
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  กองบริการการศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน พ.ค.๕๖ – ต.ค.๕๖) 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 
 แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 
ผล 

ไมบรรลุ 
 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

๑.๑ สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ จํานวนคน ๑ คน -    
๑.๒ สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง ระดับความสําเร็จรอยละ

ของบุคลากรที่อบรมตาม
สายงาน 

รอยละ ๖๐ รอยละ 
๔๐ 

   

๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัย จํานวนผูเขาอบรม ๒ คน ๑    
๑.๔ จัดโครงการฝกอบรมใหแกบุคลากรกองบริการ
การศึกษา 

จํานวนโครงการ ๒ โครงการ ๓    

๑ ระบบพัฒนาทางกาวหนาใน
อาชีพ 

๑.๕ มีการใหความรูเพื่อกําหนดเสนทาง
ความกาวหนาตําแหนงภายในกองบริการการศึกษา 

รอยละของผูเขารวม
โครงการ 

รอยละ ๘๐ รอยละ 
๕๐ 

   

๒.๑ โครงการวัฒนธรรมครอบครัว จํานวนผูเขารวม ๒๒ คน ๒๒    
๒.๒ โครงการเคล็ดลับสุขภาพ จํานวนผูเขารวม ๒๒ คน ๒๒    

๒. สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่
ดีและเสริมสรางขวัญและกําลงัใจ
ใหแกบุคลากรกองบริการ
การศึกษาสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธภิาพ 

๒.๓ ประเมินผลความพงึพอใจของบุคลากรทุกระดับ ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๓.๖๗    

 
 
 
 
 

-๒- 
แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 



บรรลุ 
 

 
ผล 

ไมบรรลุ 
 

๓.๑ ประเมินผลบุคลากรกองบริการการศึกษาเขา
รวมอบรม/สัมมนา ภาพรวมทุกโครงการ 

ระดับความสําเร็จ ๓.๕๑ -    ๓. ระบบติดตามใหบุคลากรกอง
บริการการศึกษานําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

๓.๒ การติดตามประเมินผลผูใตบังคับบัญชา
หลังจากเขารวมอบรม/สมัมนาภาพรวมทุกโครงการ 

ระดับความสําเร็จ ๓.๕๑ -    

๔. การใหความรูดาน
จรรยาบรรณบุคลากรกองบริการ
การศึกษาและดูแลควบคุมให
บุคลากรกองบริการการศึกษาถือ
ปฏิบัติ 

๔.๑ เผยแพรเสริมสรางความรูดานจรรยาบรรณ 
- ติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ 

 
จํานวนชองทาง 

 
๑ 

 
๒ 

 
 

  

๕. ระบบสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความสามารถและ
คุณสมบัติของการเปนคนดีมีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ตาม
ระบบ คุณธรรม เขารับราชการ 

๕.๑ ดําเนินสรรหาและคัดเลือกบุคคล จํานวนผูผานการคัดเลือก ๑ -    

 
 
 
 
 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  กองบริการการศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ 
 

แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย  
ผล 

ไมบรรลุ 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 



 
๑.๑ สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ จํานวนคน ๕ ๕    
๑.๒ สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง ระดับความสําเร็จรอยละ

ของบุคลากรที่อบรมตาม
สายงาน 

รอยละ ๘๐ รอยละ 
๘๐ 

   

๑.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัย จํานวนผูเขาอบรม ๓ ๓    
๑.๔ จัดโครงการฝกอบรมใหแกบุคลากรกองบริการ
การศึกษา 

จํานวนโครงการ ๒ โครงการ ๒    

๑ ระบบพัฒนาทางกาวหนาใน
อาชีพ 

๑.๕ มีการใหความรูเพื่อกําหนดเสนทาง
ความกาวหนาตําแหนงภายในกองบริการการศึกษา 

รอยละของผูเขารวม
โครงการ 

๘๐ ๘๐    

๒.๑ โครงการวัฒนธรรมครอบครัว จํานวนผูเขารวม ๒๔ ๒๔    
๒.๒ โครงการเคล็ดลับสุขภาพ จํานวนผูเขารวม ๒๔ ๒๔    

๒. สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่
ดีและเสริมสรางขวัญและกําลงัใจ
ใหแกบุคลากรกองบริการ
การศึกษาสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธภิาพ 

๒.๓ ประเมินผลความพงึพอใจของบุคลากรทุกระดับ ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๓.๕๕    

 
 
 

-๒- 
ผลการดําเนินงาน 

บรรลุ 
 แผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 

 
ผล 

ไมบรรลุ 
 

ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

๓.๑ ประเมินผลบุคลากรกองบริการการศึกษาเขา
รวมอบรม/สัมมนา ภาพรวมทุกโครงการ 

ระดับความสําเร็จ ๓.๕๑ ๔.๑๒    ๓. ระบบติดตามใหบุคลากรกอง
บริการการศึกษานําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

๓.๒ การติดตามประเมินผลผูใตบังคับบัญชา
หลังจากเขารวมอบรม/สมัมนาภาพรวมทุกโครงการ 

ระดับความสําเร็จ ๓.๕๑ ๔.๓๐    

๔. การใหความรูดาน ๔.๑ เผยแพรเสริมสรางความรูดานจรรยาบรรณ       



จรรยาบรรณบุคลากรกองบริการ
การศึกษาและดูแลควบคุมให
บุคลากรกองบริการการศึกษาถือ
ปฏิบัติ 

- ติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ จํานวนชองทาง ๑ ๒  

๕. ระบบสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความสามารถและ
คุณสมบัติของการเปนคนดีมีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ตาม
ระบบ คุณธรรม เขารับราชการ 

๕.๑ ดําเนินสรรหาและคัดเลือกบุคคล จํานวนผูผานการคัดเลือก ๑ ๒    

 
 
 
 
 

แผนพฒันาบคุลากร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
กองบรกิารการศกึษา สาํนกังานอธกิารบดี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 
ลําดับที่ แผนงาน/งานและกิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ ปงบประมาณ๒๕๕๖ หมายเหตุ 

๑. 
โครงการอบรม เรื่อง “บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย 

จํานวนผูเขา
อบรม 

๑๐๐ คน ม.ค.๕๖ หอง
ประมวลกุลมาตย 

กองบริการ
การศึกษา 

๗๐๐,๐๐๐  

๒. 
โครงการอบรม เรื่อง “การปฐมนิเทศตําแหนงวิชาการ” จํานวนผูเขา

อบรม 
๕๐ คน เม.ษ.๕๖ หอง

ประมวลกุลมาตย 
กองบริการ
การศึกษา 

๑๔๐,๐๐๐  

๓. 
โครงการอบรม เรื่อง “จรรยาบรรณและคุณลักษณะของการ
เปนอาจารย 

จํานวนผูเขา
อบรม 

๑๐๐ คน เม.ษ.๕๖ หอง
ประมวลกุลมาตย 

กองบริการ
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐  

๔. 
โครงการอบรม เรื่อง “การสอนและการออกขอสอบที่มี
คุณภาพ” 

จํานวนผูเขา
อบรม 

๑๐๐ คน เม.ษ.๕๖ หอง
ประมวลกุลมาตย 

กองบริการ
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐  

๕. 
โครงการอบรม เรื่อง “การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรีสวนภูมภิาค ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

จํานวนผูเขา
อบรม 

๑๐๐ คน พ.ค.๕๖ หอง
ประมวลกุลมาตย 

กองบริการ
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐  

๖. โครงการอบรม เรื่อง “หลักเกณฑและการขอตําแหนงทาง จํานวนผูเขา ๕๐ คน พ.ค.๕๖ หอง กองบริการ ๕๐,๐๐๐  



วิชาการของคณาจารย” อบรม ประมวลกุลมาตย การศึกษา 

๗. 
โครงการอบรม เรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการและตํารา
ที่มีคุณภาพ” 

จํานวนผูเขา
อบรม 

๕๐ คน พ.ค.๕๖ หอง
ประมวลกุลมาตย 

กองบริการ
การศึกษา 

๕๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


