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ค าน า 
 

  แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย      
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยด าเนินการจัดท าสอดคล้องตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)  
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยระบุถึงยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม  เป้าหมาย และ
ผู้รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานเพ่ือช่วยสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์และเป้าประสงค์ ของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

  คณะกรรมการจัดท าแผนและติดตามผลแผนพัฒนาบุคลากร หวังว่าแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
ฉบับนี้ จะเป็นระบบและกลไกที่สามารถขับเคลื่อนให้การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ทั้งระบบเป็นไปอย่างเหมาะสมและ     
เป็นรูปธรรม สามารถรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี 
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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2559 – 2579) ได้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 คือ เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วิถีสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู้        
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้ มีความ
เป็นมืออาชีพ และเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็ก กะทัดรัด แต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหงตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานสามารถปฏิบัติงาน
ได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 1. เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด ให้คุ้มค่าต่อ
  ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

2. เพ่ือให้ได้แผนการพัฒนาบุคลากรที่บูรณาการตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง ทั้งสายวิชาการ และ สายสนับสนุน ให้เกิดทักษะสามารถด าเนินการผลักดันให้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และตอบสนองต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้  

ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2562 
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บทท่ี 2 
การประเมินสภาพแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  การพัฒนาบุคลากรจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ แผนการพัฒนาบุคลากรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ และความต้องการ การ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจึงจ าเป็นต้องน าปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทาง และวิธีการที่น ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่ อมหาวิทยาลัย 

 ปรัชญา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักท่ีมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  1. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชา ในลักษณะ
การศึกษาเพ่ือปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
                         2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนางานสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
                         3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
                         4. สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                         5. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
                         6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
                         7. สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่สังคม 

 เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจ ากัดจ านวน 

 อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

 ค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
  ซื่อสัตย์  จริงใจ  โปร่งใส  ยุติธรรม  และภักดีต่อองค์กร 
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1.  มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ กระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา มีนโยบายการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.  มหาวิทยาลัยเป็นตลาดวิชาที่มีชื่อเสียง มีระบบการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบในทุกระดับ ทั้งการเรียนการสอนในหลักสูตรและ 
 สาขาวิชาชีพเฉพาะแก่ผู้เรียน (Pre Degree, นักศึกษาปกติและการศึกษาต่อยอด 
3. ศิษย์เก่ามีจ านวนมากและมีชื่อเสียง และหลากหลายสาขาวิชา 
4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่สูงมากเม่ือเทียบกับสถาบันอื่น 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. สมาคมศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันยังมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและพัฒนามหาวิทยาลัยไม่มากเท่าที่ควร 
2. มหาวิทยาลัยมีภาระงานการสอนมาก ท าให้การวิจัย การบริการวิชาการตลอดจนการพัฒนาด้านบริหารยังไม่บรรลุเป้าหมายเต็มศักยภาพ 
3. ขาดการท าแผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
4. ขาดการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือประหยัดต้นทุน (การใช้อาจารย์การจัดท าแผนแม่บทพัฒนาพ้ืนที่ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

    สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
  โอกาส (Opportunities) 

1. ผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงานยอมรับในชื่อเสียง คุณภาพ ความอดทน และความรับผิดชอบและคุณธรรมของบัณฑิต 
2. นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. สังคมฐานความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการศึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนท าให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มทรงตัวหนี้สินในครัวเรือนสูง มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงเป็นทางเลือกที่ดี 

          ข้อจ ากัด (Threats) 
1. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษายังไม่สอดคล้องกับลักษณะของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ 
2. การจัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษาของรัฐบาล รวมถึงจ านวนผู้เข้าสู่วัยเรียนที่น้อยลงมหาวิทยาลัยจึงต้องรับภาระเพ่ิมข้ึน 
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อการจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561) 
 

จ านวนและประเภทของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย จ านวน 3,634 คน ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ 
  

 - จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร จ านวน 3,634 คน  สามารถจ าแนกได้ 7 ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 1 
โดยกลุ่มบุคลากรที่มีจ านวนมากที่สุดได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง) จ านวน 1,266 คน (ร้อยละ 34.84) รองลงมือคือ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี       
จ านวน 1,109 คน (ร้อยละ 30.51) ข้าราชการ จ านวน 486 คน (ร้อยละ 13.37) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) จ านวน 418 คน ร้อยละ (11.50) ลูกจ้างประจ า 
จ านวน 126 คน (ร้อยละ 3.47) ลูกจ้างงบรายได้ จ านวน 219 คน (ร้อยละ 6.03) ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี (งบคลัง) จ านวน 10 คน (ร้อยละ 0.28) 
  

 - จ าแนกตามกลุ่มภาระงาน 
 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มภาระงาน (ตารางที่ 1) พบว่ามีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 915 คน (ร้อยละ 25.18) บุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน 2,719 คน (ร้อยละ 74.82)  
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ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561) 
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน ผลรวมทั้งหมด 

ข้าราชการ 164 310 474 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง 542 724 1,266 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) 122 296 418 
ลูกจ้างงบรายได้ 1 218 219 
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี (งบคลัง) 10 - 10 
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี (งบรายได้) 76 1,033 1,109 
ลูกจ้างประจ า - 126 126 
รวมทั้งหมด 915 2,707 3,622 

 
สัดส่วนบคุลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

                           
 
 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 
74.82% 

บุคลากรสาย
วิชาการ 

25.18% 
พนง. งบคลัง 
34.84 % 

ลูกจ้างปฏิบัติงาน 
ชั่วคราวรายปี 30.51% 

ลูกจ้างปฏิบัติงาน 
ชั่วคราวรายปี  

(งบคลัง) 0.28% 

ลูกจ้างงบรายได้ 
6.03% 

ข้าราชการ 
13.37% 

ลูกจ้างประจ า 
3.47% 

พนง.งบรายได ้
11.50% 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง สายวิชาการ (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561) 
 

ประเภทบุคลากร 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม

ทั้งหมด ต ท อ ต ท อ ต ท อ ต ท อ 
ข้าราชการ 3 24 13 - 29 34 - 25 35 - 1 - 164 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง) 25 288 130 - 24 64 - 2 8 - - 1 542 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) 19 46 12 1 11 8 1 17 7 - - - 122 

ลูกจ้างงบรายได้ - - - - 1 - - - - - - - 1 
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (งบคลัง) - 7 3 - - - - - - - - - 10 
ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปี 46 23 7 - - - - - - - - - 76 

รวมทั้งหมด 
93 388 165 1 65 106 1 44 50 - 1 1 

915 
646 172 95 2 

 

สัดส่วนบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง สายวิชาการ 

 
 

อาจารย์ 70.60% 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18.80% 

รองศาสตราจารย์ 
10.38% 

ศาสตราจารย ์0.22% 

หมายเหตุ 
ต  =  ปริญญาตร ี
ท  =  ปริญญาโท 
อ  =  ปริญญาเอก 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง สายสนับสนุน (ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561) 

ประเภทบุคลากร 

ต าแหน่ง 

รวม
ทั้งหมด 

ลักษณะลูกจ้างประจ า ปฏิบัติงาน ช านาญงาน ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
เชี่ยว 
ชาญ 

เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

ต่ า 
ต. 

ต ท ต่ า ต. ต ท 
ต่ า 
ต. 

ต ท ต ท อ ต ท อ ต ท อ ท อ ท อ 

ข้าราชการ - - - 5 - 1 13 4 1 8 10 - 84 99 1 31 65 - - - - - 322 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบคลัง) 

- - - - - - - - - 224 421 - 10 66 - - 3 - - - - - 724 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(งบรายได้) 

7 1 - 35 9 3 35 9 3 60 124 - - 10 - - - - - - - - 296 

ลูกจ้างงบรายได ้ 26 1 1 31 4 - 16 2 2 19 3 - 72 40 - 1 - - - - - - 218 

ลูกจ้างปฏิบัติงานชัว่คราว
รายป ี

279 3 - 201 19 1 - - - 339 190 - - 1 - - - - - - - - 1,033 

ลูกจ้างประจ า 115 10 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 126 

รวมทั้งหมด 
427 15 2 272 32 5 64 15 6 650 748 - 166 216 1 32 68 - - - - - 

2,719 
444 309 85 1,398 383 100 - - 

 

สัดส่วนบุคลากรมหาวิทยาลยัรามค าแหง สายสนับสนุน 

 

 

ลลูกจ้างประจ า 
16.32% 

ปฏิบัตงิาน 
11.36% 

ช านาญงาน 
3.12% 

ปฏิบัตกิาร 
51.41% 

ช านาญการ 
14.12% 

ช านาญการพเิศษ 
3.67% 

หมายเหตุ 
ต่ า ต.  = ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ต  =  ปริญญาตรี 
ท  =  ปริญญาโท 
อ  =  ปริญญาเอก 
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บทท่ี 3 
                                   ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยทุธ์ 
   มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การพัฒนาและการปฏิบัติตามพันธกิจบร รลุเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการจัดท าแผนและติดตามผลแผนพัฒนาบุคลากร จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลักท่ีมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาการบริหารเพ่ือความม่ันคง 
  2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  3. ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
  4. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เป้าประสงค์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  2. ผลการวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
  3. เสริมสร้างพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน  
  4. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความต้องการของผู้ใช้  
   สามารถสร้างงานด้วยตนเอง 
 กลยุทธ์  1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  3. พัฒนาทักษะและการบริการด้านภาษาต่างประเทศ  
  4. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62                                                                                                                                                                                                                                                 8                                     



แผนผังเชิงยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ของแผนปฏิบัติราชประจ าปี มหาวิทยาลัยรามค าแหง

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ของแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลกัที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
1.การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง 
2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยัและนวตักรรม  
3. ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
4. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย ์

 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ผลการวิจยั นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
3. เสริมสร้างพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
4. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตาม 
    ความต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง  

 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาทักษะและการบริการด้านภาษาต่างประเทศ  
4. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นสถาบันหลกัที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
1.การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง 
2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยัและนวตักรรม  
3. ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
4. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ 

 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ผลการวิจยั นวัตกรรมองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
3. เสริมสร้างพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
4. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรงตาม 
    ความต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตนเอง  

 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาทักษะและการบริการด้านภาษาต่างประเทศ  
4. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 



บทท่ี 4 

โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

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  5 โครงการ 

         

1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ - ค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของการน าไปใช้
ประโยชน์จากผู้เข้าร่วม
โครงการ 3.55 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.15 -    สภาคณาจารย์ 

2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการเรียน
การสอนทางอิเล็กทรอนิกส ์

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 
 

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

อิเล็กทรอนิกส์ 
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 (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
ปฏิบัติการ “เรื่องการแจ้ง
หลักสตูรให้ สกอ. รบัทราบใน
ระบบ CHE curriculum 
online” 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 
 

ม.ค. – เม.ย. 62 - 0.30  -    

กองบริการ
การศึกษา 

4. โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง “การท างานผลงานทาง
วิชาการและการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ” 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 
 

ก.พ. 62 - 0.20 -    

5.โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง “การเขียนต าราเพื่อ
ศึกษาด้วยตนเอง” 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 
 

มี.ค. 62 - 0.20 -    

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการ  
จ านวน  5 โครงการ 

         

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

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 60 
 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วม
อบรบที่ขอผลงาน 
ทางวิชาการ =20 

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

กองการเจ้าหน้าที่ 
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(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 

7. จัดสรรทุนให้กับอาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ 

- จ านวนอาจารย์ที่ขอ
ทุนลาศึกษาต่อ ณ 
ต่างประเทศ (รวมทุน
ต่อเนื่อง) = 5 ทุน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 7.75 -    

งานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 

8. จัดสรรทุนให้กับอาจารย์ทีล่า
ศึกษาต่อภายในประเทศ 

- จ านวนอาจารย์ที่ขอ
ทุนลาศึกษาต่อ
ภายในประเทศ (รวม
ทุนต่อเนื่อง) = 5 ทุน 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.17 -    

9. จัดสรรทุนฝึกอบรม
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศของอาจารย ์

- จ านวนอาจารย์ที่ขอ
ทุนไปฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศและ 
ในประเทศของ
คณาจารย์ = 1 ทุน     

ต.ค.61 – ก.ย. 62 - 0.25 -    

10. จดัสรรทุนเสนอบทความ
หรือผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศของอาจารย ์

- จ านวนอาจารย์ที่ขอ
ทุนไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ และ 
ในประเทศของ
คณาจารย์  = 5 ทุน      

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.75 -    
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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 

        
 

11. การวิจัยเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าอบรม 
 

23 – 24 ม.ค. 62 - 0.05 -    

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

 

12. เทคนคิการสร้าง
เครื่องมือและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ 

- ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าอบรม 
 

27 – 28 ก.พ. 62 - 0.05 -    

13 .  กา รน าสถิ ติ ม า ใ ช้ ใ น
งานวิจัย 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าอบรม 
 

22 – 23 พ.ค. 62 - 0.05 -    

14. การเขียนข้อเสนอวิจัย
นวัตกรรมเชิงบูรณาการ 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าอบรม 
 

24 – 25 ก.ค. 62 - 0.05 -    
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(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 

15. เทคนิคการแปล
ความหมายข้อมลูและการ
เขียนรายงานการวิจัย 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าอบรม 
 

25 – 26 ส.ค. 62 - 0.05 -    

สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

รวมจ านวนงบประมาณ - 10.20 -     
 
หมายเหตุ :  มีงบประมาณจากกองบริการการศึกษา 700,000 บาท 
 มีงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 250,000 บาท 
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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 
วันที่

ด าเนินการ 

ผลด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

1. โครงการประชุมผู้บริหาร 
มอบนโยบายบุคลากร 

จ านวนร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
ประชุม ร้อยละ 80 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 -  0.01 -    

งานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 

โครงการพัฒนาทักษะ
บุคลากร สายสนับสนุน 
จ านวน 5 โครงการ 

        

2. โครงการฝึกอบรม เรื่อง            
“การเสริมสร้างคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.04 -    

3. โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สังกัด
ส่วนกลาง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.25 -    
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(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” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

13 ก.พ. 62 - 0.25 -    

งานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 5. โครงการฝึกอบรม 

“หลักสูตรการบริหารงาน
อุดมศึกษาสายสนับสนุน 
ระดับสูง” 

- จ านวนร้อยละของผู้
ผ่านการฝึกอบรม 
ร้อยละ 80  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.27 -    

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

- ระดับความส าเร็จ
ของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธ์ิตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 
= 3.55 

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

   งานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที ่

และ ม.มหิดล 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน 7 โครงการ 

        
 

7. โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูร “ออกแบบ 
Infographic เพื่อสร้างสื่อ
ประชาสมัพันธ์ด้วยโปรแกรม 
Inkscape” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.03 -    

สถาบัน
คอมพิวเตอร์ 

8. โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูร “การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูปทางสถติิ” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.07 -    
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 (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” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.03 -    

สถาบัน
คอมพิวเตอร์ 

10. โครงการฝึกอบรม 
หลักสตูร “การใช้งาน G suite 
for Education” 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.05 -    

11. โครงการสัมมนา “ผู้ดูแล
เว็บไซตห์น่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัรามค าแหง" 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.02 -    

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

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.04 -    

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

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.04 -    
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(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 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ม.ค. – ก.ย. 62 - 0.20 -    

กองกิจการ
นักศึกษา 

โครงการพัฒนาบุคลากร     
ด้านสวัสดิการ 
จ านวน 3 โครงการ 

        
 

15. โครงการตรวจสุขภาพ           
ประจ าปี 2562 

ระดับความพึงพอใจ              
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ =3.55 

ม.ค. – ก.ย. 62 - 0.40 -    

งานสวัสดิการ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

16.โครงการเกษียณอายุราชการ  
ประจ าปี  2562 

ระดับความพึงพอใจ              
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ =3.55 

ม.ค. – ก.ย. 62 - 1.00 -    

17. โครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ประสิทธภิาพในการท างาน 
 

ระดับความพึงพอใจ              
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ =3.55 

ม.ค. – ก.ย. 62 - 0.60 -    
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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 (9 ภาษา) 

- ผู้เข้าอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
และน าไปใช้ได้จริง
ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้า
อบรม  
- ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  
 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.70 -    

งานฝึกอบรม 
กองการเจ้าหน้าที่ 
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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/พัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.10 -    

ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

20. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
รายงานผลการด าเนินงาน 
การประเมินตนเองปีการศึกษา 
2561 

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.16 -    

21. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ศักยภาพ
ผู้ตรวจประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระบบ QA 

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.06 -    

22. โครงการประชุม เรื่อง 
การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561 

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.07 -    

 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62                                                                                                                                                                                                                                              20                                



(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 การประกัน
คุณภาพ ระบบ Edpex 

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.06 -    
 

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

- ผู้เข้าอบรม/พัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 - 0.05 -    
ส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รวมจ านวนงบประมาณ - 4.50 -     

 
 

หมายเหตุ :  มีงบประมาณจากกิจกรรมสวัสดิการมหาวิทยาลัย 2,000,000 บาท 
 มีงบประมาณจากส านักประกันคุณภาพการศึกษา 500,000 บาท 
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สรุปจ านวนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ)  
                                       หน่วย : ล้านบาท 

ล าดับที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ จ านวนโครงการ หมายเหตุ 
1 สภาคณาจารย์ 0.15 1 โครงการ  
2 สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.08 1 โครงการ  
3 กองบริการการศึกษา 0.70 3 โครงการ  
4 งานต าแหน่งทางวิชาการ (กจ.) 0.10 1 โครงการ  
4 งานฝึกอบรม (กจ.) 8.92 4 โครงการ  
4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0.25 5 โครงการ  

รวมจ านวนงบประมาณ 10.20 15 โครงการ  

 
สรุปจ านวนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน)  

                                       หน่วย : ล้านบาท 
ล าดับที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ งบประมาณ จ านวนโครงการ หมายเหตุ 

1 งานฝึกอบรม (กจ.) 0.82 6 โครงการ  
2 สถาบันคอมพิวเตอร์ 0.28 7 โครงการ  
3 กองกิจการนักศึกษา 0.20 1 โครงการ  
4 งานสวัสดิการ (กจ.) 2.00 3 โครงการ  
5 คณะกรรมการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ (กจ.) 0.70 1 โครงการ (9 ภาษา)  
5 ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 0.50 6 โครงการ  

รวมจ านวนงบประมาณ 4.50 24 โครงการ  
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บทท่ี  5 

ระบบการติดตามการปฏบิัติงาน และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

การประเมินผล  และติดตามรายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
๑. กระบวนการบริหารจัดการแผนพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

สภามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ก.บ.ม.ร.. 

อธิการบด ี

คณะกรรมการจัดท าแผนและตดิตามผลแผนพัฒนาบุคลากร 

ส่วนราชการ / คณะท างานรับผดิชอบโครงการ / กิจกรรม 

พัฒนาอาจารย์ระดับหน่วยงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม 
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 2. ระยะเวลาการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  คณะกรรมการก าหนดให้มีการติดตาม และรายงานผลโครงการ หรือกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาที่ได้ก าหนดในแผนพัฒนาบุคลากร  โดยหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาบุคลากรระดับ หน่วยงาน  
และคณะกรรมการจัดท าแผนและติดตามผลแผนพัฒนาบุคลากรรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีตามมิติตัวชี้วัดในระดับโครงการ
หรือกิจกรรม ระดับเป้าประสงค์ และระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงา นอย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี       
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงโครงการ หรือกิจกรรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตลอดจนปัจจัยสนับสนุนทั้งภายใน และภายนอก  เสนอมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ ในข้อ ๑ 

3. การแปลงแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ 
คณะกรรมการได้ก าหนดให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

   ๓.๑ หน่วยงาน คณะท างานที่รับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ระดับหน่วยงานตามเอกสาร (ตามเอกสาร 
หมายเลข ๑ ) จัดส่งให้คณะกรรมการจัดท าแผนและติดตามผลแผนพัฒนาบุคลากร ภายใน ๑๕ วัน เมื่อแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
   ๓.๒ หน่วยงาน คณะท างานที่รับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  จัดท ารายละเอียดโครงการ หรือกิจกรรม  
ตามระยะเวลาการด าเนินงานในแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  เพ่ือขออนุมัติงบประมาณตามรูปแบบการเสนอขออนุมัติโครงการ (ตามเอกสาร หมายเลข ๒)   
ต่อกองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี  เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  และจะต้องสอดคล้องตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี กรณีโครงการ หรือกิจกรรม 
ไม่ขออนุมัติใช้งบประมาณให้ด าเนินการเช่นเดียวกัน ภายใน ๑๕ วัน 

 ๓.๓ หน่วยงาน คณะท างานที่รับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรมด าเนินการบริหารโครงการ หรือกิจกรรม  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด  
โดยรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูล เพ่ือประกอบการประเมิน  ดังนี้ 

๑. ส าเนาหลักฐานการขออนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม   
๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม 

              3.  รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมโดยให้รวบรวมหลักฐานดังกล่าวไว้ที่หน่วยงาน หรือคณะท างานที่
รับผิดชอบ เพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
   ๓.๔ หน่วยงาน คณะท างานที่รับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรม จัดท ารายงานการประเมินแผนการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ระดับหน่วยงาน 
(ตามเอกสาร หมายเลข ๓) หลังจากการด าเนินการตาม ข้อ  ๓.๓ เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน และรายงานให้คณะกรรมการติดตามแผนและรายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือสรุปรายงานการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ตามล าดับใน  ข้อ ๑ 

3.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรมที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 9 และ 12 เดือน จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม 
รายงานการน าผลการเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามล าดับการบังคับบัญชา และเสนอต่อผู้รับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรม 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยตามล าดับ  
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