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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

จัดทาโดย คณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

คานา
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการพัฒ นาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยดาเนินการจัดทาให้สอดคล้องตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยระบุถึงยุทธศาสตร์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
และโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามภาระงานเพื่อช่วยสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และเป้าประสงค์ ของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร หวังว่าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ฉบับนี้ จะเป็นระบบและกลไกที่สามารถขับเคลื่อนให้การบริหารบุคลากรและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ทั้งระบบเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม สามารถรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี
คณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4

ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2
การประเมินสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ............................................................................................................................. 8
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
10
โครงการและกิจกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร (
ส่วนที่ 1 แผนการบริหารบุคลากร ................................................................
12
ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ
16
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
21
ส่วนที่ 4 แผนพัฒนารายบุคคล
29
บทที่ 5 ระบบการติดตามการปฏิบัติงานและรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร
31
ภาคผนวก
33
- คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
- แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ภาคผนวก
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บทนา
หลักการและเหตุผล
การแข่งขันขององค์กรในยุคปัจจุบัน มักจะมุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบด้านเงินลงทุนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งอาจไม่ใช่แนวทางที่จะ
สร้า งความยั่ง ยืน ให้กับ องค์ก รได้ตลอดไป จะเห็น ได้ว่าองค์ ก รส่ว นใหญ่ในปัจจุบัน จะให้ค วามสาคัญกับการ “สร้างคน” เพื่อสร้า งความได้เ ปรียบทางการแข่งขัน
องค์กรใดที่ส ามารถสร้างและพัฒ นาศักยภาพของคน รวมทั้ง “สร้างความภักดีต่อองค์กรให้เกิดกับคนได้ ” องค์กรนั้นจะประสบความสาเร็จในการบริห ารจัดการ
และบรรลุผลตามเป้ าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยรามคาแหงตระหนักถึงความสาคัญในการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคาแหง เพื่อเป็นกรอบทิศทาง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
1. เพื่อเป็นการกาหนดกรอบทิศทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
2. เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง
4. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
5. เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดารงตาแหน่งให้สูงขึ้น
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1. ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษา
แบบ “ตลาดวิชา” มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”
2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. พันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิช า ในลักษณะการศึกษา
เพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่สังคม
3.3. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
3.4 สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคมและประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
3.5 สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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4.โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยรามคาแหงแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
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5.ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง สายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะ

ร.ร.สาธิต ม.ร.
(มัธยม)

ร.ร.สาธิต ม.ร.
(ฝ่ายประถม)
วิทยาเขตบางนา

รวม

นต.

บธ.

มษ.

ศษ.

วท.

รศ.

ศศ.

วศ.

ศป.

ทศ.

สม.

พม.

สส.

สกช.

บว.

ร.ร.สาธิต ม.ร.
(ฝ่ายประถม)

ศาสตราจารย์

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

รองศาสตราจารย์

6

9

8

21

12

10

3

3

-

-

4

1

-

-

-

-

2

-

79

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

18

10

38

29

48

18

2

21

6

1

3

2

-

-

-

-

7

-

203

อาจารย์

23

53

71

73

92

23

17

11

6

12

10

6

8

1

3

82

135

32

658

47

73

117 123 152

51

22

35

12

13

17

9

8

1

3

82

144

32

941

ตาแหน่ง

รวม

ศาสตราจารย์
0.11

รองศาสตราจารย์
8.39

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21.57

อาจารย์
69.93

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

จากตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีบุคลากรสายวิชาการประจา จานวน 941 คน จาแนกเป็นตาแหน่งอาจารย์ 658 คน
(ร้อยละ 69.93) ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 203 คน (ร้อยละ 21.57) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 79 คน (ร้อยละ 8.39) ตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน 1 คน
(ร้อยละ 0.11) รวมจานวนบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 30.08 เมือ่ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากร
สายวิชาการควรได้รับการพัฒนาให้มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้ นเป็น ร้อยละ 60 จากจานวนบุคลากรสายวิชาการประจาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 2 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหงสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สังกัด

ร.ร.สาธิต ม.ร.
(มัธยม)

ร.ร.สาธิต ม.ร.
(ฝ่ายประถม)
วิทยาเขตบางนา

รวม

นต.

บธ.

มษ.

ศษ.

วท.

รศ.

ศศ.

วศ.

ศป.

ทศ.

สม.

พม.

สส.

สกช.

บว.

ร.ร.สาธิต ม.ร.
(ฝ่ายประถม)

ปริญญาตรี

-

-

4

4

2

-

-

-

2

6

-

-

-

-

-

33

48

27

126

ปริญญาโท

29

36

69

55

51

12

17

20

7

5

12

4

6

1

1

49

89

5

468

ปริญญาเอก

18

37

44

64

99

39

5

15

3

2

5

5

2

-

2

-

7

-

347

47

73

117 123 152

51

22

35

12

13

17

9

8

1

3

82

144

32

941

วุฒิการศึกษา

รวม

ปริญญาตรี
13.39

ปริญญาเอก
36.86

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
49.73

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

จากตารางที่ 2 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก จานวน 347 คน (ร้อยละ 36.88) ระดับปริญญาโท 468 คน
(ร้อยละ49.73) และระดับปริญญาตรี จานวน 126 คน (ร้อยละ 13.39) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรสายวิชาการในแต่ละคณะควรได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 40 จากจานวนบุคลากรสายวิชาการประจาทั้งหมด

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 3 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหงสายสนับสนุน จาแนกตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตาแหน่ง
ลักษณะ
ลูกจ้างประจา

ประเภทบุคลากร

ปฏิบัติงาน

ชานาญงาน

ชานาญงานพิเศษ

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ
พิเศษ

รวม
ทั้งหมด

ต่า ต.

ต

ท

ต่า ต.

ต

>ต<ท

ท

ต่า ต.

ต

ท

ต่า
ต.

ต

ท

ต

>ต<ท

ท

อ

ต่า ต.

ต

ท

ต

ท

อ

ต

ท อ

ต

ท

อ

ข้าราชการ

-

-

-

5

-

-

1

12

3

-

1

-

-

5

-

11

-

44

69

-

21

45

-

-

-

-

-

-

-

217

พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบคลัง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

275

1

477

1

12

79

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

848

พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบรายได้)

7

1

-

32

9

1

4

-

-

-

-

-

-

51

-

116

1

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248

ลูกจ้างงบรายได้

16

1

-

13

1

-

-

9

2

2

-

-

-

14

-

2

-

28

12

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

103

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

285

3

1

173

17

2

1

-

-

-

-

-

-

292

-

161

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

936

ลูกจ้างประจา

64

9

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

รวมทั้งหมด

388

259

28

1

1,408

271

71

-

ชานาญการพิเศษ
2.93

ลูกจ้างประจา
15.99

หมายเหตุ
ต่า ต. = ต่ากว่าปริญญาตรี
>ต<ท = สูงกว่าปริญญาตรี ต่ากว่าปริญญาโท
ต = ปริญญาตรี
ท = ปริญญาโท
อ = ปริญญาเอก

ชานาญการ
11.17

ปฏิบตั ิงาน
10.68
ชานาญงาน
1.15
ชานาญงานพิเศษ
0.04

ปฏิบตั กิ าร
58.04

ชานาญการพิเศษ

ชานาญการ

ปฏิบัติการ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชานาญงานพิเศษ

ชานาญงาน

ปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจา
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-

2,426

ตารางที่ 6 จานวนอายุการทางานของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง จาแนกตามปีที่เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ (ปีงบประมาณ)
สถานภาพบุคลากร
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
ศาสตราจารย์

-

-

-

-

-

-

-

-

รองศาสตราจารย์

41

16

3

5

11

3

3

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

5

-

5

1

12

3

5

อาจารย์

9

8

6

4

2

1

1

5

รวม

57

29

9

14

14

16

7

13

ตารางที่ 7 จานวนอายุการทางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคาแหง จาแนกตามปีที่เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ (ปีงบประมาณ)
สถานภาพบุคลากร
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566

2567

ผู้บริหาร

4

3

10

5

3

1

-

1

เจ้าหน้าที่

97

99

110

95

83

99

88

63

รวม

101

102

120

100

86

100

88

64

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทที่ 2
การประเมินสภาพแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากรจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ แผนการบริห ารและพัฒนาบุคลากรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
และความต้องการ การจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรจึง จาเป็นต้องนาปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทาง และวิธีการที่นามาซึ่ง
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
ปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ปณิธาน
พัฒนามหาวิทยาลัยรามคาแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจากัดจานวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตสานึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
ค่านิยมองค์กร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงประจักษ์ สายวิชาการพิจารณาสรรหาตามคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่รับผิดชอบและสายสนับสนุนพิจารณาสรรหาตามความจาเป็นและภาระงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก
2. มหาวิทยาลัยมีหลักการในการบริหารค่าตอบแทนที่ชัดเจนและมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกันก่อน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับส่วน ฝ่าย งาน และระดับบุคคล ส่งเสริมให้เกิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม
และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่กฎหมายกาหนด
4. มหาวิทยาลัยรามคาแหงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลกรทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ สอดคล้องกับหน้าที่และภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
2. ขาดการบริหารการใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นร่วมกันเพื่อประหยัดต้นทุนในการจัดการเรียนการสอน
3. ระบบการกากับติดตามผลลัพธ์ของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลยังไม่เป็นเป็นรูปธรรมที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
โอกาส (Opportunities)
1. หน่วยงานที่เชี่ยวชาญภายนอกจัดโครงการหรือกิจกรรม อบรม ให้ความรู้เฉพาะทางแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมการอบรมหรือการเรียนรู้
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทาให้บุคลากรสามารถค้นคว้าหาความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ซึ่งต้องอาศัยความรู้จากหลายๆ ศาสตร์มาประยุกต์
ข้อจากัด (Threats)
1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการสัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรมีสัดส่วนลดลง
2. กฎระเบียบบางอย่างในการกาหนดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะของบุคลากรส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีต้นทุนการพัฒนาบุคลากรที่สูง

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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บทที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาและการปฏิบัติตามพันธกิจบรรลุเป้าประสงค์ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. บริหารองค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล
5. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
6. มีระบบฐานข้อมูลสารสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ และเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะในการทางาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทาผลงานเพื่อขอปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารมีความรู้ความความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบุคลากรให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง (Strategy Map)
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ของแผนปฏิบัติราชประจาปี มหาวิทยาลัยรามคาแหงรามคาแหง

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
มหาวิ
ทยาลัาแหงมี
ยรามคาแหงเป็
นสถาบั่มนีสหลัมรรถนะและทั
กที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึ
กษา
มหาวิทยาลั
ยรามค
บุคลากรที
กษะสามารถ
เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐาน

การ

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ
2.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ซือ่ สัตย์และภักดีต่อองค์กร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. พัฒนาทักษะและการบริการด้านภาษาต่างประเทศ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. บริหารองค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล
5. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
6. มีระบบฐานข้อมูลสารสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์จัดทาแผนอัตรากาลัง
2. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ และเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะในการทางาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทาผลงานเพื่อขอปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารมีความรู้ความความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบุคลากรให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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บทที่ 4
ส่วนที่ 1 แผนการบริหารบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากาลังการสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
หน่วย : ล้านบาท
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
มหาวิทยาลัยมีการ
วิเคราะห์จัดทาแผน
อัตรากาลัง

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

1. จัดสรร
อัตรากาลังที่
สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80
ของ
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากรสาย - จัดสรร
วิชาการและสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับ อัตรากาลังที่
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80
ของ
หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน

งบรายได้

-

ใช้
งบประมาณ
ภายใน
หน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ
กองแผนงาน

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
มีระบบการสรรหา
บุคลากรที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

1.ร้อยละของการ
ร้อยละ 80
สรรหาบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน

โครงการ/กิจกรรม

2.มีการดาเนินการสรรหาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนตามแผน
การดาเนินงาน

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วดั

- ร้อยละของการ
สรรหาบุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุน
จากอัตราที่ได้รับ
อนุมัติให้
ดาเนินการ
สรรหา

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน

งบรายได้

-

ใช้
งบประมาณ
ภายใน
หน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ
กองการเจ้าหน้าที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรศึกษาต่อ และ
เข้ารับการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการทางาน

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน

งบรายได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการได้รับการ
พัฒนาตาม
สายงาน

ร้อยละ 100

3.จัดส่งบุคลากรสายวิชาการเข้ารับ
การพัฒนาตามสายงาน

- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการได้รับการ
พัฒนาตามสาย
งาน

ร้อยละ 100

-

ใช้
งบประมาณ
ภายใน
หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาตามสายงาน

ร้อยละ 50

4.จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับ
การพัฒนาตามสายงาน

- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับ
การพัฒนาตาม
สายงาน

ร้อยละ 50

-

ใช้
งบประมาณ
ภายใน
หน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรจัดทาผลงานเพื่อขอ
ปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน

งบรายได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

30 คน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดทา
ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ การเสนอขอ
กาหนดตาแหน่ง ผศ., รศ., และ ศ.

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

30 คน

-

ใช้
งบประมาณ
ภายใน
หน่วยงาน

กองการ
เจ้าหน้าที่,
คณะ

- จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่
ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้น

30 คน

6. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น

- จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่
ได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้น

30 คน

-

ใช้
งบประมาณ
ภายใน
หน่วยงาน

กองการ
เจ้าหน้าที่,
ทุกหน่วยงาน

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารองค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร
มีความรู้ความความเข้าใจใน
หลัก
ธรรมาภิบาล มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เป็นธรรม

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 95
ทั้งหมด ที่ไม่มีการ
อุทธรณ์หรือ
ร้องเรียนเรื่องการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ าน

โครงการ/กิจกรรม

7. มีการส่งเสริมการทาความเข้าใจและ
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 95
ทั้งหมด ที่ไม่มีการ
อุทธรณ์หรือ
ร้องเรียนเรื่องการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน

งบรายได้

-

ใช้
งบประมาณ
ภายใน
หน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ
กองการ
เจ้าหน้าที่, ทุก
หน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 6 มีระบบฐานข้อมูลสารสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี ฐานข้อมูลบุคลากร
การปรับปรุงข้อมูล
มีความถูกต้องและ
สารสนเทศบุคลากรให้มี
เป็นปัจจุบัน
ความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90
ของ
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

8. มีการดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
บุคลากรให้มีความถูกต้องและทันสมัย
พร้อมใช้งาน

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วดั

ฐานข้อมูลบุคลากร
มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 90
ของ
หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน

งบรายได้

-

ใช้
งบประมาณ
ภายใน
หน่วยงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ
สถาบัน
คอมพิวเตอร์,
กองการ
เจ้าหน้าที่
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ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วย : ล้านบาท
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อ และเข้ารับ
การอบรม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการทางาน

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ศึกษาต่อ และเข้า
รับการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการ
ทางาน

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ 100 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เทคนิคการสอนแนวใหม่”

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 65

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 65

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน

งบรายได้

-

0.15

-

0.15

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ร้อยละ 65

สภาคณาจารย์
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การสอนอย่างไรให้สนุก ถูกใจผู้เรียน”

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร้อยละ 65
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เขียนตาราอย่างไรจึงจะผ่านการประเมิน
ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ”

4.โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์ในยุค New Normal

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 65

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 65

- ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์ที่
ได้รับ
- ร้อยละผู้เข้าอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

3.55

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

แผ่นดิน
-

งบรายได้
0.15

-

0.50

งานฝึกอบรม
กองการ
เจ้าหน้าที่

-

0.05

สถาบันบริการ
วิชาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

สภาคณาจารย์

ร้อยละ 65

ร้อยละ 65

ร้อยละ 65

ร้อยละ 65
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (PLO-Program
Learning Outcome และ Course
Learning Outcome)
7. โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง
“การดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง”

8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น”

9. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง
“การแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย”

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วดั
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน
-

งบรายได้
0.175

-

0.175

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

-

0.175

-

0.175

กองบริการ
การศึกษา

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
10. จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก ณ ต่างประเทศ ของบุคลากร
สายวิชาการ

ตัวชี้วดั

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับ
อนุมัติทุน
(รวมทุนต่อเนื่อง)
11. จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา - จานวนบุคลากร
เอกภายในประเทศของบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับ
สายวิชาการ
อนุมัติทุน
(รวมทุนต่อเนื่อง)
12. จัดสรรทุนการศึกษาต่อ ระดับ
- จานวนบุคลากร
ปริญญาเอกภายในมหาวิทยาลัยรามคาแหง สายวิชาการที่ได้รับ
ของบุคลากรสายวิชาการ
อนุมัติทุน
(รวมทุนต่อเนื่อง)
13. จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับ
- จานวนบุคลากร
ปริญญาเอกภายในประเทศหลักสูตร
สายวิชาการที่ได้รับ
บัณฑิตศึกษานานาชาติของบุคลากร
อนุมัติทุน
สายวิชาการ
(รวมทุนต่อเนื่อง)
14. จัดสรรทุนค่าทาวิทยานิพนธ์
- จานวนบุคลากร
ภายในประเทศ ของบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับ
สายวิชาการ
อนุมัติทุน
15. จัดสรรทุนค่าทาวิทยานิพนธ์
- จานวนบุคลากร
ต่างประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการ
สายวิชาการที่ได้รับ
อนุมัติทุน
16. จัดสรรทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
- จานวนบุคลากร
ของบุคลากรสายวิชาการ
สายวิชาการที่ได้รับ
อนุมัติทุน
17. จัดสรรทุนเสนอบทความหรือผลงาน - จานวนบุคลากร
ทางวิชาการ ภายในประเทศและ
สายวิชาการที่ได้รับ
ณ ต่างประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการ อนุมัติทุน

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564

8 ทุน

แผ่นดิน
-

งบรายได้
12.00

13 ทุน

-

0.429

8 ทุน

-

2.24

5 ทุน

-

0.75

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

งานฝึกอบรม
กองการเจ้าหน้าที่
4 ทุน

-

0.08

2 ทุน

-

0.06

4 ทุน

-

1.00

10 ทุน

-

1.50
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
18. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สาหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยด้านต่างๆ
รุ่นที่ 4 และสาหรับคณาจารย์และนักวิจัย
รุ่นที่ 5
19. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา”

20. การใช้ระบบฐานข้อมูลนักวิจัยสาหรับ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

21. ประชุมทาความเข้าใจในการจัดสรร
งบประมาณและการส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

รวมจานวนงบประมาณ
หมายเหตุ :

ตัวชี้วดั
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน
-

งบรายได้
0.266

-

0.06

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

-

0.015

-

0.015

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

20.115

มีงบประมาณจากกองบริการการศึกษา 700,000 บาท
มีงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 365,000 บาท

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วย : ล้านบาท
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อ และเข้ารับ
การอบรม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการทางาน

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ศึกษาต่อ และเข้า
รับการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการ
ทางาน

ค่าเป้าหมาย

มากกว่า
ร้อยละ 75

โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิต

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน

งบรายได้

1. โครงการประชุมผู้บริหาร
มอบนโยบายบุคลากร

- บุคลากรที่เข้าร่วม
ประชุม

ร้อยละ 80

-

0.01

2. โครงการอบรม เรื่อง “การเสริมสร้าง
คุณธรรม ความโปร่งใส จิตสานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ”

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 70

-

0.10

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 70

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” ระยะที่ 2
(การติดตามผลจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ร้อยละ 70
งานฝึกอบรม
กองการเจ้าหน้าที่
-

0.10

ร้อยละ 70
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ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สังกัดส่วนกลาง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการ
บริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุน
ระดับสูง” (จานวน 14 คน)
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจาก
งานประจา” รุ่นที่ 3

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ร้อยละของผู้ผ่าน
การฝึกอบรม

ร้อยละ 70

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่ม
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรมสามารถ
นาความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 70

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน
-

งบรายได้
0.11

-

0.98

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

งานฝึกอบรม
กองการเจ้าหน้าที่
-

0.10

ร้อยละ 70
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ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

7. โครงการอบรม เรื่อง “พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การใช้Microsoft Excel เพื่อการจัดการ
ข้อมูล”

9. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การตัดต่อวิดีโอระดับเบื้องต้นเพื่อ
การประชาสัมพันธ์”

10. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย”

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วดั

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 70

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน

งบรายได้

-

0.064

-

0.044

-

0.066

-

0.024

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

สถาบัน
คอมพิวเตอร์

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
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ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

11. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
- ผู้เข้าอบรมมี
“การจัดการเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานทาง ความรู้ความเข้าใจ
วิชาการและการเรียนการสอน”
เพิม่ เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
12. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
- ผู้เข้าอบรมมี
“การใช้งาน Microsoft office 365”
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
13. โครงการสัมมนาผู้ดูแลเว็บไซต์
- ผู้เข้าอบรมมี
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
14. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
- ผู้เข้าอบรมมี
“เทคนิคการใช้ Social media เพื่อการ
ความรู้ความเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน”
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน
-

งบรายได้
0.024

-

0.046

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

-

0.018

-

0.035

สถาบัน
คอมพิวเตอร์

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
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ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การใช้งานเว็บไซต์สาเร็จรูป (Joomla)
ระดับกลาง”

16. โครงการฝึกอบรม “การใช้งาน
RU Portfolio สาหรับอาจารย์”

17. โครงการฝึกอบรม “การใช้งาน
RU Portfolio สาหรับเจ้าหน้าที่”

18. โครงการฝึกอบรม “การใช้งาน RU
Portfolio สาหรับผู้ปฏิบัติงานหน่วยการ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน”

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วดั
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน
-

งบรายได้
0.035

-

0.0132

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

-

0.0132

-

0.0132

สถาบัน
คอมพิวเตอร์

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
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ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

19. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ
- ผู้เข้าอบรมมี
นักศึกษากับการสร้างเครือข่ายและการ
ความรู้ความเข้าใจ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา เพิม่ เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
20. โครงการตรวจสุขภาพ
- ระดับความ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
21.โครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อน
- ระดับความ
เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ
พึงพอใจ
พ.ศ. 2564
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ
22. โครงการจัดเลี้ยงบุคลากรที่เกษียณอายุ
ระดับความพึงพอใจ
ราชการ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564

แผ่นดิน

งบรายได้

-

0.20

3.55

-

0.20

3.55

-

0.80

3.55

-

0.80

ร้อยละ 70

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ
กองกิจการ
นักศึกษา

ร้อยละ 70

งานสวัสดิการ
กองการ
เจ้าหน้าที่
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ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน - ร้อยละผู้เข้าอบรม
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
มีความรู้ความเข้าใจ
ครั้งที่ 1
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
- ร้อยละผู้เข้าอบรม
เขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) มีความรู้ความเข้าใจ
ครั้งที่ 2
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 70

25. โครงการประชุม เรื่อง เตรียมความ - ผู้เข้าอบรมมี
พร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
เพิม่ เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
26. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง - ผู้เข้าอบรมมี
“ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
ความรู้ความเข้าใจ
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพิ่มเพิ่มขึ้น
ประจาปีการศึกษา 2563”
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 70

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน
-

งบรายได้
0.11

-

0.11

-

0.05

-

0.07

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
สานักประกัน
คุณภาพการศึกษา

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
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ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
27. โครงการอบรม เรื่อง
“ISO 9001:2015 Introduction &
Internal Auditor”

รวมจานวนงบประมาณ

หมายเหตุ :

ตัวชี้วดั
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 70

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2564
แผ่นดิน
-

งบรายได้
0.16

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละ 70

4.2956

มีงบประมาณจากกิจกรรมสวัสดิการมหาวิทยาลัย 2,000,000 บาท
มีงบประมาณจากสานักประกันคุณภาพการศึกษา 500,000 บาท

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 4 แผนพัฒนารายบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วย : ล้านบาท
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรศึกษาต่อ และเข้ารับ
การอบรม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะ
ในการทางาน

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ศึกษาต่อ และเข้า
รับการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการ
ทางาน

ค่าเป้าหมาย

มากกว่า
ร้อยละ 75

โครงการ/กิจกรรม

1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
รายบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วดั

- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาตามสายงาน
- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาตามสาย
งาน
- ร้อยละของ
บุคลากรที่มีการ
จัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล
- ร้อยละของ
จานวนหน่วยงานที่
มีการจัดทา
แผนพัฒนา
รายบุคคล

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2563
แผ่นดิน

งบรายได้

ร้อยละ 80

-

-

ร้อยละ 50

-

-

ร้อยละ 80

-

-

ร้อยละ 80

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

งานฝึกอบรม
กองการเจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยงาน
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สรุปจานวนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ลาดับที่
1
2
3
4
4

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สภาคณาจารย์
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
กองบริการการศึกษา
งานฝึกอบรม (กจ.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมจานวนงบประมาณ

งบประมาณ
0.45
0.05
0.70
18.559
0.356
20.115

จานวนโครงการ
3 โครงการ
1 โครงการ
4 โครงการ
9 โครงการ
4 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

21 โครงการ

สรุปจานวนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานฝึกอบรม (กจ.)
สถาบันคอมพิวเตอร์
กองกิจการนักศึกษา
งานสวัสดิการ (กจ.)
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
รวมจานวนงบประมาณ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ
1.40
0.3956
0.20
1.80
0.50
4.2956

จานวนโครงการ
6 โครงการ
12 โครงการ
1 โครงการ
3 โครงการ
5 โครงการ

หน่วย : ล้านบาท
หมายเหตุ

27 โครงการ
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บทที่ 5
ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
การประเมินผลและติดตามรายงานความก้าวหน้าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
๑. กระบวนการบริหารจัดการแผนพัฒนาบุคลากร
สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง

ก.บ.ม.ร..

อธิการบดี

คณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ส่วนราชการ / คณะทางานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับหน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2. ระยะเวลาการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกาหนดให้มีการติดตาม และรายงานผลโครงการ หรือกิจกรรมการดาเนินงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ข องการพัฒ นาที่ได้กาหนดในแผนการบริห ารและพัฒ นาบุค ลากร โดยหน่ว ยงานหรือส่ว นราชการที่รับ ผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมพัฒ นาบุคลากร
ระดับ หน่วยงาน และคณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนฯประจาปีตามมิติตัวชี้วัด
ในระดับโครงการหรือกิจกรรม ระดับเป้าประสงค์ และระดับยุทธศาสตร์ ตลอดจนปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผลการดาเนินงานอย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี
เพื่อดาเนินการปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรรมตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตลอดจนปัจจัยสนับสนุนทั้งภายใน และภายนอก
เสนอมหาวิทยาลัยตามลาดับ ในข้อ ๑
3. การแปลงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการได้กาหนดให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ หน่วยงาน คณะทางานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปี ระดับหน่วยงานตามเอกสาร
จัดส่งให้คณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ภายใน ๑๕ วัน เมื่อแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปีผ่านความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัย
๓.๒ หน่วยงาน คณะทางานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปี จัดทารายละเอียดโครงการ
หรือกิจกรรม ตามระยะเวลาการดาเนิน งานในแผนพัฒ นาบุค ลากรประจาปี เพื่อ ขออนุมัติง บประมาณตามรูปแบบการเสนอขออนุมัติโ ครงการต่อกองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี เพื่ อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจะต้องสอดคล้องตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี กรณีโครงการ หรือกิจกรรม ไม่ขออนุมัติใช้
งบประมาณให้ดาเนินการเช่นเดียวกัน ภายใน ๑๕ วัน
๓.๓ หน่วยงาน คณะทางานที่รับผิดชอบโครงการ หรือกิจกรรมดาเนินการบริหารโครงการ หรือกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
โดยรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูล เพื่อประกอบการประเมิน ดังนี้
๑. สาเนาหลักฐานการขออนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม
๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม
3. รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมโดยให้รวบรวมหลักฐานดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานหรือคณะทางานที่
รับผิดชอบเพื่อรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
๓.๔ หน่วยงาน คณะทางานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม จัดทารายงานการประเมินแผนการปฏิบัติงานประจาปี ระดับหน่วยงาน หลังจากการ
ดาเนินการตาม ข้อ ๓.๓ เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน และรายงานให้คณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาพัฒนาบุคลากรเพื่อสรุปรายงานการ
ดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ตามลาดับใน ข้อ ๑
3.5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา และเสนอมหาวิทยาลัยตามลาดับ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนพัฒนารายบุคคล มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล (ผู้รับการพัฒนา)
ชื่อ – นามสกุล (ผู้บังคับบัญชา)
รอบการพัฒนา
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนา
ลาดับ

หัวข้อ/ประเด็น/เรื่อง
หลักสูตรที่จะพัฒนา

การประเมินผล

สนับสนุน
สมรรถนะ/ทักษะ/
ความรู้

เป้าหมายการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

การนาผลลัพธ์ในการพัฒนารายบุคคล
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

วันที่เข้ารับ
การพัฒนา

ลงชื่อผู้รับการพัฒนา.....................................................................................

ลงชื่อผู้บังคับบัญชา.....................................................................................

(....................................................................................)

(....................................................................................)

ตาแหน่ง............................................................................................

ตาแหน่ง............................................................................................

วันที่........................./.................................../..............................

วันที่........................./.................................../..............................

แผนพัฒนารายบุคคลสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ระยะเวลา 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล (ผู้รับการพัฒนา)
ชื่อ – นามสกุล (ผู้บังคับบัญชา)
รอบการพัฒนา

ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนา

การศึกษา

ปีที่ต้องการ
ศึกษาต่อ
63 64 65

การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ปีที่ต้องการขอ
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
63 64 65

ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา
ตามสายวิชาชีพ

ปีที่ต้องการ
ฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
ตามสายวิชาชีพ
63 64 65

ทาวิจัย/ตารา/
หนังสือ/บทความ
ทางวิชาการ

ปีที่ต้องทาวิจัย/
ตารา/หนังสือ/
บทความทาง
วิชาการ

หมายเหตุ

63 64 65

ลงชื่อผู้รับการพัฒนา.....................................................................................

ลงชื่อผู้บังคับบัญชา.....................................................................................

(....................................................................................)

(....................................................................................)

ตาแหน่ง............................................................................................

ตาแหน่ง............................................................................................

วันที่........................./.................................../..............................

วันที่........................./.................................../..............................

แผนพัฒนารายบุคคลสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ระยะเวลา 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล (ผู้รับการพัฒนา)
ชื่อ – นามสกุล (ผู้บังคับบัญชา)
รอบการพัฒนา

ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ปีงบประมาณ

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนา

การศึกษา

ปีที่ต้องการ
ศึกษาต่อ

การขอตาแหน่ง

ปีที่ต้องการขอ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

ที่สูงขึ้น

63 64 65

63 64

65

ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา
ตามสายวิชาชีพ

ปีที่ต้องการ
ฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา
ตามสายวิชาชีพ

หมายเหตุ

63 64 65

ลงชื่อผู้รับการพัฒนา.....................................................................................

ลงชื่อผู้บังคับบัญชา.....................................................................................

(....................................................................................)

(....................................................................................)

ตาแหน่ง............................................................................................

ตาแหน่ง............................................................................................

วันที่........................./.................................../..............................

วันที่........................./.................................../..............................

สมรรถนะทีจ่ าเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างวิธีการพัฒนา

1. การติดตามแม่แบบ
2. การเพิม่ ปริมาณงาน
3. การเพิม่ ค่างาน
4. การมอบหมายงาน
5. การหมุนเวียนงาน
6. การดูงานนอกสถานที่
7. การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติจริง
8. การสอนงาน
9. การเป็นพี่เลี้ยง
10. การประชุม
11. การให้คาปรึกษา
12. การฝึกอบรม
13. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
14. การศึกษา
15. การเป็นวิทยากร
ภายในหน่วยงาน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน
(ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
(ทุกตาแหน่ง)
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตาแหน่ง
ทั่วไป)
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. การคิดวิเคราะห์
2. การบริการที่ดี
2. การตรวจสอบความถูกต้อง
3. การสั่งสมความ
ตามกระบวนงาน
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3. ความมั่นใจในตนเอง
4. การยึดมั่นในความ
4. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
ถูกต้องชอบธรรม
5. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ
และจริยธรรม
6. การสร้างสัมพันธภาพ
5. การทางานเป็นทีม

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ (ตาแหน่งวิชาการ)

สมรรถนะทาง
การบริหาร

1. ความกระตือรือร้นและการเป็น
แบบอย่างที่ดี
2. ทักษะการสอน
3. ทักษะการให้คาปรึกษา
4. ความรูค้ วามเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการ
5. ทักษะด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม
5. การทานุศลิ ปวัฒนธรรม

1. สภาวะผู้นา
2. วิสัยทัศน์
3. ศักยภาพเพื่อนา
การปรับเปลี่ยน
4. การควบคุมตนเอง
5. การสอนงานและ
การมอบหมายงาน

ทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

1. การใช้คอมพิวเตอร์
2. การใช้ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาต่างประเทศ
3. การคานวณ
4. การจัดการข้อมูล

1. ความรู้
ความสามารถที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
2. ความรูเ้ รื่อง
กฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ

