1. การเลื่อนขั้น ปรับเปลี่ยนตําแหนง

งานธุรการ

2. การประเมินผลงานบุคลากร

งานธุรการ

3. สนับสนุนใหไดรับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น

กบศ.

4. เกษียณอายุ

กบศ.

5 ขออัตราทดแทน / ขอบรรจุบุคลากรใหม

กบศ.

** การประเมินผลงานบุคลากร เพื่อเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน ในเดือนกันยายน 2555
กองบริการการศึกษาสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ระดับปริญญาโท นางมนัสวี บินหะยีอับดุลรามัน นางสาวธนิดา ซอนกลิ่น

หมายเหตุ

ผูรับผิดชอบ

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. 2557
พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

แผนงาน งานโครงการ/กิจกรรม

มิ.ย.

พ.ศ. 2556

งบประมาณ

แผนบริหารงานบุคลากร กองบริการการศึกษา

การวางแผนกําลังคน ทีจ่ ะเกษียณอายุราชการ และการขอตําแหนงทดแทน
1. นางณัฏฐพรกนก
2. นางสาวกมลทิพย
3. นางสาวรุงอราม
4. นายพสิฐษ
5. นางสาววิไล

ษปรุงโรจน
มิตตะสิทธินันท
โอมาศ
บุญมี
กมลเดชเดชา

ขาราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ

6. นางสาววรรณภา
7. นางสาวศิริลักษณ
8. นางมนัสวี
9. นางสาวพูลทรัพย

ภูนุช
โคตรพัฒน
บินหะยีอับดุลรามัน
ใบประเสริฐ

เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ

1. นายวิรัตน
2. นางจุไรรัตน
3. นางสาวธนิดา
2585
1. นางธัญธร
1.นางสุมิตรา
2. นางพัสตราภรณ

ชํานาญกิจ
พงษไพโรจน
ซอนกลิ่น

พนักงานมหาวิทยาลัย
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

30
30
30
30
30

กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน

2557
2560
2562
2563
2565

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

30
30
30
30

กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน

2565
2566
2567
2570

วันที่ 30 กันยายน 2569
วันที่ 30 กันยายน 2578
วันที่ 30 กันยายน

โคตะนนท

ลูกจางประจํา
เกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2559

คําดี
พุทธิพงษ

ลูกจางงบรายได
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2564
วันที่ 30 กันยายน 2565

สถิตกิ ารเขา/ออก ของบุคลากร กองบริการการศึกษา
ในปงบประมาณ 2551 กองบริการากรศึกษา มีบุคลากรทั้งหมด 25 คน ดังนี้
ขาราชการ
12
คน
1
คน
พนักงาน
1
คน
ลูกจางประจํา
ลูกจางงบรายได 3 คน
ลูกจางประจําป 8 คน
ในปงบประมาณ 2551 กองบริการการศึกษา มีการเกษียณอายุราชการ 2 คน มีการบรรจุเจาหนาทีใ่ หม 2 คน
ในปงบประมาณ 2552 กองบริการการศึกษา มีการโอนอัตรา 1 คน
ในปงบประมาณ 2553 มีเจาที่เสียชีวิต 1 คน มีการบรรจุเจาหนาที่ใหม 1 คน (น.ส.วารุณี บินหะยีอับดุลรามัน
บรรจุ น.ส.อาระยา สายยิม้ )
ในปงบประมาณ 2553 มีผูเกษียณอายุ 1 คน (ผูอ ํานวยการกองบริการการศึกษา)
ในปงบประมาณ 2554 บรรจุนักวิชาการศึกษา 1 ตําแหนง วุฒกิ ารศึกษาปริญญาโท (น.ส.รวีวรรณ บุญลือ)
ในปงบประมาณ 2555 มีเจาที่ลาออก 2 คนคือ น.ส.รวีวรรณ บุญลือ และ นายวิชนันท นวลักษณ
บรรจุนักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาโท 1 ตําแหนง (น.ส.เสาวนีย เดือนเดน) บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 2 คน
(1. นายวิรัตน ชํานาญกิจ วุฒิการศึกษาปริญญาโท ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 2. น.ส.ธนิดา ซอนกลิ่น วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี ตําแหนง เจาหนาทีบ่ ริหารทั่วไป)
ในปงบประมาณ 2556 กองบริการากรศึกษา บรรจุนักวิชาการศึกษา 1 ตําแหนง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
(นายจีระพงษ ชูศรี) เกษียณอายุราชการ 1 คน (นายวิรัตน เดชยางกูร
ในปงบประมาณ 2556 กองบริการากรศึกษา มีบุคลากรทั้งหมด 22 คน ดังนี้
9 คน
ขาราชการ
พนักงาน
3 คน
ลูกจางประจํา
1
คน
ลูกจางงบรายได 2 คน
ลูกจางประจําป 7 คน

แผนการพัฒนาบุคลากร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

แผนการพัฒนาบุคลากร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘

๑. ความนํา
การพัฒนาบุคลากรของกองบริการการศึกษามุงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่ และใหสอดคลองกับเปาหมาย ยุทธศาสตรของกองบริการการศึกษา ซึ่งในสวนของการบริหารงานบุคคล
นอกจากนี้กองบริการการศึกษา ไดกาํ หนดอัตรากําลังรองรับในแตละหนวยงาน การเพิม่ สัดสวนคุณวุฒิ และตําแหนงทาง
วิชาการใหอยูใ นระดับมาตรฐาน ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด การพัฒนาองคความรูและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่จาํ เปนในแตละตําแหนงงาน ซึ่งระบุลายละเอียดที่สําคัญและเกี่ยวของไว ไดแก
แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ หรือยุทธศาสตรของสถาบันในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันตาม
สาขาวิชาชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตลอดไป
บุคลากร หมายถึง บุคลากรกองบริการการศึกษา
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาตอ ไปอบรมสัมมนาหรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรมที่
มหาวิทยาลัย คณะ สํานักตางๆไดจดั ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน กองบริการ
การศึกษาจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อเปนแนวทางที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งใหครอบคลุม
ถึงเปาหมาย แนวทางการดําเนินกิจกรรม และกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของกองบริการการศึกษา ในชวงเวลา
ระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของกองบริการการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
๒.๒ เพื่อใหบคุ ลากรกองบริการการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังตอไปนี้
(๑) มีความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน
(๒) มีคุณภาพ มีความรักองคกร และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
(๓) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหนาที่ของตน
(๔) มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานหนวยงานใหมีคณ
ุ ภาพสูงสุด
๒.๓ เพื่อใหสอดรับการดําเนินการจัดการความรูของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย และนําองคความรูที่ไดจาก
การจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางกวางขวางและคุมคา
๓. เปาหมายของการดําเนินงานตามแผน
๓.๑ บุคลากรสายสนับสนุนของกองบริการการศึกษาที่ไดเขารับการฝกอบรม สัมมนา (อยางนอยรายละ ๒ ครั้ง)
ในแตละปงบประมาณ มีจํานวนไมนอยกวารอยละ ๘๕ เมื่อกับจํานวนบุคลากรกองบริการการศึกษา
ทั้งหมด
(ไมนับซ้าํ )
๓.๒ บุคลากรกองบริการการศึกษาที่ไดรับทุนไปศึกษาตอในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ จํานวน
ไมนอยกวา ๑ ราย
๓.๓ ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จในแตละปงบประมาณ มีจํานวนไมนอยกวา ๑ ชิ้น
๒
๔. แนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๓.๑ สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการฝกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

๓.๒ สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับทุนเพื่อศึกษาตอ
๓.๓ สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงานเพื่อใหสามารถนําความรูจากการปฏิบัติจริง จากการฝกฝน และ
จากประสบการณที่แอบแฝงอยูใ นตัวบุคคล มาใชใหเปนประโยชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน
๓.๔ พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
(Standard operating procedure)
๓.๕ สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการทีส่ ําคัญใหสนั้ กระชับ โดยเนนการผลิตผลงานที่รวดเร็ว
และถูกตอง
๓.๖ จัดสรรทุนระยะสั้นในการไปฝกอบรมดานการทํางานใหแกบุคลากรหรือสนับสนุนอยางตอเนื่อง
๓.๗ นําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใชในการพัฒนาบุคลากร โดยเนนการประเมินสมรรถนะ
เพือ่ การพัฒนาเปนรายบุคคล และสงเสริมการพัฒนาผูบังคับบัญชาระดับตนและระดับกลางใหสามารถระบุ
ระดับสมรรถนะที่เปนจริงของผูใ ตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลได
๔. โครงสรางการแบงสวนราชการ กองบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา แบงสวนราชการอกเปน ๔ งาน แตละงานมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
๑. งานธุรการ
๒. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๓. งานพัฒนาอาจารย
๔. งานสงเสริมวิจัยและตํารา
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ
๑. งานธุรการ
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ ใหบริการดานธุรการ กับหนวยงานในสังกัดกองบริการการศึกษา
ประกอบดวย งานสารบรรณ งานการเจาหนาที่ งานการเงินงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ การพิมพและผลิตเอกสาร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ภายในกองฯ และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครัง้ ที่ ๔
วาระที่ ๔.๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ อนุมัติในหลักการใหแบงสวนราชการเพิ่มเติมและตามมติ ทปม.
วาระที่ ๓.๒ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ใหกองบริการการศึกษาปรับปรุงและเพิม่ เติม
หนวยงานธุรการ เปน ๖ หนวย คือ
๑. หนวยสารบรรณและการเจาหนาที่
๒. หนวยงานพิมพและผลิตเอกสาร
๓. หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ
๔. หนวยวิจยั สถาบันและสารสนเทศ
๕. หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพงาน
๖. หนวยประเมินคุณภาพงาน
๓
หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ ในงานธุรการ มีดังนี้
หนวยสารบรรณและการเจาหนาที่
มีหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารงานเอกสาร การรับ – สงหนังสือ เอกสาร การรางโตตอบ
หนังสือราชการ แจงเวียนเอกสาร จัดเก็บและคนหาเอกสาร ขอมูลหนังสือราชการ จัดทําทะเบียนออกเลขที่คําสัง่
ประกาศ ติดตอประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดําเนินการดานงานบุคคล ตรวจสอบ ประสานงาน
ใหคําปรึกษาแนะนํา ดําเนินการเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติงาน การเลื่อนระดับ การบรรจุ

แตงตั้ง การโยกยาย การปรับวุฒิ การเปลี่ยนตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป โดยแบงหนาที่ ออกเปน ๒
ดาน ไดแก
๑. ดานสารบรรณ
๑.๑ ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือจากหนวยงานภายใน และภายนอก
๑.๒ จัดถายสําเนาเอกสารเกีย่ วกับคําสั่งตางๆ เพื่อแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
๑.๓ ดําเนินการจัดเวียนประกาศมหาวิทยาลัย คําสัง่ แจงใหบุคลากรทราบ
๑.๔ ดําเนินการจัดเก็บสําเนาเขาแฟมเพื่อสะดวกในการคนหา
๑.๕ จัดทําบันทึกเพื่อการติดตอสื่อสารกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. ดานการเจาหนาที่
๒.๑ จัดทําทะเบียนประวัติของขาราชการเจาหนาที่
๒.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน
๒.๓ ตรวจสอบ ขออนุมัติ บรรจุ แตงตั้งและเลื่อนระดับขาราชการและเจาหนาที่
๒.๔ ควบคุมการลงเวลาปฏิบตั ิราชการของขาราชการเจาหนาที่และจัดทําสถิติ
๒.๕ เสนอขอบําเหน็จ บํานาญ เครื่องราชอิสริยาภรณ
๒.๖ รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๒.๗ จัดสงบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนา และเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการควบคุมการสอบ
รับสมัคร และลงทะเบียนเรียนนักศึกษา
๒.๘ จัดพิมพขอ มูลบุคลากรในโปรแกรมระบบบุคลากร เชน การอบรม สัมมนา การเปน
คณะกรรมการ และสถิติการลา
๒.๙ จัดทําสถิติขอมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน และอัตราเงินเดือน ขาราชการ ลูกจางประจํา
ลูกจางงบรายได
หนวยพิมพและผลิตเอกสาร
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดพิมพเอกสาร ผลิตเอกสาร ในรูปของ จดหมายภายใน –
ภายนอก คําสั่ง ประกาศ ระเบียบขอบังคับ หลักสูตร แบบฟอรมตางๆ รายงานการประชุม รายชื่อผูเสนอขอรับทุน
ฯลฯ และเขาเลมเอกสารเพื่อใชในการอบรม สัมมนา เอกสารหลักสูตร เอกสารเผยแพรคูมือการศึกษา
๔
หนวยวิเคราะหแผน และงบประมาณ
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทําแผนงาน โครงการ การจัดทํา
งบประมาณประจําป ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห และจัดระบบของหนวยงานตางๆ
ภายในกองบริการการศึกษาใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย โดยแบงหนาที่ออกเปน ๓ ดาน ไดแก
๑. ดานแผนงาน โครงการ และโครงสราง
๑.๑ ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล กองบริการการศึกษา ในการพิจารณาจัดทํา
แผนปฏิบัติ
ราชการของกองบริการการศึกษา
๑.๒ วิเคราะหขอมูลในเบื้องตนการเสนอขอปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของกอง
บริการการศึกษา

๑.๓ พิจารณา วิเคราะหการจัดทําโครงการสัมมนาทางวิชาการตางๆ ของกองบริการ
การศึกษา
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกกลุมบุคคลผูเขารับการสัมมนา
๒. ดานแผนงาน โครงการ และโครงสราง
๒.๑ วิเคราะห รวบรวมขอมูล เพื่อวางแผนงบประมาณประจําปของกองบริการการศึกษา
๒.๒ จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณแผนดิน และงบประมาณรายจายจากรายได
มหาวิทยาลัยฯ ของกองบริการการศึกษา
๒.๓ จัดรายงานแผนและผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปของกองบริการการศึกษา และ
ประสานงาน ใหคําแนะนํารวมมือปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ของกองบริการ
การศึกษา
๓. ดานอัตรากําลังและประเมินผล
๓.๑ ศึกษาวิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงเพิม่ ใหมของกองบริการการศึกษา
๓.๒ จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ของกองบริการการศึกษา
๓.๓ ติดตามและประเมินผลตามแผนงาน/โครงการตางๆ จัดทําแผนและผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของกองบริการการศึกษา
๔. ดานการเงินและพัสดุ
๔.๑ ปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุในระบบ ๓ มิติ
๔.๒ ดูแลรับผิดชอบการเบิกจายเงินงบประมาณและพัสดุ และคาตอบแทนตางๆ
๔.๓ สรุปยอดการเบิกจายเงินในแตละเดือน
๔.๔ ควบคุมและจัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภณ
ั ฑ
๔.๕ จัดซอมและบํารุงรักษาครุภัณฑ
หนวยวิจยั สถาบันและสารสนเทศ
มีหนาที่ความรับผิดชอบ การรวบรวม จัดเก็บ และเสนอขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสถานภาพและ
ศักยภาพของกองฯ ไดแก โครงสรางหลักสูตรการศึกษา บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ตลอดจนการประสานงานดาน
สารสนเทศ การรายงานขอมูลการพัฒนาบุคลากร และการจัดทํารายงานประจําป โดยแบงหนาทีอ่ อกเปน ๓ ดาน
ไดแก
๕
๑. ดานขอมูล
๑.๑ เก็บรวบรวมขอมูลทุกดานของกองบริการการศึกษา และปรับปรุงใหทันสมัย
อยูเสมอ
๑.๒ จัดทํารายงานประจําปของกองบริการการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย
๒ ดานวิจยั สถาบัน
๒.๑ วิเคราะหและวิจัยขอมูลทีจ่ ําเปนตามนโยบายของกองบริการการศึกษา
๒.๒ วิเคราะห และวิจยั ขอมูล ที่เปนปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยฯ
๒.๓ จัดทํารายงานผลการวิจัยในสวนที่เกีย่ วของ
๓ ดานสารสนเทศ
๓.๑ รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล Home Page ของกองฯ โดยพัฒนาและปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน

๓.๒ จัดทําเอกสารสารสนเทศของกองฯ เพื่อเผยแพรใหบุคลากร และผูสนใจทั่วไป
ไดรับทราบ
หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบการประกันคุณภาพ โดยการประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี และคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการศึกษาตนเองของกองฯ (SSR) และจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรวบรวมขอมูล
จากงานตางๆ ภายในกองฯ นํามาวิเคราะหแจงเวียนขาวสารใหหนวยงานทราบ ดังนี้
๑. จัดทําแผนการประกันคุณภาพของกองฯ
๒. ประสานงานกับงานตางๆ ภายในกองฯ แจงเวียน ประกาศขาวสารการประกันคุณภาพ
เพื่อจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
๓. จัดทําและบริหารงบประมาณ ที่เกีย่ วกับการประกันคุณภาพของกองฯ
๔. ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแกงานตางๆภายในกองฯ
๕ จัดเตรียมเอกสาร สถานที่และอื่นๆ ทีจ่ ะอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ในการตรวจคุณภาพของกองบริการการศึกษา
หนวยประเมินคุณภาพงาน
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําและรวบรวมแบบประเมินผลการเรียนการสอน การจัดทํา
รายงาน การวิเคราะห ใหหนวยงาน ดังนี้
๑. ประสานงานระดับปฏิบัติการกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก
๒. รวบรวมขอมูลจากหนวยตางๆ ในกองบริการการศึกษามาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน
ตางๆ ของกองบริการการศึกษา
๖
๓. ประสานงานและเตรียมความพรอม เพื่อรองรับการประเมินจากภายในและภายนอก
๔. งานอื่นๆ ตามที่ผูบงั คับบัญชามอบหมาย
๒. งานพัฒนาหลักสูตร และการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีฐานะเปนหนวยมาตรฐานกลางดานหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ตรวจสอบหลักสูตรและประสานงานเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยกําหนด ตลอดจนเปนแหลงขอมูลกลางดาน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน แบงออกเปน ๒ หนวย คือ
๑. หนวยมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสวนกลางและสาขาวิทย
บริการ มีหนาทีเ่ กีย่ วกับ
๑. ตรวจสอบหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่ขอเปดใหมและขอปรับปรุงแกไขเมือ่
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ กอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
ประสานงานกับคณะในการแกไขหลักสูตรใหถูกตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
มติของคณะกรรมการวิชาการ กอนนําเสนอ ทปม. และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. ตรวจสอบหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่ขอเปดใหมและ

ขอปรับปรุงแกไขเมื่อผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ ประสานงานกับคณะในการแกไขหลักสูตรให
ถูกตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมติของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยกอน
นําเสนอ ทปม. และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๓. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกคณาจารยในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. และของมหาวิทยาลัย
๔. ทําเรื่องการขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมปรับปรุงหลักสูตรและเปดกระบวนวิชาใหมเสนอ ทปม.
๕. จัดทําเอกสารดานหลักสูตรหรือที่เกี่ยวกับวิชาการเพื่อประโยชนในการใชเปนคูมือและเพื่อ
เผยแพรในโอกาสตาง ๆ
๖. เปนแหลงขอมูลกลางดานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่ออํานวยประโยชนในการพัฒนา
หลักสูตรของคณะและของมหาวิทยาลัย
๗. เผยแพรหรือแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการกับหนวยงานภายใน ภายนอก
๘. รวมกับ สกอ. จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
๒. หนวยประสานงานดานเอกสารหลักสูตร
๑. ติดตามขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานของทุกหลักสูตรสาขาวิชาทัง้ ระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก วาขณะนี้กําลังดําเนินการอยูในขั้นตอนใดเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนือ่ ง
๒. แจงมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการอนุมัติเปดหลักสูตรใหม ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวน
วิชาใหมในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให สกอ. รับทราบ
๗
๓. แจงคณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของทราบเมื่อ สกอ. รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร และแจง
เรื่องสํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปยังคณะเจาของหลักสูตร
นั้น ๆ
๔. สงหลักสูตร ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแลว ให ก.ค. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูสาํ เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย และแจงเรือ่ ง ก.ค. รับรองคุณวุฒิของผูส ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ
ของมหาวิทยาลัยไปยังคณะเจาของหลักสูตรนั้น ๆ
๕. ตอบหนังสือแกมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขอเอกสารหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
๖. จัดทําแฟมขอมูลในการเปดหลักสูตรใหม ปรับปรุงหลักสูตรและเปดกระบวนวิชาใหม
๗. รวบรวมการเปดหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร เปดกระบวนวิชาใหม และปรับปรุงกระบวน
วิชาทุกระดับการศึกษาตามปงบประมาณ และปการศึกษา
๘. ประสานงานดานเอกสารหลักสูตรในการจัดตลาดนัดหลักสูตรทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
๓. งานพัฒนาอาจารย
มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมุงเสริมสรางให
อาจารยมีทักษะและทัศนคติทดี่ ีตอวิชาชีพ เพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารยในดานทักษะการสอน การเขียนตํารา
การวัดและประเมินผลการสอน การผลิตและการใชโสตทัศนูปกรณในการเรียนการสอนระบบเปด รวมถึงประสานงานการ
จัดการสอนทางไกลแกนักศึกษา สาขาวิทยบริการสวนภูมิภาคตลอดจนใหบริการวิชาการดานอื่นๆ เพื่อประโยชนในการ
นําไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน งานพัฒนาอาจารย แบงออกเปน ๓ หนวย คือ
๑. หนวยวิเคราะหและประเมินผล มีหนาทีเ่ กีย่ วกับ
๑. ศึกษา รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอ มูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน เพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน

๒. ประเมินผลในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย
๒. หนวยบริการดานการสอนการพัฒนาและฝกอบรม มีหนาทีเ่ กีย่ วกับ
๑. เปนศูนยรวบรวมเอกสารทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียน
การสอน
๒. เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารยและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เชน
วารสารรามคําแหง
๓. จัดประชุมสัมมนาและฝกอบรมเพื่อเพิม่ พูนประสบการณในดานเทคนิคการสอน การเขียน
ขอสอบ การผลิตสื่อการสอน การบรรยายผานสื่อการเรียนการสอนทางไกล
๓. หนวยประสานงานการสอนทางไกล มีหนาทีเ่ กีย่ วกับ
๑. ประสานงานการสอนทางไกลกับคณาจารยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. เบิกจายคาตอบแทนแกคณาจารยที่ปฏิบัติหนาที่การสอนทางไกล
๘
๔. งานสงเสริมการวิจยั และตํารา
มีหนาที่รับผิดชอบติดตอประสานงานตรวจสอบ ติดตามผลคุณภาพตํารา รางวัลพัฒนาตํารา และรางวัล
ตําราดีเดน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับสื่อการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพตํารา
และสื่อการสอน เพื่อนําผลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงสื่อและรูปแบบการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนการสอน
สวนภูมภิ าคระดับปริญญาตรี
อนึ่ง ในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย กอปรกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหกองบริการการศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภูมภิ าค
ระดับปริญญาตรี ดังนั้นงานสงเสริมการวิจัยและตํารา จึงแบงออกเปน ๒ หนวย คือ
๑. หนวยพัฒนาสือ่ การสอน มีหนาที่เกี่ยวกับ
๑.๑ ติดตอประสานงานผูทรงคุณวุฒิเพือ่ ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพตํารา ดําเนินการขออนุมัติ
พัฒนาตําราและรางวัลตําราดีเดน
๑.๒ สงเสริมและพัฒนาสื่อเสริมอื่นๆที่ใชประกอบการเรียนควบคูกับตํารา เชน เทปเสียง วีดิทัศน
คอมพิวเตอร ฯลฯ พิจารณาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีใหม ๆ
เขามาใชประกอบการเรียน
๑.๓ ศึกษาวิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับการเรียนการสอน การประเมินประสิทธิภาพ ตํารา และสื่อ
การสอน เพื่อนําผลมาประกอบการพิจารณาการปรับปรุงสื่อและรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฝกอบรม/
ประชุม/สัมมนา จัดทําเอกสาร บทความ เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการของตําราและสื่อการสอน เทคโนโลยีใหม
ๆ ที่นาสนใจ
๒. หนวยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สวนภูมภิ าค มีหนาทีเ่ กีย่ วกับ
๑. ประสานงานกับอาจารยผูสอนในการจัดตารางการบรรยายสรุป และ จัดทําตารางบรรยาย
สรุป ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
๒. ขออนุมัติใหอาจารยเดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
๓. ประสานงานกับโรงแรมสํารองหองพักสําหรับอาจารยทเี่ ดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
๔. ประสานงานกับบริษัทการบินไทย จํากัด หรือบริษัทตัวแทนจําหนายตั๋วเครื่องบินในการ
สํารองที่นั่งสําหรับอาจารยในการเดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

๕. กําหนดและจัดทําแนวปฏิบัติการเดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ
๖. ประสานงานกับรองอธิการบดีฝายสาขาวิทยบริการฯ และหัวหนาสาขาวิทย-บริการเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สวนภูมภิ าค
๗. ทําประกันชีวิตใหกับอาจารยที่เดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ และพนักงาน
ขับรถ
๘. ประสานงานอาจารยผูบรรยายสรุป และกองคลังในการขออนุมัติเบิกคาตอบแทนการบรรยาย
สรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ
๙
๙. สํารวจผูสนใจไปประสานงานการสอบไล ณ ศูนยสอบสวนภูมภิ าค และสรุปผลเสนอ รอง
อธิการบดีฝายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาคและแตงตั้งผูประสานงานสวนภูมิภาค
๑๐. จัดประชุมผูประสานงานการสอบไล ณ ศูนยสอบภูมิภาค
๑๑. จัดทําแนวปฏิบัติการประสานงานการสอบไลที่ศูนยสอบสวนภูมภิ าค
๑๒. ประสานงานอาจารยผบู รรยายสรุปสวนภูมภิ าคเกี่ยวกับกําหนดวันพิมพ ขอสอบและวันสง
ขอสอบ ณ ศูนยรับ – สงขอสอบ
๑๓. ประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารยผูบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ
๑๔. จัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนปริญญาตรีภูมิภาค
๑๕. ขออนุมัตหิ ลักการในการบรรยายสรุประดับปริญญาตรี ณ สาขาวิทยบริการฯ
๑๖. ขออนุมัตหิ ลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาตอบแทนการบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ
๕. ขอมูลจํานวนบุคลากร
งาน
ชือ่ – สกุล
ธุรการ
๑. นายวิรัตน เดชยางกูร

๖. นายยุทธนา หงษแกว

ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารทั่วไป
ปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารทั่วไป
ปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
เจาหนาที่บริหารทั่วไป
ปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
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๗. นางธัญธร โคตะนนท

พนักงานขับรถ

ปริญญาตรี

๒. นางณัฏฐพรกนก ษปรุง
โรจน
๓. นางมนัสวี บินหะยีอับดุลรา
มัน
๔. นางสุมิตรา คําดี
๕. น.ส.ธนิดา ซอนกลิ่น

๘. นายธนกร ปุริสพันธ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

สถานภาพ
ขาราชการ

ปริญญาตรี

ขาราชการ

ปริญญาตรี

ขาราชการ

ปริญญาตรี

ลูกจางงบรายได

ปริญญาตรี

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ลูกจางชั่วคราว
รายป
ลูกจางประจํา

ปริญญาโท

ลูกจางชั่วคราว
รายป

๑๐
งาน
พัฒนาอาจารย

ชือ่ – สกุล
๑. นางสาวศิริลักษณ โคตรพัฒน
๒. นางพูลทรัพย ใบประเสริฐ
๓. นายพสิษฐ บุญมี
๔. นายธนิตศักดิ์ เลิศบูรณะวัฒน

ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

พัฒนาหลักสูตร
และการสอน

๑. นางสาวรุงอราม โอมาศ
๒. นางสาววิไล กมลเดชเดชา

ปริญญาโท
ปริญญาโท

๓. นางสาววรรณภา ภูนุช
๔. นางพัสตราภรณ พุทธิพงษ
๕. นายวิรัตน ชํานาญกิจ

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

๖. นายโรจนศักด

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ปริญญาโท

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ปริญญาโท

๓. นางสาวเสาวนีย เดือนเดน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ปริญญาโท

๔. นางสาวอาระยา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ปริญญาตรี

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ปริญญาตรี

สงเสริมวิจยั
และตํารา

แสงธศิริวิไล

๑. นางสาวกมลทิพย มิตตะสิทธินันท
๒. นางจุไรรัตน

พงษไพโรจน

๕. นายจีระพงษ ชูศรี

สายยิม้

๑๑

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ปริญญาโท

สถานภาพ
ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รายป
ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
ลูกจางงบรายได
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ลูกจางชั่วคราว
รายป
ขาราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ลูกจางชั่วคราว
รายป
ลูกจางชั่วคราว
รายป
ลูกจางชั่วคราว
รายป

๖. ภาระงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา
งานธุรการ
๑. นายวิรัตน เดชยางกูร หัวหนางานธุรการ มีหนาทีด่ งั นี้
กํากับควบคุมและดูแลการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับ
- หนวยสารบรรณและการเจาหนาที่
- หนวยพิมพและผลิตเอกสาร
- หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ
- หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
- หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพงาน
- หนวยประเมินคุณภาพงาน
- ประสานงานกับหนวยงานภายในกอง
- งานพิเศษตาง ๆ ตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางณัฎฐพรกนก ษปรงุ โรจน
มีหนาทีเ่ กีย่ วกับงานสารบรรณและการเจาหนาที่
- ทําหนาที่หัวหนาหนวยงานสารบรรณและการเจาหนาที่
- งานสารบรรณทั้งหมดใหกับทุกหนวยงานในกองบริการการศึกษา เชน รับ- สงหนังสือ การจัดทํา
ทะเบียนเก็บ คนหา การดูแลรักษา และการโตตอบหนังสือราชการ
- จัดทําบันทึกเพือ่ การติดตอสื่อสารกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ดูแลรับผิดชอบบัญชีเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร จัดทําสถิติความดีความชอบ
- ดูแลในเรื่องระเบียบวินัยของขาราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ
- จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมและสัมมนา
- จัดสงบุคลากรเพื่อคุมสอบ รับสมัครนักศึกษา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางมนัสวี บินหะยี อับดุลรามัน มีหนาทีเ่ กีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และงานพิมพงานผลิตเอกสาร
- รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองในตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ
- ทําหนาที่หัวหนาหนวยงานพิมพและผลิตเอกสาร
- พิมพเอกสารในรูปแบบของ จดหมายภายใน-ภายนอก บันทึกขอความ
- คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
- เอกสารเพื่อใชประกอบการอบรมสัมมนา
- การขออนุมัติตา งๆ
- รายงานการประชุม
- หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- งานพิมพตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๑๒
๔. นางสาวธนิดา ซอนกลิน่ มีหนาทีเ่ กีย่ วกับงานวิเคราะหแผนและงบประมาณ
ทําหนาที่หัวหนาหนวยงานวิเคราะหแผนและงบประมาณ
- รับผิดชอบในการเบิกจายเงินงบประมาณและพัสดุ และคาตอบแทนตาง ๆ
- สรุปการใชจายเงินสํารองจายของกอง ตอหนวยตรวจสอบภายใน

- การจัดซื้อจัดจาง
- รับผิดชอบหนังสืออนุมัติตางๆ ในการอนุมัตคิ าตอบแทน
- รับผิดชอบดูแลการใชรถยนตตูไปราชการตางจังหวัด และราชการตาง ๆ
- ควบคุมและจัดทําทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑของกองฯ
- การจัดทํางบประมาณการเงิน และเงินสํารองจายของกองฯ
- ติดตามการใชจายตามแผนงานและโครงการตาง ๆ
- จัดซอมและบํารุงรักษา ครุภณ
ั ฑของกองฯ
- ขออนุมัติเรื่อง พนักงานขับรถยนตไปตางจังหวัด และคาใชจายตาง ๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕. นางสุมติ รา คําดี มีหนาทีเ่ กีย่ วกับงานพิมพและผลิตเอกสาร
- พิมพเอกสารในรูปแบบของ จดหมายภายใน-ภายนอก บันทึกขอความ
- คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
- เอกสารเพื่อใชประกอบการอบรมสัมมนา
- การขออนุมัติตา งๆ
- รายงานการประชุม
- แบบฟอรม
- งานพิมพตามทีไ่ ดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖. นายยุทธนา หงษแกว มีหนาทีเ่ กีย่ วกับงานสารบรรณและการเจาหนาที่ และสารสนเทศ
- แจง/เวียน หนังสือภายในเพื่อใหทราบทั่วกัน
- งานสารบรรณทั้งหมดใหกบั ทุกหนวยงานในกองบริการการศึกษา เชน รับ - สงหนังสือ การจัดทํา
ทะเบียนเก็บ คนหา การดูแลรักษา และการโตตอบหนังสือราชการ
- จัดทําบันทึกเพือ่ การติดตอสื่อสารกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- ดูแลรับผิดชอบบัญชีเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร จัดทําสถิติความดีความชอบ
- ดูแลในเรื่องระเบียบวินัยของขาราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ
- จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมและสัมมนา
- จัดสงบุคลากรเพื่อคุมสอบ รับสมัครนักศึกษา
- ดูแลรับผิดชอบฐานขอมูลบุคลากร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๑๓
๗. นางธัญธร โคตะนนท มีหนาทีใ่ นการบริการอัดสําเนาและผลิตเอกสาร
- ใหบริการถายเอกสารแกหนวยงานภายในกองฯ
- ผลิตเอกสารในการอบรม สัมมนา หลักสูตร ฯลฯ
- ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสารใหพรอมที่จะใชงาน
- รับ – สง หนังสือราชการทั้งภายใน-ภายนอก
- สงแฟมหองรองอธิการบดี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๘. นายธนกร ปุรสิ พันธ
มีหนาทีข่ บั รถยนต
- ปฏิบัติหนาที่ในงานคุมสอบทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
- รับ – สงเจาหนาที่ไปประสานงานศูนยสอบสวนภูมภิ าค
- รับ - สงอาจารยไปสอนที่สาขาวิทยบริการฯ
- ดูแลและบํารุงรักษาใหรถยนตอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานพัฒนาอาจารย
๑. นางสาวศิรลิ ักษณ โคตรพัฒน
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานพัฒนาอาจารย มีหนาที่ ดังนี้
กํากับควบคุมและดูแลการปฏิบัตงิ านเกีย่ วกับ
- วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ชั้นปริญญาตรี
- จัดทําโครงการและประสานงานโครงการการอบรม สัมมนา และประชุมทาง วิชาการ
- เผยแพรขาวสารการจัดอบรม สัมมนา และประชุมทางวิชาการจากหนวยงาน ภายนอกใหแกคณาจารย
- กํากับดูแลในการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อทางไกลผานดาวเทียมชัน้ ปริญญาตรี
- กํากับดูแลทุนโครงการพัฒนาอาจารยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กํากับดูแลและดําเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนและสงเสริมวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโท-เอก
- กํากับดูแลการจัดทุนเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางสาวพูลทรัพย ใบประเสริฐ
มีหนาทีด่ ังนี้
- เลขานุการรองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิจัย
- ประสานงานการจัดโครงการอบรม สัมมนา และประชุมทางวิชาการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓. นายพสิษฐ บุญมี หัวหนาหนวยจัดทําวารสารรามคําแหง มีหนาที่ ดังนี้
- ประสานงานการจัดทําวารสารรามคําแหง ของอาจารย ขาราชการ และนักศึกษา เพื่อเผยแพรผลงาน
วิชาการ
- ประสานงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการ
- ประสานงานการจัดการฝกอบรมและสัมมนา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๑๔
๔. นายธนิตศักดิ์ เลิศบูรณะวัฒน มีหนาที่ดังนี้
- ประสานงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการ
- ประสานงานการจัดการฝกอบรมและสัมมนา
- รวบรวมขอมูลในการจัดทําแผนราชการ
- ประสานงานการจัดทําวารสารรามคําแหง ของอาจารย ขาราชการ และนักศึกษา เพื่อเผยแพรผลงาน
วิชาการ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๑. นางสาวรุง อราม โอมาศ หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน รักษาการในตําแหนงผูอ าํ นวยการกองบริการ
การศึกษา มีหนาที่ ดังนี้

- กลั่นกรองการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เมื่อผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อเสนอความเห็นตอรองอธิการบดีฝา ยวิชาการและวิจัยกอนเสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาให
ความเห็นชอบ และประสานงานกับคณะในการแกไขหลักสูตรทั้งที่ขอปรับปรุงหรือเปดใหมใหถูกตอง เพื่อให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. และมหาวิทยาลัยและมติของคณะกรรมการวิชาการกอนนําเสนอ ทปม.
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอ ไป
- กลั่นกรองการตรวจสอบหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา เมื่อผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยแลว เพื่อประสานงานกับคณะในการแกไขหลักสูตรทัง้ ทีข่ อปรับปรุงหรือเปดใหม
ใหถูกตอง เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย กอน
เสนอ ก.บ.ม.ร.. และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัตติ อไป
- กลั่นกรองการตรวจสอบความซ้ําซอนของกระบวนวิชาที่เปดใหมทุกสาขาวิชา รวมทั้งกระบวนวิชาที่เปดใหม
ในการขออนุมตั ิปรับปรุงหลักสูตรหรือเปดหลักสูตรใหมดวย เพื่อใหเปนไปตามหลัก Interdisciplinary ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไวอยางเครงครัด ตลอดจนแกปญหาความซ้ําซอนดวยการเชิญอาจารยที่เกี่ยวของรวมหารือ
เพื่อตกลงรวมกันในการแกไขความซ้ําซอนของกระบวนวิชาตาง ๆ
ประสานการจัดทําหลักสูตรภูมภิ าคทุกสาขาวิชา
- ประสานงานกับ สวป. ดานหลักสูตรโปรแกรมการศึกษาและการแกไขสับเปลี่ยนกระบวนวิชาของหลักสูตรสาขา
วิทยบริการทุกสาขาวิชา
- ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกอาจารยในการจัดทําหลักสูตร
- ใหขอมูลทางวิชาการแกหนวยงานภายนอกและหนวยงานภายใน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ และเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับวิชาการตามที่ไดรับมอบหมาย
- เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยและกรรมการชุดอื่นๆตามที่ไดรบั
มอบหมาย
- รวมดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในตัวบงชี้ที่ ๒.๑,๒.๖, ๒.๗ และ ๔.๖ และของ
กองบริการการศึกษา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๑๕
๒. นางสาววิไล
กมลเดชเดชา มีหนาที่ ดังนี้
- ตรวจสอบหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ขอเปดใหม และขอ
ปรับปรุงแกไข เสนอนความคิดเห็นตอหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เพื่อประสานงานใหคณะ
พิจารณาแกไขใหถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ของมหาวิทยาลัย
- ทําเรื่องขออนุมตั ิเปดและปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชา เสนอ ก.บ.ม.ร.
- เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
- รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
และจัดแฟมในองคประกอบที่รับผิดชอบ
- รวมดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของของมหาวิทยาลัยในตัวบงชี้ที่ ๒.๑,๒.๖, ๒.๗ และของกอง
บริการการศึกษา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางสาววรรณภา ภูนชุ มีหนาที่ ดังนี้

- ตรวจสอบหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ขอเปดใหม และขอ
ปรับปรุงแกไข เสนอนความคิดเห็นตอหัวหนางานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เพื่อประสานงานใหคณะ
พิจารณาแกไขใหถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ของมหาวิทยาลัย
- ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกคณาจารยในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุมดศึกษา และของมหาวิทยาลัย
- ตรวจสอบแบบรายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก และ
สง
แบบรายงานขอมูลฯ ไปยัง สกอ.
- รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (เลม SAR)
และจัดแฟมในองคประกอบที่รับผิดชอบ
- ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของของมหาวิทยาลัยในตัวบงชี้ที่ ๒.๑,๒.๖, ๒.๗ และของกองบริการ
การศึกษา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. นางพัสตราภรณ พุทธิพงษ มีหนาที่ ดังนี้
- ติดตามขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานของทุกหลักสูตรสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท วาขณะนี้
กําลังดําเนินการอยูในขั้นตอนไหนเพือ่ ปองกันความผิดพลาด
- แจงคณะตาง ๆ ที่เกี่ยวของทราบในการรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และแจงเรื่องสํานักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิของผูสาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรตาง ๆ ที่ขออนุมัติ
เปดใหมใหคณะตาง ๆ ทราบ
- ตอบหนังสือแกมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่ขอเอกสารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
๑๖
- แจงมติสภามหาวิทยาลัยในการใหความเห็นชอบการเปดกระบวนวิชาใหม และหลักสูตรตาง ๆของ มร. ทั้ง
ระดับปริญญาตรี / โท/ เอก ให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ
- จัดทําแฟมขอมูลในการเปดหลักสูตร เปดกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงหลักสูตร
- รวมดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในตัวบงชี้ที่ ๒.๑,๒.๖,๒.๗ และของกองบริการ
การศึกษา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕. นายวิรตั น ชํานาญกิจ มีหนาที่ ดังนี้
รวบรวมขอมูลหลักสูตรเพือ่ บันทึกขอมูลหลักสูตรลงในระบบสารสนเทศ
- รวมดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในตัวบงชี้ที่ ๒.๑,๒.๖,๒.๗ และของกองบริการ
การศึกษา
- งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนและของมหาวิทยาลัย
- รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
และจัดแฟมในองคประกอบที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๖. นายโรจนศักดิ แสงธศิริวไิ ล มีหนาที่ ดังนี้
- แจงมติสภามหาวิทยาลัยในการใหความเห็นชอบการเปดกระบวนวิชาใหม และหลักสูตรตาง ๆของ มร. ทั้ง
ระดับปริญญาตรี / โท/ เอก ให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ

- จัดทําแฟมขอมูลในการเปดหลักสูตร เปดกระบวนวิชาใหมและปรับปรุงหลักสูตร
- รวมดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในตัวบงชี้ที่ ๒.๑,๒.๖,๒.๗ และกองบริการ
การศึกษา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานสงเสริมวิจยั และตํารา
๑. นางสาวกมลทิพย
มิตตะสิทธินนั ท หัวหนางานสงเสริมวิจยั และตํารา มีหนาที่ ดังนี้
กํากับควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
- ประสานงานการจัดการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน ๒๓ สาขา
- ขออนุมัติหลักการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีภูมิภาค
- ขออนุมตั ิหลักเกณฑและวิธีการจายเงินอาจารยผูบรรยายสรุป
- จัดทํางบประมาณคาตอบแทนการเดินทางไปบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ
- ประสานงานการจัดการสอบปริญญาตรีภูมภิ าค ณ ศูนยสอบภูมิภาค
- ประสานงานการจัดตารางบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ
- ประสานงานพัฒนาสื่อการสอน การพัฒนา ตํารา การฝกอบรม
- ประสานการพัฒนางานวิจัยสถาบัน
- รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอ มูล ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และจัดแฟมในองคประกอบที่
รับผิดชอบ
๑๗
- ประสานงานการจัดการสอบ ณ ศูนยภูมภิ าค
- ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยอัตราคาตอบแทนผูบรรยาย และผูปฏิบัติงาน
ปริญญาตรีสวนภูมภิ าค
- จัดทําตนทุนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีสวนภูมิภาค
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางจุไรรัตน พงษไพโรจน มีหนาที่ ดังนี้
- ประสานงานการจัดทําตารางบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการ
- ประสานการจัดทําเอกสาร การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการ
- ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการของคณาจารย
- ประสานการปฏิบัติงานปริญญาตรีภูมิภาคระหวาง สาขาวิทยบริการ กับ สวนกลาง
- ประสานการจัดการสอบ ณ ศูนยสอบภูมิภาค
- บันทึกขอมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขา วิทยบริการ ของคณาจารย
- ประสานงานการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินของหนวยงาน
- งานพิเศษตาง ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางสาวอาระยา สายยิม้ มีหนาที่ ดังนี้
ประสานงานการจัดทําตารางบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการ
- ประสานการจัดทําเอกสาร การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการ
- ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการของคณาจารย
- ประสานการปฏิบัติงานปริญญาตรีภูมิภาคระหวาง สาขาวิทยบริการ กับ สวนกลาง
- ประสานการจัดการสอบ ณ ศูนยสอบภูมิภาค

- บันทึกขอมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขา วิทยบริการ ของคณาจารย
- ประสานงานการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินของหนวยงาน
- งานพิเศษตาง ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. นางสาวเสาวนีย เดือนเดน มีหนาที่ ดังนี้
ประสานงานการจัดทําตารางบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการ
- ประสานการจัดทําเอกสาร การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการ
- ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการของคณาจารย
- ประสานการปฏิบัติงานปริญญาตรีภูมิภาคระหวาง สาขาวิทยบริการ กับ สวนกลาง
- ประสานการจัดการสอบ ณ ศูนยสอบภูมิภาค
- บันทึกขอมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขา วิทยบริการ ของคณาจารย
- ประสานงานการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินของหนวยงาน งานพิเศษตาง ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๑๘
๕. นายจีระพงษ ชูศรี มีหนาที่ ดังนี้
ประสานงานการจัดทําตารางบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการ
- ประสานการจัดทําเอกสาร การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการ
- ประสานงาน อํานวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขาวิทยบริการของคณาจารย
- ประสานการปฏิบัติงานปริญญาตรีภูมิภาคระหวาง สาขาวิทยบริการ กับ สวนกลาง
- ประสานการจัดการสอบ ณ ศูนยสอบภูมิภาค
- บันทึกขอมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาขา วิทยบริการ ของคณาจารย
- ประสานงานการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและงานพิเศษที่ไดรับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินของหนวยงาน
- งานพิเศษตาง ๆ ที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๗. แผนพัฒนาบุคลากรประจําสายวิชาการดานการศึกษาตอในปงบประมาณ ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จํานวนบุคลากรประจําสายวิชาการลาศึกษาตอ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๓
๒
๒

๘. จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามวุฒกิ ารศึกษาในปงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ระดับการศึกษา

ประมาณการจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘

มัธยมศึกษาปที่ ๓
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

๑
๗
๑๔
๒๒

๑
๗
๑๔
๑
๒๓

๑
๕
๑๖
๑
๒๓

๑
๕
๑๖
๑
๒๓

๑๙
๙. อัตราเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
งาน
ธุรการ
พัฒนาอาจารย
พัฒนาหลักสูตรและการสอน
สงเสริมวิจัยและตํารา
รวม

จํานวนผูเ กษียณอายุราชการสายสนับสนุนวิชาการ
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑
๑
๑
๑

๒๕๕๘
-

หมายเหตุ

๒๐
๑๐. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร กอบบริการการศึกษา
กลยุทธ

ตัวชีว้ ดั ของปการศึกษา
๒๕๕๖
๒๕๕๗

หมายเหตุ

กลุม เปาหมาย

ผูรบั ผิดชอบ

บุคลากร
กองบริการการศึกษา

งานธุรการ

๒ โครงการ

๒ โครงการ

๒ โครงการ

๒ โครงการ

บุคลากร
กองบริการการศึกษา

หัวหนางานทุกงาน

๒ โครงการ

๒ โครงการ

๒ โครงการ

๒ โครงการ

บุคลากร
กองบริการการศึกษา
บุคลากร
กองบริการการศึกษา

บุคลากร
กองบริการการศึกษา
บุคลากร
กองบริการการศึกษา

รอยละ ๖๐

รอยละ ๖๕

รอยละ ๗๐

รอยละ ๗๕

รอยละ ๖๐

รอยละ ๖๕

รอยละ ๗๐

รอยละ ๗๕

๔. การใหความรูดานจรรยาบรรณ
บุคลากรกองบริการการศึกษาและดูแล
ควบคุมใหบุคลากรกองบริการการศึกษา
ถือปฏิบัติ
๔.๑ เผยแพรเสริมสรางความรูดาน
บุคลากร
กองบริการการศึกษา
จรรยาบรรณ

บุคลากร
กองบริการการศึกษา

๑ โครงการ

๑ โครงการ

๑ โครงการ

๑ โครงการ

๑ ระบบพัฒนาทางกาวหนาในอาชีพ
๑.๑ สนับสนุนใหบุคลากรกองบริการ
การศึกษาเขารับการฝกอบรม สัมมนา
(ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก)
๒. สงเสริมกิจกรรมดานการจัดการ
ความรูหรือแลกเปลี่ยน
๓. สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแก
บุคลากรกองบริการการศึกษาสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๑ โครงการวัฒนธรรมครอบครัว
๓.๒ โครงการเคล็ดลับสุขภาพ

๒๕๕๕

๒๕๕๘

จัดโครงการ
ปละ ๑ ครั้ง

๒๑
๑๑. แผนอัตรากําลังคนทีต่ อ งการเพิม่ (ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

หนวยงาน
ธุรการ
พัฒนาอาจารย
พัฒนาหลักสูตรและการสอน
สงเสริมวิจัยและตํารา
รวม

ปจจุบนั (คน)
๘
๔
๖
๕
๒๓

๒๕๕๕
๑
๑
๒

ตองการเพิม่ (คน/ป)
๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๓

๒๕๕๘
๑
๑

รวม(คน)

หมายเหตุ

๒
๓
๓
๑
๙

๑๒. แนวทางการติดตามประเมินผล
๑๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากรของคณะทําหนาที่กาํ กับติดตามการดําเนินงานตามแผนประจําป
๑๑.๒ มีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร
๑๑.๓ ใหหนวยงานนําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร ไปบูรณาการรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกองบริการการศึกษา
๑๑.๔ ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและปรับปรุงแผนฯ
๑๑.๕ ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงคในการเพิม่ ความรูและทักษะการปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ฝกอบรมหรือการพัฒนา และติดตามผลการนําความรู และทักษะไปใชภายหลัง
๑๓. ประโยชนทีค่ าดวาจะไดรับ
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง จะตองมีการติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเปน
ประจําทุกป คาดวาจะทําใหบุคลากรของกองบริการการศึกษาจะไดรับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเอง จนสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการ
สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของกองบริการการศึกษา ใหพัฒนากาวหนาตามแผนพัฒนากองบริการการศึกษา ไดอยางตอเนือ่ ง

ภาคผนวก

(๑)

บัญชีรายชื่อบุคลากรที่ศึกษาตอ
ลําดับที่
ชือ่ - สกุล
๑. นายโรจนศักด แสงธศิริวิไล

ศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ

สถาบัน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ระยะเวลา
๒ ป มิถุนายน ๒๕๕๔ – มิถุนายน
๒๕๕๖
โดยใชเวลานอกราชการ

๒.

นางมนัสวี บินหะยีอับดุลรามัน

ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

๓.

นางสาวธนิดา

ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ซอนกลิ่น

๒ ป มิถุนายน ๒๕๕๕ – มิถุนายน
๒๕๕๗โดยใชเวลานอกราชการ
๒ ป มิถุนายน ๒๕๕๕ – มิถุนายน
๒๕๕๗โดยใชเวลานอกราชการ

สรุปอัตราที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ลําดับที่

ชือ่ – สกุล

๑.

นายวิรัตน

เดชยางกูร

๑.

นางณัฏฐพรกนก ษปรุงโรจน

ตําแหนงทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๖
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปริญญาโท
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๗
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปริญญาตรี

(๒)

สังกัดงาน
ธุรการ
ธุรการ

หมายเหตุ

โครงการอบรม
๑. อบรมดานหลักสูตร
๒. อบรมดานวิจัย
๓. อบรมดานคอมพิวเตอร
๔. อบรมดานการเขียนหนังสือราชการ

๕. อบรมดานจริยธรรม

โครงการอบรม

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ชือ่ – สกุล
การพัฒนาบุคลากร ป ๒๕๕๕
๑. น.ส. รุงอราม โอมาศ
๒. น.ส. วรรณภา ภูนุช
๑. น.ส. กมลทิพย มิตตะสิทธินันท
๑. นาย ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณะวัฒน
๒. นาย ยุทธนา หงษแกว
๑. นาย วิรัตน ชํานาญกิจ
๒. นาง จุไรรัตน พงษไพโรจน
๓. นาย ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณะวัฒน
๔. นาย ยุทธนา หงษแกว
๑. น.ส. รุงอราม โอมาศ
๒. น.ส. วรรณภา ภูนุช
๓. น.ส. กมลทิพย มิตตะสิทธินันท
๔. นาย ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณะวัฒน
๕. นาย ยุทธนา หงษแกว
๖. นายวิรัตน ชํานาญกิจ
๗. นาง จุไรรัตน พงษไพโรจน
๘. นาย ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณะวัฒน
๙. นาย ยุทธนา หงษแกว
(๓)
ชือ่ – สกุล
การพัฒนาบุคลากร ป ๒๕๕๖

หมายเหตุ

อบรมอยางนอยคนละ ๒ โครงการ
ตอป

หมายเหตุ

๑. อบรมดานหลักสูตร
๒. อบรมดานวิจัย
๓. อบรมดานคอมพิวเตอร
๔. อบรมดานการเขียนหนังสือราชการ
๕. อบรมดานจริยธรรม

๑. น.ส. วรรณภา ภูนุช
๒. นายโรจนศักด แสงธศิริวิไล
๑. น.ส. อาระยา สายยิม้
๑. นาย วิรัตน ชํานาญกิจ
๒. นาย ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณะวัฒน
๑. น.ส. ธนิดา ซอนกลิ่น
๒. นาง สุมิตรา คําดี
๓. น.ส. เสาวนีย เดือนเดน
๑. น.ส. วรรณภา ภูนุช
๒. นายโรจนศักด แสงธศิริวิไล
๓. น.ส. อาระยา สายยิม้
๔. นาย วิรัตน ชํานาญกิจ
๕. นาย ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณะวัฒน
๖. น.ส. ธนิดา ซอนกลิ่น
๗. นาง สุมิตรา คําดี
๘. น.ส. เสาวนีย เดือนเดน

อบรมอยางนอยคนละ ๒ โครงการ
ตอป

(๔)
โครงการอบรม
๑. อบรมดานหลักสูตร
๒. อบรมดานวิจัย
๓. อบรมดานคอมพิวเตอร

ชือ่ – สกุล
การพัฒนาบุคลากร ป ๒๕๕๗
๑. น.ส. วรรณภา ภูนุช
๒. นาง พัสตราภร พุทธิพงษ
๑. นางจุไรรัตน พงไพโรจน
๑. น.ส. อาระยา สายยิม้

หมายเหตุ
อบรมอยางนอยคนละ ๒ โครงการ
ตอป

๔. อบรมดานการเขียนหนังสือราชการ

๕. อบรมดานจริยธรรม

๒. นาย ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณวัฒน
๑. นาย ยุทธนา หงษแกว
๒. น.ส. เสาวนีย เดือนเดน
๓. นายโรจนศักด แสงธศิริวิไล
๔. นายพสิษฐ บุญมี
๑. น.ส. วรรณภา ภูนุช
๒. นาง พัสตราภร พุทธิพงษ
๓. นางจุไรรัตน พงไพโรจน
๔. น.ส. อาระยา สายยิม้
๕. นาย ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณวัฒน
๖. นาย ยุทธนา หงษแกว
๗. น.ส. เสาวนีย เดือนเดน
๘. นายโรจนศักด แสงธศิริวิไล
๙. นายพสิษฐ บุญมี
(๕)

โครงการอบรม
๑. อบรมดานหลักสูตร
๒. อบรมดานวิจัย
๓. อบรมดานคอมพิวเตอร
๔. อบรมดานการเขียนหนังสือราชการ

ชือ่ – สกุล
การพัฒนาบุคลากร ป ๒๕๕๘
๑. น.ส. วิไล กมลเดชเดชา
๒. นาง พัสตราภร พุทธิพงษ
๑. น.ส. เสาวนีย เดือนเดน
๑. น.ส. อาระยา สายยิม้
๒. นาย ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณวัฒน
๓. นาย โรจนศักด แสงธศิริวิไล
๑. นาย ยุทธนา หงษแกว
๒. น.ส. เสาวนีย เดือนเดน
๓. นาย วิรัตน ชํานาญกิจ

หมายเหตุ
อบรมอยางนอยคนละ ๒ โครงการ
ตอป

๕. อบรมดานจริยธรรม

๔. น.ส. ธนิดา ซอนกลิ่น
๑. น.ส. วิไล กมลเดชเดชา
๒. นาง พัสตราภร พุทธิพงษ
๓. น.ส. เสาวนีย เดือนเดน
๔. น.ส. อาระยา สายยิม้
๕. นาย ธนิตศักดิ์ เลิศบูรณวัฒน
๖. นาย โรจนศักด แสงธศิริวิไล
๗. นาย ยุทธนา หงษแกว
๘. น.ส. เสาวนีย เดือนเดน
๙. นาย วิรัตน ชํานาญกิจ
๑๐. น.ส. ธนิดา ซอนกลิน่

