




โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลาง) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
วันที ่1 กันยายน 2563  

****************                    

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี 

2. สถานภาพโครงการ :      โครงการเดิม   โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 

3. แผนงาน :   บริหารมหาวิทยาลัย    งาน : บริหารจัดการทั่วไป 

4.  กิจกรรม :    กิจกรรมหลัก   กิจกรรมรอง    กิจกรรมสนับสนุน 
   กิจกรรมบูรณาการ   กิจกรรม  (โครงการจังหวัด) 

5.  หลักการและเหตุผล  :   

  การปฐมนิเทศบุคลากรเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่จัดขึ้นเพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรในขั้นแรก        
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคคลนั้นรูจักองคกร การแนะน าใหเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ระบบการท างาน และ
ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งจะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน การปฐมนิเทศจึงถือเปนวิธีการ
ที่รวดเร็ววิธีหนึ่งที่จะท าใหบุคลากรใหมไดทราบถึงนโยบาย เปาหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมองคกร      
สิทธิประโยชนที่พึงไดรับตลอดจนเพื่อใหมีความรูความเขาใจ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน           
อันจะเปนแนวทางใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ            
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความส าคัญดังกลาวจึงเห็นสมควรจัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายปฏิบัตกิาร (สังกัดส่วนกลาง) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  
 

6.  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงการ 
แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักท่ีมุ่งขยายโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักท่ีมุ่ง
ขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์  เป้าประสงค์  
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามต าแหน่งและ    
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนว
ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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7. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ 
 1. เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในบริบทขององค์กร รับทราบถึงนโยบาย 
เป้าหมาย ระบบบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ  
 2. เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน          ได้อย่างมี
ความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย 
 3. เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ รับทราบและมีความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานและการปฏิบัติงาน 
 4. เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่ได้มีโอกาสท าความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน อันจะส่งผลดีต่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป 

8. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
 1. วันที่ 1 กันยายน 2563 

9. สถานที่ด าเนินโครงการ :   
 - ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

10. วิธีการด าเนินการ :  
 - บรรยาย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  

11. วิทยากร :  
 - วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

12. ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ สายปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลาง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และผู้เกีย่วข้อง จ านวน 150 คน 
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13. กิจกรรมย่อยของโครงการ 

รายละเอียดกิจกรรมย่อย 
ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ) 
บรรยายและแบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 

ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
- พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541 
- ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
- โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
- แนวปฏิบัติการควบคุมการสอบไล่ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 
- การลาประเภทต่างๆ 
- การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
- สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ จรรยาบรรณและวินัยท่ีควรรู้ 
 

วันที่ 1 กันยายน 2563  
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 

 

14. งบประมาณ : 
 ๑4.๑  แหล่งงบประมาณ :  งบคลัง       งบรายได้    งบอ่ืน ๆ 
 ๑4.๒  กองทุน   กองทุนทั่วไป   กองทุนเพ่ือการศึกษา   กองทุนวิจัย 
  กองทุนบริการวิชาการ   กองทุนกิจการนักศึกษา 
  กองทุนพัฒนาบุคลากร   กองทุนบริการสุขภาพ 
  กองทุนส ารอง   กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รายละเอียดงบประมาณ                                              หน่วย : บาท 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน 
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ 

ปีงบประมาณ 
เพิ่ม 
ลด 

ปีก่อน ปีท่ีเสนอขอ 
2562 2563 

งบด าเนินงาน : ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน ชั่วโมงละ 600 บาท/ชั่งโมง  

(จ านวน 6 คน) 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 100 บาท/มื้อ/คน 

(100 บาท X 2 มื้อ X 150 คน) 
3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม มื้อละ 200 บาท/มื้อ/คน 

(200 บาท X 1 มื้อ X 150 คน) 
 

 
-  
 
- 
 
- 
 
 

 
4,500 

 
30,000 

 
30,000 

 
 

 
 

(หกหม่ืนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 431,487 64,500 326,915 
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15. การติดตามและประเมินผล : 
 - ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็น 
16. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
 - งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

17. ผลผลิต / ผลลัพธ์ของโครงการ : 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 

(ปีงบประมาณ) 

ผลผลิต   

ปีงบประมาณ 
2563 

  1.  พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 
บรรจุใหม่ สังกัดส่วนกลาง ที่เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศ 

จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย      
สายปฏิบัติการ บรรจุใหม ่       
สังกัดส่วนกลาง ทีเ่ข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศ 

ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์   
1. ความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคก์ารจัดโครงการ 

- ระดับความส าเร็จของโครงการ      
ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การ
จัดโครงการ 

ระดับ 3.55 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับแนวคิด และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ 
ภาระงาน ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเส้นทางความก้าวหน้าใน     
สายอาชีพ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ       
มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 
- ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน          
การปฏิบัติงานได้จริง 

ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 65 

3. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศ 

- ระดับความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการปฐมนิเทศ 

ระดับ 3.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลาง) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

************** 
วันที่ 1 กันยายน 2563 
เวลา 08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียน (พร้อมรับอาหารว่าง) 
เวลา 08.50 – 09.00 น. ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศ  
   โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 กล่าวรายงาน   
                                          โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เวลา 09.30 – 10.30 น. ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541 
 - ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 - โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 - โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 - แนวปฏิบัติการควบคุมการสอบไล่ 
  โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
เวลา 10.30 - 10.35 น. พัก 

เวลา 10.35 - 12.00 น. การเสวนาความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และเงินเดือน 
  ของพนักงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  - เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  - กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  - การลาประเภทต่างๆ 
  - การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  - สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 โดย คุณพิเชษฐ สุเมธีวรศักดิ์  หัวหน้างานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ 
   คุณนันทศักดิ์  สุขสวัสดิ์ กองคลัง 
   คุณวัตรชลาพร จูมศรีราช กองการเจ้าหน้าที่ 
   คุณคณนา ศรีรัตนกูล กองการเจ้าหน้าที่ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ห้องศักดิ์ ผาสุกนิรันต์) 

เวลา 13.00 – 14.30 น. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 โดย รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย 
   รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 

เวลา 14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

เวลา 14.40 – 16.00 น. กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ จรรยาบรรณและวินัยท่ีควรรู้ 
 โดย คุณนรรถพล  แสงข า 
   หัวหน้างานวินัยและนิติการ  กองการเจ้าหน้าที่ 

************************** 


