


ตารางรายงานผลปฏิบัติงานราชการตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

                                                                                                                                                                                                                                                รอบ 12 เดือน    

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  โครงการ  กิจกรรม และตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พันธกิจ ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

หน่วย : ล้านบาท 
(๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร            
สายวิชาการ ด้านการเรียน 
การสอน จ านวน  6 โครงการ 

         

1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ - ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของการน าไปใช้ประโยชน์
จากผู้เข้าร่วมโครงการ 3.55 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.15 - 29 ส.ค. 62 4.19 8,000 สภาคณาจารย์ 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การจัดการเรยีนการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 60 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.08 - - n/a - สถาบันบริการ
วิชาการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 



 (๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การ
ด าเนินงานจัดท าหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง” 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
 

ม.ค. – เม.ย. 62 - 0.30  - 21 มิ.ย. 62 - ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิม่ขึ้น      
ร้อยละ 87.80 

 

69,087 

กองบริการ
การศึกษา 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรม
การวิจัยและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
 

พ.ค. 62 - 0.10 - 21 พ.ค.62 - ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น      
ร้อยละ 85.20 

 

28,751 

5. โครงการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การแบ่งปัน
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการผลิตบณัฑิต
และด้านการวิจัย” 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
 

มิ.ย. 62 - 0.10 - 27 มิ.ย. 62 - ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น       
ร้อยละ 84.40 

 

39,727 

6. โครงการอบรมทางวิชาการ 
เรื่อง “การส่งเสริม สนับสนุน
ให้อาจารย์เขียนต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน” 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
 

มิ.ย. 62 - 0.20 - 30 ก.ค. 62 
27 ส.ค. 62 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น       
ร้อยละ 86.40 

 

72,751 

 
 
 
 
 



 
(๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการ  
จ านวน  5 โครงการ 

         

7. โครงการฝึกอบรม     
“การเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์, 
รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561” 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรบที่
ขอผลงานทางวิชาการ =20 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.10 - - n/a - งานต าแหน่งทาง
วิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

8. จัดสรรทุนให้กับอาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 

- จ านวนอาจารย์ที่ขอทุนลา
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (รวม
ทุนต่อเนื่อง) = 5 ทุน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 7.75 - ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

6 ทุน 5,683,797.87 

งานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 

9. จัดสรรทุนให้กบัอาจารย์ทีล่า
ศึกษาต่อภายในประเทศ 

- จ านวนอาจารย์ที่ขอทุนลา
ศึกษาต่อภายในประเทศ (รวม
ทุนต่อเนื่อง) = 5 ทุน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.17 - ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

5 ทุน 431,400 

10. จดัสรรทุนฝึกอบรม
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศของอาจารย ์

- จ านวนอาจารย์ที่ขอทุนไป
ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศและ 
ในประเทศของคณาจารย์ = 1 
ทุน     

ต.ค.61 – ก.ย. 62 - 0.25 - ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

3 ทุน 349,644.26 

11. จดัสรรทุนเสนอบทความ
หรือผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศของอาจารย ์

- จ านวนอาจารย์ที่ขอทุนไป
เสนอผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
= 5 ทุน      

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.75 - ต.ค. 61 – 
ก.ย. 62 

19 ทุน 1,257,954.88 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ ผลการวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 (๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากร            
สายวิชาการ  ด้านการวิจัย 
จ านวน  5 โครงการ 

        
 

12. การวิจัยเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าอบรม 
 

23 – 24 ม.ค. 62 - 0.05 - 7 – 8 
ก.พ. 62 

ร้อยละ 60.50 45,150 

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

 

13. เทคนิคการสร้าง
เครื่องมือและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าอบรม 
 

27 – 28 ก.พ. 62 - 0.05 - 24 – 25  
ก.ค. 62 

ร้อยละ 40.75 44,820 

14. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร การน า
สถิติพื้นฐานมาใช้ในงานวิจัย 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าอบรม 
 

22 – 23 พ.ค. 62 - 0.05 - 23 – 24 
เม.ย. 62 

ร้อยละ 68.05 41,580 

15. การวิเคราะห์ข้อมลูด้วย
โปรแกรม SPSS 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าอบรม 
 

24 – 25 ก.ค. 62 - 0.05 - 23 – 24 
พ.ค. 62 

ร้อยละ 56.65 45,120 

 
 
 



 
(๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

16. เทคนิคการแปล
ความหมายข้อมลูและการ
เขียนรายงานการวิจัย 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าอบรม 
 

25 – 26 ส.ค. 62 - 0.05 - 4 – 5  
ก.ค. 62 

ร้อยละ 77.65 40,320 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

รวมจ านวนงบประมาณ - 10.20 -   8,158,103.01  
 
หมายเหตุ :  มีงบประมาณจากกองบริการการศึกษา 700,000 บาท 
 มีงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 250,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  โครงการ  กิจกรรม และตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พันธกิจ ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

หน่วย : ล้านบาท 
(๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วันที่ด าเนินการ 
ผลด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

1. โครงการการประชุมช้ีแจง
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

จ านวนร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้า
ร่วมประชุม ร้อยละ 80 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 -  0.01 - 26 ก.พ.62 ร้อยละ 76.81 - 

งานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 

โครงการพัฒนาทักษะ
บุคลากร สายสนับสนุน 
จ านวน 5 โครงการ 

        

2. โครงการฝึกอบรม เรื่อง            
“การเสริมสร้างคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.04 - 13 ก.ย. 62 ร้อยละ 89.80 3,600  

3. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ประเมินค่างาน” รุ่นที่ 1 - 4 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มเพิม่ขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.25 - 26 – 27 ส.ค. 62 
9 – 11 ก.ย. 62 

16 – 18 ก.ย. 62 
23 – 25 ก.ย. 62 

ร้อยละ 86.80 293,070 

 

 



 

 (๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

4. โครงการฝึกอบรม เรื่อง 
“การประเมินค่างาน : 
 จะประเมินอย่างไร” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

13 ก.พ. 62 - 0.25 - 13 ก.พ. 62 ร้อยละ 60.91 68,537.50 

งานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 5. โครงการฝึกอบรม 

“หลักสูตรการบริหารงาน
อุดมศึกษาสายสนับสนุน 
ระดับสูง” 

- จ านวนร้อยละของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ร้อยละ 80  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.27 - 12 พ.ย. –   
28 ธ.ค. 61 

ร้อยละ 100 
ส่งเข้าฝึกอบรม 3 คน 
ผ่านการฝึกอบรม 
ทั้ง 3 คน 

297,000 

6. โครงการอบรมหลักสูตร 
การบริหารจัดการองค์ความรู้
สู่ความสุขในการท างาน 
(Routine to Happiness : 
R2H) 

- ระดับความส าเร็จของโครงการ
ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
โครงการ = 3.55 

15 – 16 พ.ย. 61 - - งบ
สนับสนุน 
ม.มหิดล 

15 – 16 
พ.ย. 61 

- ระดับความส าเร็จของ
โครงการที่มผีลสัมฤทธ์ิ
ตามวัตถุประสงค์
โครงการ = 4.38 

งบสนับสนุนจาก 
ม.มหิดล 

งานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที ่

และ ม.มหิดล 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน 7 โครงการ 

        
 

7. โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูร “ออกแบบ 
Infographic เพื่อสร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ด้วยโปรแกรม 
Inkscape” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.03 - 22 – 23  
ส.ค. 62 

ร้อยละ 87.30 22,285 

สถาบันคอมพิวเตอร์ 
8. โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูร “การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติิ” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.07 - 24 – 26  
ก.ค. 62 
7 – 9  

ส.ค. 62 

ร้อยละ 78.40 65,157 

 
 



 (๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

9. โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูร “การใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.03 -  6 – 7 
ส.ค. 62 

ร้อยละ 78.32 23,844 

สถาบันคอมพิวเตอร์ 

10. โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูร “การใช้งาน G suite 
for Education” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.05 - 23 – 24, 
30 – 31 
ก.ค. 62 

ร้อยละ 70.07 45,555 

11. โครงการสัมมนา “ผู้ดูแล
เว็บไซตห์น่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัรามค าแหง" 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.02 - 30 ส.ค. 62 ร้อยละ 60.75 17,704 

12. โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูร “การใช้งานเว็บไซต์
ส าเรจ็รูป (JOOMLA) 
เบื้องต้น” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.04 - 9 – 11  
ส.ค. 62 

ร้อยละ 63.23 34,674 

13. โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูร “การใช้งานเว็บไซต์
ส าเรจ็รูป (JOOMLA) 
ระดับกลาง” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.04 - 27 – 29  
ส.ค. 62 

ร้อยละ 60.66 34,927 

 
 
 
 
 
 
 
 



(๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

โครงการพัฒนาบุคลากร     
ด้านการพัฒนานักศึกษา 
จ านวน 1 โครงการ 

        
 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านกิจการนักศึกษา
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ม.ค. – ก.ย. 62 - 0.20 - 22 – 24 
 ส.ค. 61 

91.80 195,980 กองกิจการนักศึกษา 

โครงการพัฒนาบุคลากร     
ด้านสวัสดิการ 
จ านวน 3 โครงการ 

        
 

15. โครงการตรวจสุขภาพ           
ประจ าปี 2562 

ระดับความพึงพอใจ              
ของผู้เข้าร่วมโครงการ =3.55 

ม.ค. – ก.ย. 62 - 0.40 - 18 – 20 
 มิ.ย. 62 

รอผลการประเมินจาก 
ม.มหิดล 

237,000 

งานสวัสดิการ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

16.โครงการเกษียณอายุราชการ  
ประจ าปี  2562 

ระดับความพึงพอใจ              
ของผู้เข้าร่วมโครงการ =3.55 

ม.ค. – ก.ย. 62 - 1.00 - 26 ก.ย. 62 4.63 792,035 

17. โครงการสมัมนาการเตรยีม
ตัวก่อนเกษียณอายรุาชการ 
“ความพร้อมของผู้จะเกษียณอายุ
ราชการ” 
 

ระดับความพึงพอใจ              
ของผู้เข้าร่วมโครงการ =3.55 

ม.ค. – ก.ย. 62 - 0.60 - 26 – 28  
พ.ค. 62 

4.55 756,062 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
เป้าประสงค์ เสริมสร้างพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ พัฒนาทักษะและการบริการด้านภาษาต่างประเทศ  
 

(๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
ด้านภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 1 โครงการ 

        
 

18.โครงการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (7 ภาษา) 

- ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและน าไปใช้ไดจ้ริงร้อย
ละ 80 ของผู้เข้าอบรม  
- ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเพิ่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.70 - 19 ส.ค. –  
17 ก.ย. 62 

- ร้อยละ 97.51 
 
 
- ร้อยละ 81.60 

835,085.50 

งานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 

(๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา 
จ านวน 6 โครงการ 

        

 

19. โครงการอบรม เรื่อง ISO 
9001:2015 Audit 
Technique 

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.10 - 2 – 3  
พ.ค. 62 

ร้อยละ 70 93,700 

ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

20. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
รายงานผลการด าเนินงาน 
การประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานอดุมศึกษา  
พ.ศ. 2561 

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.16 - 23 – 24  
พ.ค. 62 

ร้อยละ 72.12 133,760 

21. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพ
ผู้ตรวจประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระบบ QA 

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.06 - 30 พ.ค. 62 ร้อยละ 73.42 61,930 
 

22. โครงการประชุม เรื่อง 
การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561 

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.07 - 15 ก.พ. 62 ร้อยละ 63 9,800 

 



 
(๑) (๒) (๓) (4) (5) (6) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

23. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบ
ฐานข้อมูลด้านประกันคณุภาพ
การศึกษา (CHE QA Online 
ประจ าปีการศึกษา 2561” 

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.06 - 24,26,27,28 
มิ.ย. 62 

ร้อยละ 75 75,434 

ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

24. โครงการประชุม เรื่อง 
แนวทางการด าเนินงาน
หลักสตูรตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.05 - 14 ก.พ. 62 ร้อยละ 63 9,800 

รวมจ านวนงบประมาณ - 4.50 -   4,106,940  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปจ านวนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)  

หน่วย : ล้านบาท 

ล าดับที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการ (รอบ 12 เดือน) 
งบประมาณที่ใช้ 
(รอบ 12 เดือน) 

หมายเหตุ 

1 สภาคณาจารย์ 0.15 1 โครงการ 1 โครงการ 8,000  
2 สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.08 1 โครงการ - -  
3 กองบริการการศึกษา 0.70 4 โครงการ 4 โครงการ 210,316  
4 งานต าแหน่งทางวิชาการ (กจ.) 0.10 1 โครงการ - -  
5 งานฝึกอบรม (กจ.) 8.92 4 โครงการ 4 โครงการ 7,722,797.01  
6 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.25 5 โครงการ 5 โครงการ 216,990  

รวมจ านวนงบประมาณ 10.20 16 โครงการ 14 โครงการ 8,158,103.01  

 
สรุปจ านวนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน)  

                                                      หน่วย : ล้านบาท 

ล าดับที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้

ด าเนินการ  
(รอบ 12 เดือน) 

งบประมาณที่ใช้ 
(รอบ 12 เดือน) 

หมายเหตุ 

1 งานฝึกอบรม (กจ.) 0.82 6 โครงการ 6 โครงการ 662,207.50  
2 สถาบันคอมพิวเตอร์ 0.28 7 โครงการ 7 โครงการ 244,146  
3 กองกิจการนักศึกษา 0.20 1 โครงการ 1 โครงการ 195,980  
4 งานสวัสดิการ (กจ.) 2.00 3 โครงการ 3 โครงการ 1,785,097  
5 คณะกรรมการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ (กจ.) 0.70 1 โครงการ (9 ภาษา) 1 โครงการ (7 ภาษา) 835,085.50  
6 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 0.50 6 โครงการ 6 โครงการ 384,424  

รวมจ านวนงบประมาณ 4.50 24 โครงการ 24 โครงการ 4,106,940  

 


