- ร่าง -

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

จัดทาโดย คณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

คานา
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร
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คณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร หวังว่าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปี
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ทั้งระบบเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม สามารถรองรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี
คณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
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บทนา
หลักการและเหตุผล
การแข่งขันขององค์กรในยุคปัจจุบัน มักจะมุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบด้านเงินลงทุนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งอาจไม่ใช่แนวทางที่จะ
สร้า งความยั่งยืน ให้กับ องค์ก รได้ตลอดไป จะเห็น ได้ว่าองค์ ก รส่ว นใหญ่ใ นปัจจุบันจะให้ความสาคัญกับการ “สร้า งคน” เพื่อ สร้า งความได้เ ปรียบทางการแข่งขัน
องค์กรใดที่ส ามารถสร้างและพัฒ นาศักยภาพของคน รวมทั้ง “สร้างความภักดีต่อองค์กรให้เกิดกับคนได้ ” องค์กรนั้นจะประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการ
และบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
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. 2565
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1. ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบ
ตลาดวิชาควบคู่แบบจากัดจานวน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง 5 ประการของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคาแหงยังได้เพิ่มภารกิจที่ 5 คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”
2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3. พันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชา ในลักษณะการศึกษา
เพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่สังคม
3.3. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
3.4 สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคมและประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
3.5 สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3.6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยรามคาแหงแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ส่วนงานภายใน

ส่วนราชการ

สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองกิจการนักศึกษา
- กองอาคารสถานที่
- กองแผนงาน
- กองงานวิทยาเขตบางนา
- กองบริการการศึกษา
 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ
 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติสว่ นภูมิภาค
(25 จังหวัด)
สานักงานตรวจสอบภายใน
สานักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา

คณะ

สานัก/สถาบัน

- คณะนิติศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคาแหง วิทยาเขตบางนา
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ทางสังคมศาสตร์

- สานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล
- สานักหอสมุดกลาง
- สานักเทคโนโลยีการศึกษา
- สานักพิมพ์
- สถาบันคอมพิวเตอร์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะสื่อสารมวลชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

สานัก/สถาบัน
สานักกีฬา
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันภาษา
สถาบันการศึกษานานาชาติ
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ  หน่วยงานในกากับตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
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5.ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหงสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะ

ร.ร.สาธิต มร.
(มัธยม)

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

นต.

บธ.

มษ.

ศษ.

วท.

รศ.

ศศ.

วศ.

ศป.

ทศ.

สม.

พม.

สส.

สกช.

บว.

สภ.

ร.ร.สาธิต มร.
(ฝ่ายประถม)

ศาสตราจารย์

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รองศาสตราจารย์

8

6

8

21

12

10

2

3

-

-

3

1

-

-

-

-

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

16

12

41

33

48

20

3

21

6

1

4

2

1

-

-

-

อาจารย์

35

119

73

82

87

33

16

13

8

12

9

6

10

10

16

59

138 123 136 147

64

21

37

14

13

16

9

11

10

16

ตาแหน่ง

รวม

สธก.

รวม

-

-

3

1

-

9

84

-

6

-

4

218

1

82

137

48

2

799

1

82

144

48

15

1,104

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
ร้อยละ 0.27

รองศาสตราจารย์
ร้อยละ 7.61

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร้อยละ 19.75
อาจารย์
ร้อยละ 72.37

Sales
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2564

จากตารางที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีบุคลากรสายวิชาการ จานวน 1,104 คน จาแนกเป็นตาแหน่งอาจารย์ 799 คน
(ร้อยละ 72.37) ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 218 คน (ร้อยละ 19.75) ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 84 คน (ร้อยละ 7.61) ตาแหน่งศาสตราจารย์
จ านวน 3 คน (ร้ อยละ 0.27) รวมจ านวนบุค ลากรสายวิชาการที่ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 305 คน คิดเป็น ร้ อยละ 27.63 เมื่อสิ้ น ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 บุคลากรสายวิชาการควรได้รับการพัฒนาให้มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 60 จากจานวนบุคลากรสายวิชาการประจาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตารางที่ 2 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหงสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สังกัด

ร.ร.สาธิต ม.ร.
(ฝ่ายประถม)

ร.ร.สาธิต ม.ร.
(มัธยม)

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

สธก.

รวม

นต.

บธ.

มษ.

ศษ.

วท.

รศ.

ศศ.

วศ.

ศป.

ทศ.

สม.

พม.

สส.

สกช.

บว.

สภ.

ปริญญาตรี

-

-

3

4

2

-

-

-

2

6

-

-

-

-

-

1

32

46

42

1

139

ปริญญาโท

39

56

73

61

47

15

16

18

8

5

11

4

6

6

1

-

50

92

6

8

522

ปริญญาเอก

20

82

47

71

98

49

5

19

4

2

5

5

5

4

15

-

-

6

-

6

443

รวม

59

138 123 136 147

64

21

37

14

13

16

9

11

10

16

1

82

144

48

15

1,104

วุฒิการศึกษา

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ร้อยละ 12.59
ปริญญาเอก
ร้อยละ 40.13

ปริญญาโท
ร้อยละ 47.28

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2564

จากตารางที่ 2 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก จานวน 443 คน (ร้อยละ 40.13) ระดับปริญญาโท 522 คน
(ร้อยละ 47.28) และระดับปริญญาตรี จานวน 139 คน (ร้อยละ 12.59) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากรสายวิชาการในแต่ละคณะควรได้รับการพัฒนาให้มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 50 จากจานวนบุคลากรสายวิชาการประจาทั้งหมด
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตารางที่ 3 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหงสายสนับสนุน จาแนกตามประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา และตาแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตาแหน่ง
ลักษณะลูกจ้างประจา

ประเภท
บุคลากร

ปฏิบัติงาน

ต่า ต.

ต

>ต<ท

-

-

-

-

-

-

-

-

7

1

-

-

15

1

-

-

307

3

-

1

ลูกจ้างประจา

64

9

-

1

รวม

393

14

-

2

ข้าราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(งบคลัง)
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(งบรายได้)
ลูกจ้าง
งบรายได้
ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย

รวมทั้งหมด

ท อ

ชานาญงาน

ชานาญงานพิเศษ

ต่า ต.

ต

>ต<ท

ท

อ

ต่า ต.

ต

>ต<ท

ท

อ

ต่า ต.

ต

>ต<ท

5

-

-

1

-

12

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

6

-

2

-

-

-

-

-

-

13

1

-

-

-

9

2

-

2

195

16

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

243

23

1

4

-

21

4

-

ปฏิบัติการ

ชานาญการ

รวม
ทั้งหมด

ชานาญการพิเศษ

ท อ

ต

>ต<ท

ท

อ

ต

>ต<ท

ท

อ

ต

>ต<ท

ท

อ

-

-

-

4

-

10

-

43

-

68

-

22

-

46

-

214

-

-

-

-

303

1

523

4

12

-

79

1

-

-

2

-

925

-

-

-

-

-

81

1

166

1

26

-

-

-

-

-

-

-

321

-

-

-

-

-

-

14

-

2

-

28

12

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

391

-

146

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

-

2

-

1

-

-

-

-

793

2

847

6

109

12

147

1

24

-

49

-

2,698

-

409

-

271

27

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1

1,648

269

73
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-

102
1,062

2,698

แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงร้อยละจานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามประเภทบุคลากร
ลูกจ้างประจา
ร้อยละ 2.74

ข้าราชการ
ร้อยละ 7.93

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 39.36
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบคลัง) ร้อยละ 34.29

หมายเหตุ
ต่า ต. = ต่ากว่าปริญญาตรี
ต = ปริญญาตรี
ท = ปริญญาโท
อ = ปริญญาเอก

Sales

ลูกจ้างงบรายได้
ร้อยละ 3.78

พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบรายได้) ร้อยละ 11.90

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2564

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละจานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามตาแหน่ง
ชานาญการพิเศษ
ร้อยละ 2.71
ชานาญการ
ร้อยละ 9.97

ลักษณะลูกจ้างประจา
ร้อยละ 15.16

ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 10.05

ชานาญงานพิเศษ
ร้อยละ 1.00
ชานาญงานพิเศษ
ร้อยละ 0.03
ปฏิบัติการ
ร้อยละ 61.08

Sales

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละจานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
ร้อยละ 0.26
ต่ากว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 24.39

ปริญญาโท
ร้อยละ 38.95

Sales
ปริญญาตรี
ร้อยละ 35.84

สูงกว่าปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาโท
ร้อยละ 0.56

ตารางที่ 6 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามปีที่เกษียณอายุราชการ
ตาแหน่ง

เกษียณอายุราชการ (ปีงบประมาณ)
2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

11
1

3
12

3
3

3
5

11
1

3
3

8

2
10

อาจารย์

4

3

3

7

3

5

6

5

รวม

16

18

9

15

20

11

14

17

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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สถานภาพบุคลากร

ตารางที่ 7 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามปีที่เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ (ปีงบประมาณ)
2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

ผู้บริหาร

3

1

-

-

-

-

-

-

บุคลากรสายสนับสนุน

83

98

88

61

63

47

42

42

รวม

86

99

88

61

63

47

42

42

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2564

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตารางที่ 8 จานวนบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามตาแหน่งและสังกัด
ตาแหน่ง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
สังกัด
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ร.ร.สาธิต มร. (ฝ่ายมัธยม)
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
สถาบันการศึกษานานาชาติ
รวม

1
1
1
3

2
2
6
1
1
12

1
1
1
3

-

ตารางที่ 9 จานวนบุคลากรสายวิชาการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาแนกตามตาแหน่งและสังกัด
ตาแหน่ง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
สังกัด
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะสื่อสารมวลชน
ร.ร.สาธิต มร. (ฝ่ายมัธยม)
สถาบันการศึกษานานาชาติ
รวม

1
1
1
3

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1
1
1
3

1
2
3

-

รวม
2
2
3
6
1
1
1
1
1
18

รวม
1
2
3
1
1
1
9
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บทที่ 2
การประเมินสภาพแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
การบริหารและการพัฒนาบุคลากรจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
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
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1. มหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเชิงประจักษ์ สายวิชาการพิจารณาสรรหาตามคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรที่รับผิดชอบ และสายสนับสนุนพิจารณาสรรหาตามความจาเป็นและภาระงานที่รับผิดชอบเป็นหลัก
2. มหาวิทยาลัยมีหลักการในการบริหารค่าตอบแทนที่ชัดเจนและมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกัน
ก่อนประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับส่วน ฝ่าย งาน และระดับบุคคล ส่งเสริมให้เกิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
ยุติธรรม และเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากร เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่กฎหมายกาหนด
4. มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลกรทุกระดับให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ สอดคล้องกับหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 | P a g e

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากรให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
2. ขาดการบริหารการใช้ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
3. ระบบการกากับติดตามผลลัพธ์ของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลยังไม่เป็นเป็นรูปธรรมที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
โอกาส (Opportunities)
1. หน่วยงานที่เชี่ยวชาญภายนอกจัดโครงการหรือกิจกรรม อบรม ให้ความรู้เฉพาะทางแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมการอบรมหรือการเรียนรู้
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทาให้บุคลากรสามารถค้นคว้าหาความรู้ข้ามศาสตร์เพื่อนามาปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ซึ่งต้องอาศัยความรู้จากหลายๆ ศาสตร์มาประยุกต์
ข้อจากัด (Threats)
1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐในการพัฒนาบุคลากรมีสัดส่วนลดลง
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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บทที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาและการปฏิบัติตามพันธกิจบร รลุเป้าประสงค์ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
5. ผู้บริหารทุกระดับใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
6. มีระบบฐานข้อมูลสารสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์จัดทาแผนอัตรากาลัง
2. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ และเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะในการทางาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทาผลงานเพื่อขอปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความใจในหลักธรรมภิบาล
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบุคลากรให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
8. การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรม หาวิทยาลัยรามคาแหง (Strategy Map)
/

/

/

/

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากรให้มีค วามสอดคล้องกับภารกิจ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศัก ยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้า วหน้าในสายอาชีพ
4. บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุค คล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัด การของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัด การตามแนวทางของการบริหารจัด การบ้านเมืองที่ดี

1. มหาวิทยาลัยมีแผนอัต รากาลังที่ส อดคล้อ งกับการบรรลุภารกิจและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหาคัด เลือกบุค ลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับแผนอัต รากาลัง
3. บุค ลากรมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
4. บุค ลากรมีความก้า วหน้าในสายอาชีพ
5. ผู้บริหารทุกระดับใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
6. มีระบบฐานข้อมูล สารสารสนเทศด้า นการบริหารงานบุค คล สามารถสนับสนุนการบริหารจัด การและพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก ื่อ สัต ย์และภักดีต ่อองค์กร
2. ส่งเสริมการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน

/

มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่ง ยืน

มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่ง ยืน

การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ

/

กลยุทธ์
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์จัดทาแผนอัตรากาลัง
2. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. การส่งเสริมและสนับ สนุนให้บุค ลากรศึก ษาต่อ และเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะในการทางาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุค ลากรจัด ทาผลงานเพื่อขอปรับต าแหน่งให้สูงขึ้น
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัต ิงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
6. ส่งเสริมสนับ สนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีค วามรู้ค วามใจในหลักธรรมภิบาล
7. การส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบุคลากรให้ม ีความถูกต้องเป็น ปจจุบัน
8. การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้า นประกันคุณภาพ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ความเชื่อมโยงระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
การวางแผนอัตรากาลังการสรรหาบุคลากรให้มี
ความสอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับ
การบรรลุภารกิจและแนวทางในการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหาคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าสู่องค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง

กลยุทธ์
1. มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์จัดทา
แผนอัตรากาลัง
2. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่ง และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

กลยุทธ์
1. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อและเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการทางาน
2. การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ

เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรจัดทา
ผลงานเพื่อขอปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
2. มีการดาเนินการสรรหาบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน
ตามแผนอัตรากาลัง

1. จัดส่งบุคลากรสายวิชาการเข้ารับการพัฒนาตามสายงาน
2. จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการพัฒนาตามสายงาน
3. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอนแนวใหม่”
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนตาราอย่างไรจึงจะผ่านการประเมินในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ”
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนอย่างไรให้สนุกถูกใจผู้เรียน”
6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สวัสดิการของคณาจารย์”
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO-Program Learning Outcome และ Course Learning
Outcome)
8. โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง “การดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง”
9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น”
10. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การแบ่งบันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย”
11. จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการ
12. จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ภายในประเทศ
ของบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคาแหง
13. จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ภายในประเทศ
ของบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
14. จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ภายในประเทศ
ของบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันการศึกษาภายในประเทศ
15. จัดสรรทุนค่าทาวิทยานิพนธ์ภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ของบุคลากรสายวิชาการ
16. จัดสรรทุนค่าทาสารนิพนธ์ภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ของบุคลากรสายวิชาการ
17. จัดสรรทุนค่าทาดุษฎีนิพนธ์ ภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ของบุคลากรสายวิชาการ
18. จัดสรรทุนค่าทาดุษฎีนิพนธ์ ต่างประเทศศ ระดับปริญญาเอก ของบุคลากรสายวิชาการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดทาผลงาน
ทาผลงานทางวิชาการ การเสนอ ขอกาหนด
ตาแหน่ง ผศ., รศ., และ ศ.
2. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. ผู้บริหารทุกระดับให้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน

กลยุทธ์
1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
1. มีการส่งเสริมการทาความเข้าใจและข้อตกลง
ในการปฏิบัติงาน
2. การดาเนินการ โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างองค์กร
สีขาว และการดาเนินงานในประเด็นที่มหาวิทยาลัยมี
ข้อบกพร่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5
พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
1. มีระบบฐานข้อมูลสารสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล สามารถสนับสนุนการบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรและปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศบุคลากรให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน

โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร Ru Portfolio
ส่วนเมนูแผนพัฒนาบุคลากรสามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15 | P a g e

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

19. จัดสรรทุนฝึกอบรมภายในประเทศของบุคลากรสายวิชาการ
20. จัดสรรทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ
21. จัดสรรทุนเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการ
22. จัดสรรทุนเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการ
23. จัดสรรทุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
24.จัดสรรทุนรางวัลสาหรับผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ของบุคลากรสายวิชาการ
25. จัดสรรทุนรางวัลประกวดผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
26. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สาหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยด้านต่างๆ รุ่นที่ 4 และสาหรับคณาจารย์และนักวิจัย รุ่นที่ 5
27. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา”
28. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สาหรับคณาจารย์
และนักวิจัย รุ่นที่ 6
29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้าง Creative digital Media
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30. จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายในประเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคาแหง
31. โครงการการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
32. โครงการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยในสถาบันอุดมศึกษา”
33. โครงการฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน”
34. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง”
35. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลักจากงานประจา”
36. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
37. โครงการอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Routine to Happiness : R2H)
38. โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคาแหง
39. โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง “Future Trend แนวโน้มการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”
40. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
41. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูล”
42. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอระดับเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์”
43. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย”
44. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สาหรับอาจารย์ผู้สอน”
45. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้งานเว็บไซต์สาเร็จรูป (Joomla) ระดับกลาง”
46. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาหรับเจ้าหน้าที่”
47. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษากับการสร้างเครือข่ายและการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา
48. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
49. โครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ
50. โครงการจัดเลี้ยงขอบคุณบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
51. โครงการอบรม เรื่อง “ISO 9001:2015 Introduction & Internal Auditor”
52. โครงการอบรม เรื่อง “การเขียนรายงานผลการดาเนินงาน การประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะและระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564”
53. โครงการประชุม เรือ่ ง “เตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 2564”
54. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(CHE QA Online) ประจาปีการศึกษา 2564”
55. โครงการอบรม เรื่อง “ตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง”
56. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนารายบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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บทที่ 4
ส่วนที่ 1 แผนการบริหารบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากาลัง การสรรหาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
มหาวิทยาลัยมีการ
วิเคราะห์จัดทา
แผนอัตรากาลัง

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์
1. จัดสรร
อัตรากาลังที่
สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80
ของ
หน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

1. มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

ตัวชี้วดั

- จัดสรรอัตรากาลัง
ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

ค่า
เป้าหมาย

วันที่
ดาเนินการ

ร้อยละ 80 ต.ค. 64 –
ของ
ก.ย. 65
หน่วยงาน

แผ่นดิน
-

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565
งบรายได้

งบอืน่ ๆ

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองแผนงาน

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
มีระบบการสรรหา
บุคลากรที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์
1.ร้อยละของการ
สรรหาบุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุน

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม

2. การดาเนินการสรรหา
บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน
ตามแผนอัตรากาลัง
3. การดาเนินการสรรหา
บุคลากรสายวิชาการทดแทน
อัตราก่อนเกษียณอายุราชการ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่า
เป้าหมาย

วันที่
ดาเนินการ

- ร้อยละของการ ร้อยละ 80
สรรหาบุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุน
จากอัตราที่ได้รับ
อนุมัติให้ดาเนินการ
สรรหา
ร้อยละ 80

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

ตัวชี้วดั

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565
แผ่นดิน

งบรายได้

งบอืน่ ๆ

-

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-

-

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที่

กองแผนงาน,
กองการ
เจ้าหน้าที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาต่อ และเข้ารับ
การอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการทางาน

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการได้รับการ
พัฒนาตาม
สายงาน

ร้อยละ 100 4.จัดส่งบุคลากรสายวิชาการ
เข้ารับการพัฒนาตามสายงาน

- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับ
การพัฒนาตาม
สายงาน

ร้อยละ 50

ตัวชี้วดั

- ร้อยละของ
บุคลากร
สายวิชาการได้รับ
การพัฒนา
ตามสายงาน

5.จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุน - ร้อยละของ
เข้ารับการพัฒนาตามสายงาน บุคลากร
สายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนา
ตามสายงาน

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่า
เป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน

งบรายได้

งบอืน่ ๆ

ร้อยละ
100

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-

ทุกหน่วยงาน

ร้อยละ 50

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-

ทุกหน่วยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรจัดทาผลงานเพื่อ
ขอปรับตาแหน่งให้สูงขึ้น

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ค่า
เป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน

งบรายได้

งบอืน่ ๆ

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการที่
ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น

30 คน

6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การจัดทาผลงานทางวิชาการ
ได้แก่ การเสนอขอกาหนด
ตาแหน่ง ผศ., รศ., และ ศ.

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

30 คน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-

กองการ
เจ้าหน้าที่,
คณะ

- จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่
ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น

30 คน

7. ส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับสนุนได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น

- จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่
ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น

30 คน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-

กองการ
เจ้าหน้าที่,
ทุกหน่วยงาน

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้บริหารทุกระดับใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 5
มีระบบการประเมิลผล
ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 95 8. มีการส่งเสริมการทาความ
การปฏิบัติงานที่มี
ทัง้ หมดที่ไม่มีการ
เข้าใจและข้อตกลงใน
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม อุทธรณ์หรือร้องเรียน
การปฏิบัติงาน
เรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้บริหารและบุคลากร
มีความรู้ความใจใน
หลักธรรมธิบาล

ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
ภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

67
คะแนน

9. การดาเนินการ โครงการ/
กิจกรรม เสริมสร้างองค์กร
สีขาว และการดาเนินงาน
ในประเด็นที่มหาวิทยาลัย
มีข้อบกพร่อง

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั

วันที่
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินการ

แผ่นดิน

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565
งบรายได้

งบอืน่ ๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ร้อยละ 95
บุคลากรทั้งหมด
ที่ไม่มีการ
อุทธรณ์หรือ
ร้องเรียนเรื่อง
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-

กองการ
เจ้าหน้าที่,
ทุกหน่วยงาน

ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ของภาครัฐ
(ITA) ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2565

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-

สานัก
ธรรมาภิบาล
และบริหารความ
เสี่ยง

67 คะแนน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 6 มีระบบฐานข้อมูลสารสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรและ
ปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศบุคลากร
ให้มีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ฐานข้อมูลบุคลากร
Ru Portfolio ส่วน
เมนูแผนพัฒนา
บุคลากร มีความเป็น
ปัจจุบันสามารถนา
ข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่า
เป้าหมาย
ร้อยละ
80

โครงการ/กิจกรรม

10. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากร Ru Portfolio ส่วน
เมนูแผนพัฒนาบุคลากร
สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั

- บุคลาการมีการ
ดาเนินการบันทึก
ข้อมูลบุคลากร
Ru Port folio
ส่วนเมนู
แผนพัฒนา
บุคลากร

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 80
ของ
หน่วยงาน

วันที่
ดาเนินการ
ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565
แผ่นดิน

งบรายได้

งบอืน่ ๆ

-

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบัน
คอมพิวเตอร์,
กองการ
เจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วย : บาท
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรศึกษาต่อ และ
เข้ารับการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการทางาน

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศึกษา
ต่อ และเข้ารับการ
อบรม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการ
ทางาน

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ
100

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ - ผู้เข้าอบรมมี
เรื่อง “เทคนิคการสอนแนวใหม่”
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน

งบรายได้

งบอืน่ ๆ

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

215,000

-

พ.ย. 64 –
ส.ค. 65

-

งานฝึกอบรม
กองการ
เจ้าหน้าที่

ร้อยละ 75

50,400

สภา
คณาจารย์

ร้อยละ 75
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนตารา
อย่างไรจึงจะผ่านการประเมิน
ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ”

4. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การสอน
อย่างไรให้สนุกถูกใจผู้เรียน”

5. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “สวัสดิการ
ของคณาจารย์”

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน
-

งบรายได้
50,300

งบอืน่ ๆ
-

ม.ค. –
ส.ค. 65

-

50,300

-

ม.ค. –
ส.ค. 65

-

30,000

-

ม.ค. –
ส.ค. 65

ร้อยละ 75

ร้อยละ 75

สภาคณาจารย์

ร้อยละ 75

สภาคณาจารย์,
สภาข้าราชการฯ,
งานสวัสดิการ
กจ.
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา (PLO-Program

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

Learning Outcome และ
Course Learning Outcome)

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

7. โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง
“การดาเนินงานหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง”

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

8. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทา
หลักสูตรระยะสั้น”

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ
ม.ค. –
ก.ย. 65

ม.ค. –
ก.ย. 65

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน
-

งบรายได้
175,000

งบอืน่ ๆ
-

-

175,000

กองบริการ
การศึกษา

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

175,000

-
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง
“การแบ่งปันประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย”

10. จัดสรรทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
ณ ต่างประเทศ ของบุคลากร
สายวิชาการ
11. จัดสรรทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก และระดับ
ปริญญาโท ภายในประเทศ
ของบุคลากรสายวิชาการ
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคาแหง
12. จัดสรรทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก และระดับ
ปริญญาโท ภายในประเทศ
ของบุคลากรสายวิชาการ
หลักสูตรสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ
13. จัดสรรทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก และระดับ
ปริญญาโท ภายในประเทศ
ของบุคลากรสายวิชาการ
หลักสูตรนานาชาติ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ
ม.ค. –
ก.ย. 65

แผ่นดิน
-

งบรายได้
175,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งบอืน่ ๆ
-

กองบริการ
การศึกษา

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
(รวมทุนต่อเนื่อง)
- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
(รวมทุนต่อเนื่อง)

6 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

9,000,000

-

15 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

2,775,000

-

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
(รวมทุนต่อเนื่อง)

9 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

600,000

-

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
(รวมทุนต่อเนื่อง)

6 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

1,000,000

-
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งานฝึกอบรม
กองการ
เจ้าหน้าที่

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
14. จัดสรรทุนค่าทาวิทยานิพนธ์
ภายในประเทศ ระดับปริญญาโท
ของบุคลากรสายวิชาการ
15. จัดสรรทุนค่าทาสารนิพนธ์
ภายในประเทศ ระดับปริญญาโท
ของบุคลากรสายวิชาการ
16. จัดสรรทุนค่าทาดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ ภายในประเทศ
ระดับปริญญาเอก
ของบุคลากรสายวิชาการ
17. จัดสรรทุนค่าทาดุษฎีนิพนธ์
ต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก
ของบุคลากรสายวิชาการ
18. จัดสรรทุนฝึกอบรม
ภายในประเทศ
ของบุคลากรสายวิชาการ
19. จัดสรรทุนฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ
ของบุคลากรสายวิชาการ
20. จัดสรรทุนเสนอบทความ
หรือผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศ
ของบุคลากรสายวิชาการ
21. จัดสรรทุนเสนอบทความ
หรือผลงานทางวิชาการ
ณ ต่างประเทศ
ของบุคลากรสายวิชาการ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน
-

งบรายได้
40,000

งบอืน่ ๆ
-

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน

2 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

1 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

10,000

-

2 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

60,000

-

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน

2 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

60,000

-

- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน

7 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

175,000

-

4 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

600,000

-

5 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

150,000

-

3 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

120,000

-

26 | P a g e

งานฝึกอบรม
กองการ
เจ้าหน้าที่

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
22. จัดสรรทุนตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ
23. จัดสรรทุนรางวัลสาหรับ
ผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์
ของบุคลากรสายวิชาการ
24. จัดสรรทุนรางวัลประกวด
ผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ
25. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์” สาหรับ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ด้านต่างๆ รุ่นที่ 5

26. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา”

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั
- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
- จานวนบุคลากร
สายวิชาการ
ที่ได้รับอนุมัติทุน
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน
-

งบรายได้
250,000

งบอืน่ ๆ
-

5 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

10 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

300,000

-

2 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

50,000

-

ร้อยละ 75

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

133,000

-

งานฝึกอบรม
กองการ
เจ้าหน้าที่

ร้อยละ 75

ร้อยละ 75

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

60,000

-

ร้อยละ 75
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สถาบันวิจัย
และพัฒนา

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
27. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์” สาหรับ
คณาจารย์และนักวิจัย รุ่นที่ 6

28. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้าง
Creative digital Media
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมจานวนงบประมาณ
หมายเหตุ :

ตัวชี้วดั
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรม
มีความรู้
ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ
ม.ค. –
ก.ย. 65

แผ่นดิน
-

งบรายได้
133,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งบอืน่ ๆ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ร้อยละ 75

ร้อยละ 75

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

50,000

สถาบันบริการ
วิชาการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ 75

-

16,662,000

-

มีงบประมาณจากกองบริการการศึกษา 700,000 บาท
มีงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 326,000 บาท

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วย : บาท
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรศึกษาต่อ และ
เข้ารับการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการทางาน

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศึกษา
ต่อ และเข้ารับการ
อบรม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการ
ทางาน

ค่าเป้าหมาย

มากกว่า
ร้อยละ 75

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน

งบรายได้

งบอืน่ ๆ

1. จัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ภายในประเทศ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคาแหง

- จานวนบุคลากร
สายสนับสนุน
ที่ได้รับอนุมัติทุน
(รวมทุนต่อเนื่อง)

25 ทุน

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

-

400,000

-

2. โครงการการประชุม
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์)

- บุคลากรที่เข้า
ร่วมประชุม

ร้อยละ 80

พ.ย. 64

-

-

-

3. โครงการฝึกอบรม เรื่อง
“กฎหมายเกี่ยวกับการ
ดาเนินการทางวินัยใน
สถาบันอุดมศึกษา”

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ไม่ใช้งบประมาณ)

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

50,000

-
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งานฝึกอบรม
กองการ
เจ้าหน้าที่

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการฝึกอบรม เรื่อง
“แนวทางปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน”

5. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การบริหารงานอุดมศึกษา
สายสนับสนุนระดับสูง”
(จานวน 10 คน)
6. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือ
การปฏิบัติงานหลักจาก
งานประจา”

7. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565

8. โครงการอบรมหลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Routine to Happiness :
R2H)
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

วันที่
ดาเนินการ
ม.ค. –
ก.ย. 65

แผ่นดิน
-

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565
งบรายได้
งบอืน่ ๆ
20,000
-

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ร้อยละของผู้
ผ่านการฝึกอบรม

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

900,000

-

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

40,000

-

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

100,000

-

- ระดับความสาเร็จ
ของโครงการที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์
โครงการ

3.55

ม.ค. –
ส.ค. 65

-

-

งบ
สนับสนุน
ม.มหิดล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งานฝึกอบรม
กองการ
เจ้าหน้าที่

ร้อยละ 75

ร้อยละ 75
ร้อยละ 75
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งานฝึกอบรม
กองการ
เจ้าหน้าที่
และ ม.มหิดล

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
9. โครงการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
รามคาแหง (9 ภาษา)

10. โครงการบรรยายทาง
วิชาการเรื่อง “Future Trend
แนวโน้มการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”

ตัวชี้วดั
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

11. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร - ผู้เข้าอบรมมี
“การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย ความรู้ความ
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ” เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 75

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ
ม.ค. –
ก.ย. 65

แผ่นดิน
-

งบรายได้
100,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งบอืน่ ๆ
-

งานฝึกอบรม
กองการ
เจ้าหน้าที่

ม.ค. –
ก.ย. 65

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

-

14,400

33,040

-

-

ร้อยละ 75
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สถาบัน
คอมพิวเตอร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
12. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การใช้ Microsoft Excel
เพื่อการจัดการข้อมูล”

13. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การตัดต่อวิดีโอระดับเบื้องต้น
เพื่อการประชาสัมพันธ์”

ตัวชี้วดั
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

14. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร - ผู้เข้าอบรมมี
“การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ความ
และอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ
ม.ค. –
ก.ย. 65

ม.ค. –
ก.ย. 65

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน
-

งบรายได้
22,080

งบอืน่ ๆ
-

-

32,000

สถาบัน
คอมพิวเตอร์

ร้อยละ 75

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

24,000

-

ร้อยละ 75
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
15. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์
สาหรับอาจารย์ผู้สอน

16. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การใช้งานเว็บไซต์สาเร็จรูป
(Joomla) ระดับกลาง”

17. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การใช้งานระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาหรับเจ้าหน้าที่”

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 75

- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ 75

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ
ม.ค. –
ก.ย. 65

ม.ค. –
ก.ย. 65

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน
-

งบรายได้
24,000

งบอืน่ ๆ
-

-

35,000

-

สถาบัน
คอมพิวเตอร์

ม.ค. –
ก.ย. 65

-

5,480

-
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กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
18. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านกิจการนักศึกษากับการสร้าง
เครือข่ายและการพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา

ตัวชี้วดั
- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ
ม.ค. ก.ย. 65

แผ่นดิน
-

งบรายได้
200,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งบอืน่ ๆ
-

กองกิจการ
นักศึกษา

ร้อยละ 75

19. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี

- ระดับความ
พึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

3.55

ม.ค. ก.ย. 65

-

200,000

-

20. โครงการสัมมนาเตรียมตัว
ก่อนเกษียณอายุราชการ

- ระดับความ
พึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

3.55

ม.ค. ก.ย. 65

-

800,000

-

21. โครงการจัดเลี้ยงขอบคุณ
บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

- ระดับความ
พึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

3.55

ม.ค. ก.ย. 65

-

800,000

-

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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งานสวัสดิการ
กองการ
เจ้าหน้าที่

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ 8
การพัฒนาบุคลากร
ผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยให้มีความรู้ คุณภาพการศึกษา
และทักษะด้านประกัน ระดับสถาบัน
คุณภาพการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

ระดับดี

โครงการ/กิจกรรม

22. โครงการอบรม เรื่อง “ISO
9001:2015 Introduction &
Internal Auditor”

23. โครงการอบรม เรื่อง
“การเขียนรายงานผลการ
ดาเนินงาน การประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ
และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2564”
24. โครงการประชุม เรื่อง
“เตรียมความพร้อมก่อนการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2564”

25. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA
Online) ประจาปีการศึกษา
2564”

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

- ผู้เข้าอบรม
ร้อยละ 90
สามารถเป็น
ของผู้เข้า
ผู้ตรวจติดตาม
อบรม
ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ระบบ
ISO
- ผู้เข้ารับการ
ร้อยละ 90
อบรมมีความรู้
ของผู้เข้า
และความเข้าใจ
อบรม
ในการเขียนผล
การดาเนินงาน
เพิ่มขึ้น
- ผู้เข้าร่วมประชุม ระดับความรู้
มีความรู้ความ
ความเข้าใจ
เข้าใจในแนว
อยู่ในระดับดี
ทางการตรวจ
(4.00)
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ปีการศึกษา
2564
- ผู้เข้ารับการ
ร้อยละ 90
อบรมมีความรู้
ของผูเ้ ข้า
ความเข้าใจในการ
อบรม
ลงข้อมูลในระบบ
CHE QA Online
เพิ่มขึ้น

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน

งบรายได้

งบอืน่ ๆ

ก.พ. 65

-

110,000

-

ม.ค. 65

-

110,000

-

มิ.ย.65

-

60,000

-

มี.ค. 65

-

110,000

-
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สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
26. โครงการอบรม เรื่อง
“ตัวชี้วัดการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง”
รวมจานวนงบประมาณ

หมายเหตุ :

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

- ผู้เข้ารับการอบรม ระดับความรู้
มีความรู้และความ ความเข้าใจ
เข้าใจในตัวชี้วัด
อยู่ในระดับดี
การจัดกลุ่ม
(3.51)
สถาบันอุดมศึกษาฯ

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ
พ.ค. 65

แผ่นดิน
-

งบรายได้
110,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งบอืน่ ๆ
สานักประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

-

4,300,000

-

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

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ส่วนที่ 4 แผนพัฒนารายบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงตามตาแหน่งและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
หน่วย : บาท
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรศึกษาต่อ และ
เข้ารับการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการทางาน

ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศึกษา
ต่อ และเข้ารับการ
อบรม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และ
สมรรถนะในการ
ทางาน

ค่าเป้าหมาย

มากกว่า
ร้อยละ 75

โครงการ/กิจกรรม

1. การพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุนให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนารายบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วดั

- ร้อยละของ
บุคลากร
สายวิชาการที่
ได้รับการพัฒนา
ตามสายงาน
- ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
สายงาน
- ร้อยละของ
บุคลากรที่มีการ
จัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคล
- ร้อยละของ
จานวนหน่วยงาน
ที่มีการจัดทา
แผนพัฒนา
รายบุคคล

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ
100

วงเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2565

วันที่
ดาเนินการ

ต.ค. 64 –
ก.ย. 65

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผ่นดิน

งบรายได้

งบอืน่ ๆ

-

ใช้งบประมาณ
ภายในหน่วยงาน

-

ร้อยละ 50

ร้อยละ 80

งานฝึกอบรม
กองการเจ้าหน้าที่,
ทุกหน่วยงาน

ร้อยละ 80

37 | P a g e

สรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ลาดับที่
1
2
3
4
4

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่
สภาคณาจารย์
กองบริการการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมจานวนงบประมาณ

งบประมาณ
15,405,000
181,000
700,000
326,000
50,000

จานวนโครงการ
16 โครงการ
4 โครงการ
4 โครงการ
3 โครงการ
1 โครงการ

16,662,000

28 โครงการ

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

สรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่
สถาบันคอมพิวเตอร์
กองกิจการนักศึกษา
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
รวมจานวนงบประมาณ

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณ
1,610,000
190,000
200,000
1,800,000
500,000

จานวนโครงการ
9 โครงการ
8 โครงการ
1 โครงการ
3 โครงการ
5 โครงการ

4,300,000

25 โครงการ

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
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บทที่ 5
ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
การประเมินผลและติดตามรายงานความก้าวหน้าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กระบวนการบริหารจัดการแผนพัฒนาบุคลากร
สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง

ก.บ.ม.ร..

อธิการบดี

คณะกรรมการจัดทาแผนและติดตามผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ส่วนราชการ / คณะทางานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระดับหน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ภาคผนวก

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนพัฒนารายบุคคล มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน
ชื่อ – นามสกุล (ผู้รับการพัฒนา)
ชื่อ – นามสกุล (ผู้บังคับบัญชา)
รอบการพัฒนา
ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ภาควิชา/หน่วยงาน/ฝ่าย
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

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........................./.................................../..............................

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

