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คํานํา 

คณะศึกษาศาสตร  ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)  และแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปน

แผนปฏิบัติการที่จัดทําขึ้นเพ่ือดําเนินการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ โดยไดกําหนดแนวทาง กลยุทธ 

โครงการ/กิจกรรมและผูรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิ  และคุณสมบัติตามภาระงานที่ปฏิบัติ ซึ่ง

จะเปนกลไกที่สามารถขับเคลื่อนใหบุคลากรมีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น อันจะ

สงผลใหการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร บรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่ไดกําหนดไว 

 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือเปนการกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานโดยการจัดทําโครงการ กิจกรรม และผลผลิต โดยไดกําหนดแนวทาง กลยุทธ โครงการ/

กิจกรรมและผูรับผิดชอบ สําหรับพัฒนาบุคลากร คุณสมบัติตามภาระงานที่ปฏิบัติ และยังเปนเครื่องมือในการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

         

งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร 
                 มกราคม 2561 
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หลักการและเหตุผล 

 คณะศึกษาศาสตร ไดกอต้ังขึ้นมาพรอมกับการกอต้ังมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อป พ.ศ.2514 การ

บริหารงานของคณะศึกษาศาสตรมุงเนนในการพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพ การพัฒนาอาจารยจึงเปนสวนหน่ึง

ที่รวมในการขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตรใหดําเนินไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะศึกษาศาสตรมุงเนนในการยกระดับการบริหารทรัพยากร

บุคคลใหมีจุดมุงเนนตอผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน สามารถวัดและประเมินผลสําเร็จของงานที่ไดรับ

มอบหมาย เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหเกิดสมรรถนะในการทํางาน 

 

วิสัยทัศน 

 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง รูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือความเปนเลิศ

ทางวิชาการ 

 

พันธกิจ 

คณะศึกษาศาสตรเปนสวนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสถานศึกษาแบบตลาดวิชา 

โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพ่ือสงเสริมวิชาการ ความรูดานตาง ๆ สอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกชุมชน

และสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดําเนินงานดานประชาคมอาเซียน โดยดําเนินการในดาน         

พันธกิจ ดังน้ี 

1. สงเสริมการสรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศึกษาใหมีความรู

คูคุณธรรม ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชน 

2. สงเสริมการวิจัย เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาการศึกษาและและพัฒนางาน 

3. สงเสริมการบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมไทย 

5. สงเสริมทักษะความรูทางดานอาเซียน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตร โดยใหมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตรสามารถบรรลุเปาประสงคของ

มหาวิทยาลัยที่ต้ังไว 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพดานการศึกษาแกนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูใชและสามารถสราง

งานดวยตนเองได 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

เปาประสงคที่ 1 ประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสและความเปนธรรมทางการศึกษา 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

กลยุทธที่ 3 สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธที่ 4 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมงานทางดานวิจัยและนวัตกรรม 

เปาประสงคที่ 1 นําองคความรูของผลงานดานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมทักษะความรูในภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงคที่ 1 สงเสริมและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงคที่ 1 สงเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการจัดการบานเมืองที่ดี 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภักดีตอองคกร 

กลยุทธที่ 2 สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของสังคมจํานวนบุคลากร 

 

 

 

 



  
แผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน ปีงบประมาณ 2561  

 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีบุคลากรสายสนับสนุน

ทั้งสิ้น  58  คน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

สายปฏิบัติการ ขาราชการ 8 

 พนักงานมหาวิทยาลัย 20 

 ลูกจางประจํา 3 

 ลูกจางงบรายได 8 

 ลูกจางช่ัวคราว (รายป) 19 

รวม 58 

 

ขอมูล : งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร   ณ วันที่  31 ม.ค. 2561 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามหนวยงาน  

 
สังกัด ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สถานภาพ 

งานบริหารและ
ธุรการ 

นางลภัสรดา ดีนิคม 
(รักษาการหัวหนางาน) 

บุคลากร ชํานาญการ ขาราชการ 

- หนวยสารบรรณ นางประทุม  นิลสมัย เจาหนาท่ีบริหารท่ัวไป ชํานาญการ ขาราชการ 
นายนพรัตน  แตงนาวา ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 

- หนวยการ
เจาหนาที่ 

นางลภัสรดา ดีนิคม บุคลากร ชํานาญการ ขาราชการ 
นางชนิดา   จันทรเพ็ชร บุคลากร ชํานาญการ ขาราชการ 
นายอนันต  แพงไพร ี บุคลากร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
น.ส.วไลพรรณ  อาจารีวัฒนา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
นายอัมรี  วาเลาะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 

- หนวยอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ 

นายสามารถ  ปากพลีนอก ชางประปา ลูกจางประจํางบคลัง 
นายไพรสนธิ์  สาระมิตร ผูชวยชาง ช.1 ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
ธันยพัต  จันทรเพ็ง พนักงานขับรถยนต ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
นายกฤษฎา  บุญมาเลิศ พนักงานขับรถยนต ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 

- หนวยผลิตเอกสาร นางหนูจีน  ภูสพาน ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ลูกจางงบรายได 
นายนคร  เตาทอง พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
น.ส.ดวงดาว  สิทธิยา พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 

งานคลังและพัสดุ 
 

น.ส.นิภา  ศรีศุภโชคชัย 
(รักษาการหัวหนางาน) 

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ขาราชการ 

 - หนวยการเงินและ
บัญช ี

น.ส.นิภา  ศรีศุภโชคชัย นักวิชาการเงินและบัญช ีชํานาญการ ขาราชการ 
น.ส.ระพิน  ชางทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
น.ส.พัชรา  เข็มปญญา นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
น.ส.ลักษณา  จงจิตสัมฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 

- หนวยพัสดุ นางวิเวียน วิทซ จูงศิร ิ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ขาราชการ 
นายสมบัติ  คงสมบูรณ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ลูกจางงบรายได 
น.ส.ปณณิกา  โมจินดา นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
นายภัทรพล  คําคง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
น.ส.ปยะฉัตร  พิเชียรโสภณ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
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สังกัด ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สถานภาพ 

งานบริการการศึกษา นางศิรินทร  กิจพยัคฆ 
(รักษาการหัวหนางาน) 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ขาราชการ 

 -  หนวยทะเบียน
และประเมินผล 

น.ส.บุษกร  แซอ้ืง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ   ขาราชการ 
นางมาลี  ทองจรัส นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ   ลูกจางงบรายได 
น.ส.เนาวรัตน  เถรวัตร นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ   ลูกจางงบรายได 
นายมานพ  อาษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
นายสามารถ  บุญมาเลิศ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
นายณัฐวุฒิ  แสนเสนาะ ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 

 - หนวยกิจการ
นักศึกษา 

น.ส.กนกวรรณ  เสมาเงิน นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ   ลูกจางงบรายได 
นางจรรยาศิริ  สวงโท นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
นางทิพยวรรณ  ชูทอง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ   ลูกจางงบรายได 
น.ส.อุษณีย  คงเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

งานนโยบายและ
แผน 

สมชาย  กองเปง 
(รักษาการหัวหนางาน) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 

- หนวยวิเคราะห
แผนและ
งบประมาณ 

นายธนารัตน  พูลส ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 
นายปติพงศ  กิจการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ   ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 

- หนวยวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ 

น.ส.ภิญญา  คงทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 

-หนวยวิเทศสัมพันธ -วาง-   
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

น.ส.กอนทอง  แสนเสนาะ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

- หนวยแผนและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

น.ส.กรรณิการ  ตนะทิพย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

- หนวยประเมิน
คุณภาพ การศึกษา 

นายอนุวัฒน  บางแบง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
นายนพณัฐ  สาระมิตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 

บัณฑิตศึกษา น.ส.ณัธฐาฏิตา  หลีกุล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
 นางสุนันทา  วิเศษสมิต นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 

นางณภัค  สุริวงค นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ   ลูกจางงบรายได 
น.ส.รัชดาภรณ  โลเกศเสถียร นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ   พนักงานมหาวิทยาลัย 
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สังกัด ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง สถานภาพ 

เลขานุการ 
ภ.หลักสูตรและการ

สอน 

น.ส.วัลภา  วีระสม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.ประเมินและวิจัย 

น.ส. เยาวภา  แสนเขียว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.พ้ืนฐานการศึกษา 

นางศิริพันธุ  ทองใส นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.จิตวิทยา 

น.ส.รุงนภา  โลเกศเสถียร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.เทคโนโลยี
การศึกษา 

น.ส.กนกทิพย  ไชยศิริ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 

เลขานุการ 
ภ.ภูมิศาสตร 

น.ส.วิริษฐา  สายทอง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ ลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
นางสุณี  รัตนกุล พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ลูกจางประจํางบคลัง 

เลขานุการ 
ภ.พลานามัย 

น.ส.กาณจกีฬา  กาลมาสม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
นางบุญยัง  คงเจริญ พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป ลูกจางประจํางบคลัง 

เลขานุการ 
ภ.บริหารการศึกษา 

น.ส.กรภัสสรณ  แสนเขียว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.คหกรรมศาสตร 

น.ส.สุจีรัตน  ภูสพาน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

เลขานุการ 
ภ.การศึกษาตอเนื่อง
และอาชีวศึกษา 

น.ส.ธัญญาลักษณ  คําวชิรพิทักษ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ ลูกจางงบรายได 
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ยุทธศาสตร และกลยทุธ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดการพัฒนาบคุลากรสายสนบัสนนุ                                  

ของคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยรามคาํแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/

เปาประสงค 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย วงเงินงบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

2561 งปม. นอก  

งปม. 

ยุทธศาสตร 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เปาประสงค  
สงเสริมระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการจัดการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธที่ 1  
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและภักดีตอ
องคกร 
 

 

1. การเสริมสราง
สมรรถนะและ
ทักษะในการ
ทํางานของ
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

 

1.จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

2.ระดับความพึง
พอใจตอโครงการ 

3.ระดับความรู
ความเขาใจกอน-
หลังการเขารวม
โครงการ 

120 
 
 

3.50 
 
 

 

34,700   ฝายบริหาร 
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1.รายช่ือผูเขาอบรม/สัมมนา  
 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

 

อบรม/สัมนา หมายเหตุ 

1. น.ส.ลภัสรดา ดีนิคม 1. โครงการฝกอบรม เรื่อง”หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางาน  
2. น.ส.วไลพรรณ   อาจารีวัฒนา 1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบคนฐานขอมูล

ออนไลนเพ่ือการวิจัยสําหรับบุคลากร (19.ก.ค.2561) 
 

3. น.ส.เยาวภา แสนเขียว 1.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบคนฐานขอมูล
ออนไลนเพ่ือการวิจัยสําหรับบุคลากร  (19.ก.ค.2561) 

 

2. การประสานงานดานทะเบียนการศึกษาระหวางคณะ สํานัก 
สถาบัน และ สวป. (6 ก.พ.2561) 

 

3. อบรมการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภายใต พ.ร.บ.การ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของ(7-8 ต.ค. 2560) 

 

4. น.ส.วิริษฐา สายทอง 

 
1.โครงการอบรมทักษะการพิมพสัมผัส ภาษาไทย-อังกฤษดวย

คอมพิวเตอร 

 

5. น.ส.รุงนภา โลเกศเสถียร 

 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย”เทคนิคการทํา

วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ(เนนการวิจัยเชิงปริมาณ)”ณ หอง
ประชุม ชั้น3 อาคาร1คณะนิติศาสตรวันท่ี (24 กค.2561) 

 

6. น.ส.กรณภัสสรณ แสนเขียว 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานงานดาน
ทะเบียนการศึกษาระหวาง คณะ สํานัก สถาบัน และสํานัก
ทะเบียนและประมูลผล 

 

2. โครงการฝกอบรม เรื่อง การปองกันการทุจริตในหนวยงาน
ภาครัฐ 

 

7. น.ส.กอนทอง แสนเสนาะ 

 
1.อบรม เรื่อง การปองกันการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ 

(8 ก.พ.2561)  

 

2.อบรม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(13 ก.พ. 2561) 

 

3.อบรม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางาน 

(23 ก.ค. และ 6-8 ส.ค. 61) 

 

8. น.ส.กรรณิกา ตนะทิพย 
 

1.อบรม เรื่อง การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะ และหนวยงานสนันสนุน 

(13 ก.พ. 2561) อาคารสุโขทัย ชั้น 3 

 

2.อบรม เรื่อง การประกันคุณภาพระบบ Edpex สําหรับผูบริหาร
และบุคลากร (31 พ.ค.61) 

 

3.อบรม เรื่อง การเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ป 2561 (11 มิ.ย. 2561) 
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ลําดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

 

อบรม/สัมนา หมายเหตุ 

9. นายอนุวัฒน บางแบง 
 

1.อบรม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะ และหนวยงานสนับสนุน 

(13 ก.พ.2561) อาคารสุโขทัย ชั้น3 

 

2.อบรม เรื่อง การประกันคุณภาพระบบEdPEX สําหรับผูบริหาร
และบุคลากร (31 พ.ค. 2561) 

 

3.อบรม เรื่อง  การเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมิน
คณุภาพการศึกษาภายใน ป 2561 

 

10. น.ส.วิเวียน จูงศิริ 1.การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(e-
GP)ระบบ e-market ระบบ e-Bidding 

 

11. นายภัทรพล คําคง 1.การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส             
(e-GP)ระบบ e-market ระบบ e-Bidding 

 

12. น.ส.ปยะฉัตร พิเชียรโสภณ 1.การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส                  
(e-GP)ระบบ e-market ระบบ e-Bidding 

 

13. น.ส.วัลภา  วีระสม 
 

1.โครงการฝกอบรม เรื่อง การปองกันการทุจริตในหนวยงาน
ภาครัฐ 

 

14. น.ส.กนกทิพย  ไชยศิริ 1.การพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตรในการนําเทคโนโลยีมา
พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา 

   (10-11 ก.ค. 2560)  EOB 302 

 

15. นายพิชุตม  คําวชิรพิทักษ 
 

1.โครงการฝกอบรม เรื่อง การปองกันการทุจริตในหนวยงาน
ภาครัฐ 

 

16. น.ส.สุจีรัตน  ภูสพาน 1.ฝกอบรม เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประสานงานดานทะเบียน
การศึกษาระหวางคณะ สํานัก สถาบัน และ สวป. 

 

17. น.ส.ธัญญลักษณ คําวชิรพิทักษ 1.โครงการฝกอบรม เรื่อง การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ 
วันท่ี 7-8 ต.ค.2560 อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหง 

 

2.โครงการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจําป พ.ศ.2561 หัวขอเรื่อง 
“Digtal University บทบาทของบุคลากรสายสนนัสนุนกับการ
พัฒนาอุดมศึกษาอยางย่ังยืน” ( 3-4 พ.ค. 2561) ณ หอง
ประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด จ.พิษณุโลก 

 

4.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบคนขอมูลออนไลน
เพ่ือการวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  (19 ก.ค. 2561) ณ หองอบรม ชั้น1 อาคาร1 สํานัก
หอสมุดกลาง 

 

18. น.ส.ณัธฐาฏิตา หลีกุล 1.การปองกันการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ  
2.หลักเกณฑและวิธีการประเมินคางาน  

19. นางศิริพันธุ ทองใส 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบคนขอมูลออนไลนเพ่ือการ
วิจัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ลําดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

 

อบรม/สัมนา หมายเหตุ 

20. นายธนารัตน พูลสี โครงการฝกอบรม หลักสูตร Microsoft Power Pivot for Excel 
2013/2516 (14-15 ธ.ค.61) ณ สถาบันคอมพิวเตอร ชั้น3 

 

21. น.ส.ภิญญา คงทรัพย 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบคนฐานขอมูลออนไลน เพ่ือ
การวิจัยสําหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

2.โครงการเสวนา เรื่อง การดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานตาง
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในอนาคต 
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2. จํานวนบุคลากรที่กําลังศึกษาตอและตองการศึกษาตอ 
 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

 

ศึกษาตอ/กําลังศึกษา 

คณะ/สาขา 

หมายเหตุ 

1. น.ส.วัลภา  วีระสม 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ          
ป 2559-2561 (สําเร็จการศึกษา) 

 

2. นายณัฐวุฒิ แสนเสนาะ 

 

กําลังศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร  

3. น.ส.รุงนภา โลเกศเสถียร 

 
กําลังศึกษาระดับปริญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) 

 

4. น.ส.วิริษฐา สายทอง 

 
ปริญญาโทร คณะบริหารธุรกิจ 

ป 2562 
 

5. น.ส.วไลพรรณ อาจารีวัฒนา 

 
จะศึกษาตอคณะรัฐศาสตร 
ป 2562 

 

6. นายภัทรพล คําคง 

 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ 
ป 2562 

 

7. น.ส.พัชรา  เข็มปญญา 

 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี           
ป 2562 

 

8. น.ส.ลักษณา จงจิตสัมฤทธิ์ 
 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี               
ป 2563 

 

9. นายพิชุตม  คําวชิรพิทักษ 
 

มีความประสงคจะศึกษาตอ ปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีสื่อสารการสอน ป 2562 

 

10. น.ส.สุจีรัตน  ภูสะพาน 

 
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร สาขา รัฐศาสตร ป 2562  
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3. จํานวนบุคลากรที่เขาสูตําแหนงใหม ป 2561 
 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ-สกุล 

 

ตําแหนงเดิม 

 

ตําแหนงใหม หมายเหตุ 

1. นายอนนัต์  แพงไพรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ปฏิบัติการ 

บุคลากร  
ปฏิบัติการ 

 

2. นายมานพ อาษา 

 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ปฏิบัติการ 

นักวิชาการศึกษา 

 ปฏิบัติการ 
 

3. นายธนารัตน์  พลูสี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ปฏิบัติการ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ 

 

4. น.ส.วไลพรรณ  อาจารีวฒันา นักวิชาการศึกษา  
ปฏิบัติการ 

บุคลากร 

ปฏิบัติการ 
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4. รายช่ือผู้ ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ ปี 2561-2565 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
- นางมาลี  ทองจรัส 

น.ส.กนกวรรณ  เสมาเงิน 
นางศิรินทร  กิจพยัคฆ 
น.ส.เนาวรัตน  เถรวัตร 

นางณภัค  ศรีอรัญ 

นางบุญยัง  คงเจริญ 

นายภาคภูมิ  ปนศร ี

นายสมชาย  กองเปง 

น.ส.กรนิภา  หลีกุล 

นางสุนันทา  วิเศษสมิต 

นายนพรัตน  แตงนาวา 

น.ส.บุษกร  แซอ้ึง 
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