
  

 
 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 



หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาบุคลากร เป�นเคร่ืองมือและกลไกสําคัญในการบริหารความสําเร็จเพ่ือการ
ขับเคล่ือนภารกิจของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ให)บรรลุผลสําเร็จตาม
เป+าหมาย การพัฒนาบุคลากรอย,างเป�นระบบและต,อเน่ือง ให)มีความรู) ทักษะ สมรรถนะท่ี
สอดคล)องกับตําแหน,ง เพ่ือรองรับภารกิจเชิงกลยุทธ2ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สงขลา อันจะนําไปสู,การสร)างบุคลากรมืออาชีพ   

บุคลากรท่ีเข)าไปทําหน)าท่ีขององค2กรในตําแหน,งต,างๆ น้ัน จะต)องมีการปฏิบัติงานให)สําเร็จ
ลุล,วงไปด)วยดี แต,มิใช,เพียงแต,ต)องการให)ภารกิจดังกล,าวสําเร็จไปด)วยดีในเชิงปริมาณเท,าน้ัน 
บุคลากรท่ีอยู,ในองค2กรจะต)องช,วยองค2กรให)มีความก)าวหน)าไปด)วยพร)อมๆกัน มีการพัฒนาในด)าน
ต,างๆ เพ่ือให)องค2กร สามารถแข,งขันกับองค2กรอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจเช,นเดียวกันได)เป�นอย,างดี ดังน้ัน
บุคลากรต)องจําเป�นจะต)องมีการพัฒนาตนเองในด)านความรู) ความก)าวหน)าท่ีทันสมัยขึ้นไปอีก และ
รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต,างๆ ท่ีเป�นของบุคลากร เพ่ือจะได)นําเอาความรู) ความคิด ทักษะท่ีเพ่ิม
มากขึ้นน้ันมาประยุกต2ใช)ในงานของตนเอง และส่ิงน้ันจะเป�นผลกระทบต,อเน่ืองท่ีให)องค2กร ได)รับ
การพัฒนาไปอีกทางหน่ึง  

ความรู)ท่ีเกิดขึ้นในองค2กรท้ังท่ีเป�นความรู) องค2ความรู)ท่ีมีอยู,ในองค2กร และความรู)ใหม,ท่ีได)มา
จากการพัฒนาบุคลากรท่ีบุคลากรน้ันได)นํามาประยุกต2ใช)ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให)องค2กรมี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น ถือได)ว,าเป�นส,วนสําคัญท่ีจะต)องรักษาให)คงไว)ต,อไปใน
อนาคต ดังน้ัน กระบวนการพัฒนาองค2ความรู)น้ีจึงต)องมีการพิจารณาควบคู,ไปกับการพัฒนา
บุคลากรเช,นเดียวกัน  

ป8จจุบันประโยชน2ท่ีได)จากการพัฒนาบุคลากรในองค2กรน้ัน ไม,ใช,เพียงเกิดขึ้นกับบุคลากร
และการประยุกต2ใช)ความรู)ท่ีได)จากการพัฒนามาใช)กับองค2กรเท,าน้ัน การดาเนินงานท่ีจะจัดให)
ความรู)ท่ีจะเกิดขึ้นน้ันเป�นประโยชน2ต,อไปในอนาคตกับบุคลากรและองค2กรน้ัน จึงจาเป�นต)องมี
กระบวนการท่ีจัดการท่ีพัฒนาบุคลากร และความรู)นั้นเป�นประโยชน2กับองค2กรต,อไป  

นโยบายหรือแผนการพัฒนาบุคลากรจึงเป�นส,วนสําคัญอีกอย,างหน่ึงท่ีอยู,ในงานการบริหาร
จัดการบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย2 องค2กรต,างๆ ในป8จจุบันได)ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรมาก
ย่ิงขึ้นในด)านความรู) ทักษะ ท่ีเก่ียวข)องในงาน และรวมไปถึงลักษณะทางด)านความผูกพันท่ีมีต,อ
องค2กรความพึงพอใจในงานบุคคลน้ันๆ ได)ปฏิบัติอยู,องค2กรต,างๆ จึงต)องกําหนดให)มีแผนงาน
บุคลากรเพ่ิมเติมจากงานบุคคลท่ัวไปอีกส,วนหน่ึง การพัฒนาบุคลากรท่ีดี จึงต)องคํานึงถึงขั้นตอน



ตั้งแต,ขั้นตอนแรกท่ีจะเร่ิมให)มีการพัฒนา และผลลัพธ2ท่ีจะส,งผลให)กับองค2กรด)วย ในฐานะท่ีองค2กร
จะคงอยู,ต,อไปในอนาคต โดยเฉพาะผลการพัฒนาในด)านความรู)  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป�นหน,วยงาน
หน่ึงของมหาวิทยาลัยท่ีบริหารจัดการตัวเอง เป�นหน,วยงานส,วนภูมิภาค ท่ีให)การสนับสนุนทาง
การศึกษาแก,นักศึกษา  เพ่ือให)นิสิตประสบความสําเร็จในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดังน้ัน บุคลากรท่ีเข)าทําหน)าท่ีในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จําเป�นจะต)องมี
ความรู) ความสามารถท่ีจะสามารถได)รับการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมความรู) และสามารถประยุกต2
มาใช) ในงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลาได)เป�นอย,างดี เพ่ือให)เป�นการเสริม
และสนับสนุนภารกิจท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  

 

วัตถุประสงค* 
 

เพ่ือให)บุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค2 คือ 

• มีคุณภาพ มีความรักองค2กร มุ,งม่ันตั้งใจปฏิบัติหน)าท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด 

• ได)รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต,ละบุคคล 

• มีความพึงพอใจในการทํางาน 

• มีความรู)และทักษะในงานท่ีปฏิบัติ 

• มีความมุ,งม่ันในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน)าท่ีให)มีคุณภาพสูงสุด 

 

เป+าหมายของการดําเนินงานตามแผน 
 

กําหนดเกณฑ2ความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจําป=
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  โดยผลการดําเนินการต)องบรรลุเป+าหมายร)อยละ ๘๐ จากจํานวนกิจกรรม
ท้ังหมดท่ีกําหนดไว)ในแผน 



 
แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 

 

๑. ส,งเสริมให)บุคลากรสายสนับสนุนให)เข)ารับการฝFกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒. จัดโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด)านการบริหารและบริการ 
๓. พัฒนาบุคลากรให)มีความสามารถทําการวิจัยเร่ืองท่ีเก่ียวข)องกับงานในหน)าท่ีได)อย,างมี

คุณภาพ 
๔. ใ ช) ห ลั ก ก า รมอบหมายง านควบ คู, กั บ ก า รมอบ อํ าน าจ ในก ารปฏิ บั ติ ง า น

(Empowerment) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให)สามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานเพ่ิมขึ้น 
๕. พัฒนาบุคลากรให)สามารถปฏิบัติงานแทนกันได)โดยส,งเสริมการจัดทําคู,มือการ

ปฏิบัติงาน (Standard operating procedure) 
๖. จัดโครงการฝFกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู) สร)างทักษะด)านต,างๆ ท่ีจําเป�นต,อการ

ปฏิบัติงาน โดยหน,วยงานกลางของมหาวิทยาลัยอย,างต,อเน่ืองและท่ัวถึง  และส,งเสริม
ให)จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือให)สอดคล)องกับความจําเป�นในการพัฒนา
(Training Needs) เฉพาะของแต,ละหน,วยงาน 



  

ผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั เป�าหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน 

ผู�รบัผดิชอบ งบประมาณ  งบประมาณทีใ่ช�จรงิ  
วนั/เดอืน/ป& 
ทีด่าํเนนิการ 

ผล 
บรรล ุ� 

ไม)บรรล ุ� 
1.   โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของ
บุคลากร ประจําป& 2560 
- กิจกรรมย)อย ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- กิจกรรมย)อย เรื่อง “การนําเสนอเพื่อการ

ประชาสัมพันธ< และการแนะแนว
การศึกษา” 

- กิจกรรมย)อย เรื่อง “การพัฒนาทีมงาน” 
- กิจกรรมย)อย เรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณ” 

 
 

ครั้ง ๑ ครั้ง/ป& � � 
งานบริหาร
และธุรการ 

75,๐๐๐ 53,400 

 
 
23 มี.ค. 60 
 
24 มี.ค. 60 
 
 
30 มี.ค. 60 
31 มี.ค. 60 
 
 

 
 
 
 
 



 

แผนการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา  

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

โครงการ/กจิกรรม ตวัชี้วดั เป�าหมาย 

ผลการดาํเนนิงาน 

ผู�รบัผดิชอบ งบประมาณ  งบประมาณทีใ่ช�จรงิ  
วนั/เดอืน/ป& 
ทีด่าํเนนิการ 

ผล 
บรรล ุ� 

ไม)บรรล ุ� 
1.   โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานของ
บุคลากร ประจําป& 2560 
- กิจกรรมย)อย ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- กิจกรรมย)อย เรื่อง “การนําเสนอเพื่อการ

ประชาสัมพันธ< และการแนะแนว
การศึกษา” 

- กิจกรรมย)อย เรื่อง “การพัฒนาทีมงาน” 
- กิจกรรมย)อย เรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณ” 

 
 

ครั้ง ๑ ครั้ง/ป&   
งานบริหาร
และธุรการ 

75,๐๐๐  พ.ย.59 – พ.ค.60 



  

งบประมาณ 
 

 งบประมาณท่ีใช)ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ได)แก, งบประมาณรายจ,ายจาก
งบรายได)ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีจัดสรรให)แก,สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สงขลา หรืองบประมาณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีจัดสรรเพ่ือใช)ในการพัฒนาบุคลากรของ
หน,วยงาน 
 

ประโยชน*ท่ีคาดว0าจะได2รับ 

 
 หากมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอย,างต,อเน่ือง โดยมีการติดตามประเมินผลและนํา
ผลการประเมินไปใช)ในการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเป�นประจําทุกป=  คาดว,า
จะทําให)บุคลากรของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะ
ได)รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเอง  จนสามารถปฏิบัติภาระหน)าท่ีได)อย,างมีประสิทธิภาพ 
อันเป�นการสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร2ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสงขลา ให)พัฒนาก)าวหน)าตามแผนพัฒนาหน,วยงานได)อย,างต,อเน่ือง  
 
 

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


