หน่วยงานกาหนด
1.2 โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในการสรรหาบุคลากร กาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะ
ดาเนินการเพื่อการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่จะดาเนินการเป็นรายไตรมาส ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 รวมทั้งผู้รับผิดชอบ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระยะ
4 ปี ข้างหน้า
2.1 กลยุทธ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพโดย
1.สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสาเร็จของงานอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม
2.ประเมินผลการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน และนาผลการประเมินไปใช้อย่างแท้จริง
2.2 โครงการ/กิจกรรม เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) เพื่อ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.1 กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อม
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ระบุไว้
1.สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

2.พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
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4.พัฒนาส่งเสริมด้านการวิจัย
5.พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในตาแหน่งด้วยผลงานทางวิจัย
3.2โครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
4.1 กลยุทธ์ในการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน การสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
4.2 โครงการ/กิจกรรม เพื่อการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
แผนงานการพัฒนาบุคลากร
จากการสารวจความต้องการของบุคลากรภายในกองงานวิทยาเขตบางนา ในด้านการพัฒนาความรู้
ทักษะวิชาชีพ เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ เปูาหมาย
สภาพแวดล้อมในการพัฒนาบุคลากร ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแต่ละด้าน โดยการกาหนดกลยุทธ์
และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะดาเนินในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559 – 2563) โดยแยกประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง
4 ด้าน ดังนี้
1.การสรรหาบุคลากร
1.1 กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากร พัฒนากระบวนการสรรหา ปรับปรุงกฎระเบียบการสรรหา
กาหนดสมรรถนะและคุณวุฒิเพื่อการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเปูาหมายที่หน่วยงานกาหนด
1.2 โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในการสรรหาบุคลากร กาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะ
ดาเนินการเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่จะดาเนินการเป็นรายไตรมาส ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 รวมทั้งผู้รับผิดชอบ
จานวนกิจกรรม/ปีงบประมาณ พ.ศ.
กิจกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2559
2560
๑.พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากร
งานธุรการ และ
กองงานวิทยาเขตบางนา
คณะกรรมการบริหารกองงาน
วิทยาเขตบางนา
- การวิเคราะห์งาน (ความต้องการ)
1 ครั้ง
- กาหนดคุณสมบัติ
4 ครั้ง
2.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระยะ 4 ปี
2.1 กลยุทธ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพโดย

2.1.1 สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสาเร็จของงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
2.1.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน และนาผลการประเมินไปใช้อย่างแท้จริง
2.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับ
๑๙

2.2 โครงการ/กิจกรรม เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
กลยุทธ์
การ
ประเมิน
ผลการ
ปฏิบัติ
งาน

โครงการ/
กิจกรรม
1.สร้างระบบการ
ประเมิน ผลการ
ปฏิบัติ งานจาก
ผลสาเร็จของงาน
อย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม
2.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในทุกๆ
ด้านและนาผล
การประเมินไปใช้
อย่างแท้จริง
3.จัดให้มีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับ

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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
งานธุรการ
และ
คณะกรรม
การบริหาร
กองงาน
วิทยาเขต
บางนา

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) เพื่อปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย
1.กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเปูหมาย
ที่ระบุไว้
1.1สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
1.2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

2.โครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง

20

ลา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ระยะเวลาดาเนินการ
2559
2560
2561
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

โครงการ/กิจกรรม

การวิเคราะห์อัตรากาลัง
การทางานอย่างมีความสุข
การทางานเป็นทีมอย่างมีความสุข
การพูดและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนรายงานการประชุม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เส้นทางสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลอย่างเป็นระบบ
12. การวิจัยสถาบัน
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4.การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
1.กลยุทธ์ในการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
2.โครงการ/กิจกรรม เพื่อการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
โครงการ/กิจกรรม
1.การส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ระยะเวลาดาเนินการ
2559
2560
2561
25
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2.การจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท
3.สนับสนุนสร้างบรรยากาศในการทางาน
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บทที่ 3
การทบทวนภารกิจ ความรู้ และกาลังคนที่ต้องการในอนาคต
3.1 สรุปความต้องการอัตรากาลังพนักงานมหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
ประเภทบุคลากร

2559

2560

ปี พ.ศ.
2561 2562

2563

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี (ลักษณะลูกจ้างประจา)
3.2 สรุปความต้องการอัตรากาลังในอนาคต
งานธุรการ
ปี พ.ศ.
ตาแหน่ง
2559 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
2560
2561
2562 นักวิชาการศึกษา

ประเภทบุคลากร
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
ข้าราชการ

จานวนอัตรา
1
1
1

งานกิจการและบริการนักศึกษา
ปี พ.ศ.
ตาแหน่ง
ประเภทบุคลากร
2559
2560 นักวิชาการศึกษา
ข้าราชการ
2561 นักวิชาการศึกษา
ข้าราชการ
2562 นักวิชาการศึกษา
ข้าราชการ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ข้าราชการ
นักวิชาการศึกษา
ข้าราชการ
2563
-

จานวนอัตรา
2
1
1
1
2
-

ปี พ.ศ.
2559
2560 พยาบาล
2561
2562

ตาแหน่ง
-

งานแพทย์และอนามัย
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
-

จานวนอัตรา
-

2563

-

-

-

ปี พ.ศ.
ตาแหน่ง
2559 ผู้ช่วยช่างทั่วไป
2560 พนักงานขับรถยนต์
ช่างประปา
2561 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
2562 ช่างไม้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
2563
-
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งานช่างและยานพาหนะ
ประเภทบุคลากร
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างงบรายได้
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
-

จานวนอัตรา
3
1
1
1
1
1
1
2
-

งานอาคารสถานที่
ปี พ.ศ.
2559
2560

2561

2562

2563

ตาแหน่ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานสถานที่
ช่างเทคนิค
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
พนักงานสถานที่
พนักงานสถานที่
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
พนักงานสถานที่
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานสถานที่
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ช่างไม้
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
พนักงานสถานที่

ประเภทบุคลากร
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา

จานวนอัตรา
1
3
1
1
3
1
3
3
1
1
3
2
1
1
3
2
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บทที่ 4
มาตรการในการบริหารและเตรียมอัตรากาลัง
4.1 การเตรียมอัตรากาลังแผนทดแทนอัตรากาลังที่เกษียณ (แผนความก้าวหน้าในอาชีพ แผนพัฒนาบุคลากร)
กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง เตรียมอัตรากาลังโดยกาหนดแผนการพัฒนา
บุคลากร ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) สาหรับพัฒนาสมรรถนะหลัก และทักษาตามตาแหน่งหน้าที่ สาหรับ
บุคลากรทุกกลุ่มทุกประเภท สนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับปริญญาโท สนับสนุน
ให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ ดารงตาแหน่งชานาญการ ชานาญการพิเศษ ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น และ
อัตรากาลังกลุ่มพนักงานที่จ้างเข้ามาปฏิบัติงานจะพิจารณารับระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท เพื่อพร้อมรองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัย
4.2 การพัฒนาบุคลากร
กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผนในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบุคลากรของกองงาน
วิทยาเขตบางนา มีสมรรถนะที่สอดคล้องและตรงตามยุทธศาสตร์ของกองงานวิทยาเขตบางนา และมหาวิทยาลัย
รามคาแหง และได้ดาเนินการสารวจความต้องการในพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคน แล้วนาข้อมูลทั้งสองส่วนมา
สรุป
วิเคราะห์ และสรุปเป็นแนวทางการดาเนินการพัฒนาบุคลากร เป็นแผน 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
4.3 ระบบความก้าวหน้าในตาแหน่งวิชาชีพ
1.เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของทุกประเภทตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
2.เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานตาแหน่งประเภททั่วไป
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เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานประเภทสายสนับสนุน
กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตาแหน่ง

ประเภททั่วไป
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
2 ปี
ระดับเชี่ยวชาญ
3 ปี
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับ

ชานาญงานพิเศษ
4 ปี
6 ปี
ระดับชานาญการ

ระดับ

ชานาญงาน
ป.เอก 2 ปี
ปวส. 4 ปี
ระดับปฏิบัติงาน

ระดับปฏิบัติการ
ปวท. 5 ปี

ป.โท 4 ปี
ป.ตรี 6 ปี

ปวข. 6 ปี

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 25563)
ของกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร เปูาประสงค์ที่ 6 ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับบริการ กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการยุคใหม่
ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบสภาวะที่แท้จริง
พบว่าบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา ได้รับการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีส่วนร่วม
2. การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
โดยนาแนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และมีการติดตาม
ประเมินผล เพื่อสามารถบ่งชี้ความสาเร็จ ความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนบุคลากรระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 25563) บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กองงานวิทยาเขตบางนา มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดังนี้

