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ค าน า 

คณะศึกษาศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็น
แผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นเพื่อด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยได้ก าหนดแนวท าง กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ  และคุณสมบัติตามภาระงานที่ปฏิบัติ ซึ่ง
จะเป็นกลไกที่สามารถขับเคลื่อนให้บุคลากรมีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น อันจะ
ส่งผลให้การด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว ้

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานโดยการจัดท าโครงการ กิจกรรม และผลผลิต โดยได้ก าหนดแนวทาง กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ ส าหรับพัฒนาบุคลากร คุณสมบัติตามภาระงานที่ปฏิบัติ และยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         

งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร ์
                 มกราคม 2562 
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หลักการและเหตุผล 

 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อปี พ.ศ.2514 การ
บริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพ การพัฒนาอาจารย์จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ร่วมในการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร์ให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นในการยกระดับการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีจุดมุ่งเน้นต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน สามารถวัดและประเมินผลส าเร็จของงานที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เกิดสมรรถนะในการท างาน 
 
วิสัยทัศน์ 
 จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 
พันธกิจ 

คณะศึกษาศาสตร์เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นสถานศึกษาแบบตลาดวิชา 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการ ความรู้ด้านต่าง ๆ สอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการด าเนินงานด้านประชาคมอาเซียน โดยด าเนินการในด้านพันธ
กิจ ดังนี ้
1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถแก่นักศึกษาให้มีความรู้

คู่คุณธรรม ในลักษณะของการศึกษาเพื่อปวงชน 
2. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาและและพัฒนางาน 
3. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมไทย 
5. ส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านอาเซียน เพื่อเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยที่ตั้งไว ้
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถสร้าง
งานด้วยตนเองได ้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 น าองค์ความรู้ของผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมทักษะความรู้ในภูมิภาคอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ปัญหาของสังคมจ านวนบุคลากร 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีบุคลากรสายสนับสนุน

ทั้งสิ้น  64  คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

บุคลากร สถานภาพ จ านวน(คน) 

สายปฏิบัติการ ข้าราชการ 8 

 ลูกจ้างงบรายได(้เชี่ยวชาญเฉพาะ) 7 

 ลูกจ้างงบรายได้(ทั่วไป) 1 

 ลูกจ้างประจ า 3 

 พนักงานมหาวิทยาลัย (เชี่ยวชาญเฉพาะ) 21 

 ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (เชี่ยวชาญเฉพาะ) 16 

 ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว(ทั่วไป) 4 

 ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว(ลักษณะลูกจ้างประจ า 4 

รวม 64 

 

ข้อมูล : งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์   ณ วันที่  31 ม.ค. 2562 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนบคุลากร จ าแนกตามหน่วยงาน  
 

สังกัด ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง สถานภาพ 

งานบริหารและ
ธุรการ 

นางลภัสรดา ดีนิคม 
(รักษาการหัวหน้างาน) 

บุคลากร ช านาญการ ข้าราชการ 

- หน่วยสารบรรณ นางประทุม  นิลสมัย เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ช านาญการ ข้าราชการ 
นายนพรัตน์  แตงนาวา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 

- หน่วยการ
เจ้าหน้าที่ 

นางลภัสรดา ดีนิคม บุคลากร ช านาญการ ข้าราชการ 
นางชนิดา   จันทร์เพ็ชร์ บุคลากร ช านาญการ ข้าราชการ 
นายอนันต์  แพงไพรี บุคลากร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
น.ส.วไลพรรณ  อาจารีวัฒนา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
นายอัมรี  วาเลาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 

- หน่วยอาคาร
สถานทีแ่ละ
ยานพาหนะ 

นายสามารถ  ปากพลีนอก ช่างประปา ลูกจ้างประจ างบคลัง 
นายไพรสนธิ์  สาระมิตร ผู้ช่วยช่าง ช.1 ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
ธันยพัต  จันทร์เพ็ง พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
นายกฤษฎา  บุญมาเลิศ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 

- หน่วยผลิตเอกสาร นางหนูจีน  ภูสพาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ลูกจ้างงบรายได้ 
นายนคร  เต่าทอง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
   

งานคลังและพัสดุ 
 

น.ส.นิภา  ศรศีุภโชคชัย 
(รักษาการหัวหน้างาน) 

นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ ข้าราชการ 

 - หน่วยการเงินและ
บัญช ี

น.ส.นิภา  ศรศีุภโชคชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ ข้าราชการ 
น.ส.ระพิน  ช่างทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
น.ส.พัชรา  เข็มปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
น.ส.ลักษณา  จงจิตสัมฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 

- หน่วยพัสดุ นางวิเวียน วิทซ์ จูงศิริ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ข้าราชการ 
นายสมบัติ  คงสมบูรณ์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ลูกจ้างงบรายได้ 
น.ส.ปัณณิกา  โมจินดา นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
นายภัทรพล  ค าคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
น.ส.ปิยะฉัตร  พิเชียรโสภณ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
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สังกัด ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง สถานภาพ 
งานบริการการศึกษา นางศิรินทร์  กิจพยัคฆ์ 

(รักษาการหัวหน้างาน) 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ข้าราชการ 

 -  หน่วยทะเบียน
และประเมินผล 

น.ส.บุษกร  แซ่อื้ง นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   ข้าราชการ 
นางมาลี  ทองจรัส นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   ลูกจ้างงบรายได้ 
น.ส.เนาวรัตน์  เถรวัตร นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   ลูกจ้างงบรายได้ 
นายมานพ  อาษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
นายสามารถ  บุญมาเลิศ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
นายณัฐวุฒิ  แสนเสนาะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 

 - หน่วยกิจการ
นักศึกษา 

น.ส.กนกวรรณ  เสมาเงิน นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   ลูกจ้างงบรายได้ 
นางจรรยาศิริ  สวงโท นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
นางทิพย์วรรณ  ชูทอง นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   ลูกจ้างงบรายได้ 
น.ส.อุษณีย์  คงเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

งานนโยบายและ
แผน 

สมชาย  กองเป็ง 
(รักษาการหัวหน้างาน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 

- หน่วยวิเคราะห์
แผนและ
งบประมาณ 

นายธนารัตน์  พูลสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 
นายปิติพงศ์  กิจการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 

- หน่วยวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ 

น.ส.ภิญญา  คงทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 

-หน่วยวิเทศสัมพันธ์ -ว่าง-   
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

น.ส.ก้อนทอง  แสนเสนาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

- หน่วยแผนและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

น.ส.กรรณิการ์  ตนะทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

- หน่วยประเมิน
คุณภาพ การศึกษา 

นายอนุวัฒน์  บางแบ่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
นายนพณัฐ  สาระมิตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 

บัณฑิตศึกษา น.ส.ณัธฐาฏิตา  หลีกุล นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 
 นางสุนันทา  วิเศษสมิต นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 

นางณภัค  สุริวงค์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   ลูกจ้างงบรายได้ 
น.ส.รัชดาภรณ์  โลเกศเสถียร นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 
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สังกัด ชื่อ-นามสกลุ ต าแหน่ง สถานภาพ 
เลขานุการ 
ภ.หลักสูตรและการ

สอน 

น.ส.วัลภา  วีระสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.ประเมินและวิจัย 

น.ส. เยาวภา  แสนเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.พื้นฐานการศึกษา 

นางศิริพันธุ์  ทองใส นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.จิตวิทยา 

น.ส.รุ่งนภา  โลเกศเสถียร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.เทคโนโลยี
การศึกษา 

น.ส.กนกทิพย์  ไชยศิร ิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 

เลขานุการ 
ภ.ภูมิศาสตร์ 

น.ส.วิริษฐา  สายทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว 
นางสุณี  รัตนกุล พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลูกจ้างประจ างบคลัง 

เลขานุการ 
ภ.พลานามัย 

น.ส.กาณจกีฬา  กาลมาสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
นางบุญยัง  คงเจริญ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ลูกจ้างประจ างบคลัง 

เลขานุการ 
ภ.บริหารการศึกษา 

น.ส.กรภัสสรณ์  แสนเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.คหกรรมศาสตร์ 

น.ส.สุจีรัตน์  ภูสพาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.การศึกษาต่อเนื่อง
และอาชีวศึกษา 

น.ส.ธัญญาลักษณ์  ค าวชิรพิทักษ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ลูกจ้างงบรายได้ 
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ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน                                  

ของคณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลัยรามค าแหง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/
เป้าประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย วงเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2561 งปม. นอก  
งปม. 

ยุทธศาสตร์ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1  
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและภักดีต่อ
องค์กร 
 

 

1.โครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง 
แนวคิดการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์
ของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร ์
 

 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

2.ระดับความพึง
พอใจต่อโครงการ 

3.ระดับความรู้
ความเข้าใจก่อน-
หลังการเข้าร่วม
โครงการ 

174 
 
 

3.50 
 
 

 

249,540   ฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

  

แผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน ปีงบประมาณ 2562  

 

1.รายชื่อผูเ้ข้าอบรม/สัมมนา  
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่ง 

อบรม/สัมนา หมายเหต ุ

1. น.ส.บุษกร แซ่อึ้ง 1. อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  
2. นางศรินทร์  กิจพยัคฆ์ 1. อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  
3. นางประทุม นิลสมัย 1. อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  
4. นางชนิดา จันทรเ์พ็ชร์ 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

5. น.ส.วิเวียน วิชช์ จูงศิร ิ 1.อบรมงานพัสดุ  

6. นางมาลื  ทองจรัส 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

7. น.ส.เนาวรัตน์  เถรวัตร 

 
1. อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

8.. น.ส.กนกวรรณ  เสมาเงิน 1. อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

9.. นางทิพย์วรรณ  ชูทอง 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

10.. นางณภัค  ศรีอรัญ 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

11. นายสามารถ ปากพลีนอก 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

12. นางบุญยัง  คงเจริญ 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

13. นางสุณึ  รัตนกุล 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

14. น.ส.ก้อนทอง  แสนเสนาะ 1.อบรมงานประกัน  

15. น.ส.ณัธฐาฏิตา หลีกุล 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

16. นางสุนันทา  วิเศษสมิต 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  

17. น.ส.กรรณิการ์ ตนะทพิย์ 1.อบรมงานประกัน  

18. น.ส.เยาวภา  แสนเขียว 1.อบรมด้านวิขาการ   

19. น.ส.ระพิน ช่างทอง 1.อบรมตามมหาวิทยาลัยจัด  

20. น.ส.ปัณณิกา โมจินดา 1.อบรมพัสดุ  

21. น.ส.กาญจณ์กีฬา  กาลมาสม 1.อบรมหนังสือราชการ 
2.อบรมด้านคอมพิวเตอร์ 

 

22.. น.ส.วัลภา  วีระสม 
 

1.อบรมหนังสือราชการ/สารบรรณ  

23. น.ส.อุษฌีย์  คงเจริญ 1.อบรมหนังสือราชการ/สารบรรณ  

24.. น.ส.สุจีรัตน์  ภูสพาน 1.อบรมหนังสือราชการ/สารบรรณ  

25. นายอนุวัฒน์  บางแบ่ง 1.อบรมด้านประกันคุณภาพการศกึษา  

26 นายนพณัฐ  สาระมิตร 1.อบรมด้านประกันคุณภาพการศกึษา  

27. นายอัมรี  วาเลาะ 1.อบรมกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  

 

 

 



9 
 

  

แผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน ปีงบประมาณ 2562  

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่ง 

อบรม/สัมนา หมายเหตุ 

28 น.ส.ปิยะฉัตร พิเชียรโสภณ 1.อบรมงานพัสดุ  
29. นายปิติพงศ์ กิจการ 1.อบรมหนังสือราชการ/สารบรรณ  
30. น.ส.วิริษฐา  สายทอง 1.อบรมด้านส านักงาน/การใช้คอมพิวเตอร์  
31. น.ส.กนกทิพย์  ไชยศิร ิ 1.อบรมหนังสือราชการ/สารบรรณ  
32. นายพิชญุตม์  ค าวชิรพิทักษ์ 1.อบรมหนังสือราชการ/สารบรรณ  
33 น.ส.พลอยไพลิน  วสุวัฏฏกุล 1.อบรมภาษาต่างประเทศ  
34. น.ส.ธนัชพร  เกตุมณี 1.อบรมหนังสือราชการ/งานสารบรรณ  
35. น.ส.เบญจรัตน์ รัตนกุล 1.อบรมหนังสือราชการ/งานสารบรรณ  
36. นายธันยพัต  จันทร์เพ็ง 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  
37. นายกฤษฎา บุญมาเลิศ 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  
38. นายไพรสนธิ์  สาระมิตร 1.อบรมสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์  
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2. จ านวนบุคลากรทีต่้องการศึกษาต่อ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
 

ศึกษาต่อ/คณะ หมายเหต ุ

1. น.ส.สุจีรัตน์  ภูสพาน                   ศึกษาต่อ ป.โท  
2. น.ส.วไลพรรณ  อาจารีวัฒนา ศึกษาต่อ ป.โท  
3. นายภัทรพล  ค าคง ศึกษาต่อ ป.โท  
4. น.ส.ลักษณา  จงจิตสัมฤทธิ์ ศึกษาต่อ ป.โท  
5. นายนพรัตน์  แตงนาวา ศึกษาต่อ ป.ตรี  
6. นายณัฐวุฒิ  แสนเสนาะ ศึกษาต่อ ป.ตรี  

7. นายนคร  เต่าทอง ศึกษาต่อ ป.ตรี  

 

 

 

3. จ านวนบุคลากรทีเ่ข้าสู่ต าแหน่งใหม่ ปี 2562 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหน่งเดิม 
 

ต าแหน่งใหม ่ หมายเหตุ 

- - - - - 

     

     

     
 

4.จ านวนบคุลากร ท าวิจยัสถาบนั 

 

ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หมายเหต ุ

- - - - 
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แผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน ปีงบประมาณ 2562  

 

5.จ านวนบคุลากร ท าช านาญงาน 

ล าดบั 

ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1. นางหนจีูน  ภสูพาน ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร ปฏิบตัิงาน  
    
 

6.จ านวนบคุลากร ท าช านาญการ 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1. น.ส.ธญัญลกัษณ์  ค าวชิรพิทกัษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไป ปฏิบตัิการ  
2. น.ส.ก้อนทอง  แสนเสนาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไป ปฏิบตัิการ  
3. น.ส.กรรณิการ์  ตนะทิพย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารทัว่ไป ปฏิบตัิการ  
4. นายมานพ  อาษา นกัวิชาการศกึษาปฏิบตัิการ  

 

7. จ านวนบคุลากร ท าช านาญการพิเศษ 

ล าดบั
ที 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หมายเหต ู

- - - - 
    

 

8. จ านวนบคุลากร ท าเช่ียวชาญ 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หมายเหต ุ

- - - - 
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9. จ านวนบคุลากร ท าเช่ียวชาญพิเศษ 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง หมายเหต ุ

- - - - 
    

 

 

10. รายช่ือผู้ ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ ปี 2562-2566 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

นางมาลี  ทองจรัส 

น.ส.กนกวรรณ  
เสมาเงิน 

นางศิรินทร์  กิจพยัคฆ์ 
น.ส.เนาวรัตน์  เถร
วัตร 

นางณภัค  ศรีอรัญ 

นางบุญยัง  คงเจริญ 

นายภาคภูมิ  ปั้นศรี 
นายสมชาย  กองเป็ง 

น.ส.กรนิภา  หลีกุล 

นางสุนันทา  วิเศษ
สมิต 

นายนพรัตน์  แตง
นาวา 

น.ส.บุษกร  แซ่อึ้ง นางประทมุ  นิลสมยั 

นายสมบตัิ  คงสมบรูณ์ 
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