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รายงานเอกสารประกอบ 

หมายเลขเอกสาร                                         รายการ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

กวข. 1.1.1.1 แผนและผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
กวข. 1.1.1.2 รายงานผลการประเมินผลการให้บริการด้านให้ค าปรึกษาและอาชีพ  

 ของหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภาค 1/2562 และภาค 2/2562 
 กวข. 1.1.1.3 รายงานผลการประเมินสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้ค าปรึกษา ภาค 1/2562 
กวข. 1.1.1.4 รายงานผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562 
กวข. 1.1.1.5 รายงานผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2562 
กวข. 1.1.1.6 เอกสารแนะน าและตอบค าถามเก่ียวกับการเรียนทางแอพพลิเคชั่นไลน์  
กวข. 1.1.1.7 รายงานผลการประเมินกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม (หน่วยบริการการศึกษา) 
กวข. 1.1.1.8 รายงานผลการประเมินโครงการแนะแนว กิจกรรมทักษะการใช้สื่อสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน 
กวข. 1.1.1.9 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมจริยธรรมกิจกรรมนักศึกษาดูงานสวนจิตรลดา 

 กวข. 1.1.1.10 รายงานผลการประเมินกิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพมารยาทไทย 
  กวข. 1.1.1.11 รายงานผลการประเมินโครงการแนะแนว อบรมแผนที่ความคิด..ชีวิตดี๊ดี เคล็ดลับไม่สู่ความส าเร็จ 
  กวข. 1.1.1.12 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายภาพด้วยมือถือ  
  กวข. 1.1.1.13 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ๋และหอจดหมายเหตุ  

       กวข. 1.1.1.14 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมวิขาการ กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย 
       กวข. 1.1.2.1    รายงานผลการประเมินการให้บริการด้านสารสนเทศทางอาชีพ ภาคเรียนที่ 1-2/2562  

กวข. 1.1.2.2 เอกสารขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 
กวข. 1.1.2.3 เอกสารวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน กรมจัดหางาน 

       กวข. 1.1.2.4 ข้อสรุปการท างานของนักศึกษา  ปี 2562-2563 
       กวข. 1.1.3.1 ภาพถ่ายบอร์ดให้ข้อมูลนักศึกษา เกี่ยวกับทุนการศึกษา การสมัครงาน 
       กวข. 1.1.4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการบริการให้ค าปรึกษา บริการสารสนเทศทางอาชีพ 

กวข. 1.1.5.1 รายงานการประชุมงานกิจการและบริการ ครั้งที่ 3/2562 ลว. 6 มิถุนายน 2562 
กวข. 1.1.5.2 รายงานการประชุมงานกิจการและบริการ ครั้งที่ 5/2562 ลว. 22 สิงหาคม 2562 
กวข. 1.1.5.3  รายงานการประชุมงานกิจการและบริการ ครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562                              
กวข. 1.1.5.4 รายงานการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ลว. 5 พฤศจิกายน 62 
กวข. 1.1.5.5 รายงานการประชุมคณะท างานส่งเสริมพัฒนาด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 1/2562 
กวข. 1.1.5.6 รายงานการประชุมคณะท างานโครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา ครั้งที่ครั้งที่ 1/2563  
กวข. 1.1.5.7 รายงานการประชุมคณะท างานโครงการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม  ครั้งที่ 1/2563 
กวข. 1.1.5.8  รายงานการประชุมหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 1/2563  

       กวข. 1.1.5.9 สรุปผลการส ารวจความสนใจเข้าร่วมโครงการแนะแนวฯ 
       กวข. 1.2.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนานักศึกษา 
       กวข. 1.2.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 
       กวข. 1.2.1.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 
       กวข. 1.2.1.4 แผนปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
       กวข. 1.2.1.5 แผนปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
       กวข. 1.2.2.1 เอกสารประกอบการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  7 กิจกรรม 
       กวข. 1.2.2.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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กวข. 1.2.2.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  
กวข. 1.2.2.4 เอกสารประกอบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพศิลปวัฒนธรรม 
กวข. 1.2.3.1 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมให้ความรู้ประกันคุณภาพ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค 1/2562 
กวข. 1.2.3.2 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมให้ความรู้ประกันคุณภาพ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค 2/2562 
กวข. 1.2.4.1 สรุปรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
กวข. 1.2.4.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
กวข. 1.2.4.3 สรุปรายงานผลการประเมินโครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
กวข. 1.2.4.4 สรุปรายงานผลการประเมินโครงส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
กวข. 1.2.4.5 สรุปรายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
กวข. 1.2.5.1 รายงานผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

 ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน  
กวข. 1.2.5.2 รายงานผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

 ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน   
กวข. 1.2.6.1 บันทึกงานกิจกรรมและบริการนักศึกษา  อว.0601.0106(ก)/371  

 เสนอแนวทางการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา         
       กวข. 1.2.6.2  รายงานการประชุมงานกิจการและบริการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 สค.2562  

กวข. 1.2.6.3 รายงานการประชุมงานกิจการและบริการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 มิย . 2563 
กวข. 1.2.6.4 บันทึกข้อความขออนุมัติปรับรูปแบบ/ยกเลิก/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์ประกอบที่ 3 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
กวข. 3.1.1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างานด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กวข. 3.1.2.1 แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2562 
กวข. 3.1.2.2 เอกสารโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรายงานผลการประเมิน จ านวน 5 โครงการ 
กวข. 3.1.3.1 รายงานการประชุมด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ครั้งที่ 1 /2562 วันที่ 31 พ.ค. 2562 วาระที่ 

4 และ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 วาระที่ 3 
กวข. 3.1.3.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
กวข. 3.1.3.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและรายงานผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน) 
กวข. 3.1.3.4 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและรายงานผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน) 
กวข. 3.1.4.1 แผนและผลการด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กวข. 3.1.5.1 งานงานการประชุมงานกิจการและบริการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วาระท่ี 3 
กวข. 3.1.5.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา 
กวข. 3.1.6.1 ภาพการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์   

 ภาพการจัดบอร์ดข่าวรามค าแหง 
 www.bangna.ru.ac.th 
 Application Line 

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ 
กวข. 4.1.1.1 แผนปฏิบติราชการ 5 ปี (พศ. 2560-2564) 

 และวิเคราะห์ SWOT กองงานวิทยาเขตบางนา 
กวข. 4.1.1.2 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองงานวิทยาเขตบางนา 

 ครั้งที่ 4/2562 วาระที่ 4.15  เรื่องขอเสนอ(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 
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กวข. 4.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2562 วาระท่ี 4.6 เรื่อง มติทบทวนโครงการ 
กวข. 4.1.1.4 รายงานการประชุม กรรมการ.บริหาร ครั้งที่ 8/2562  เรื่อง ขอหารือการทบทวน วิสัยทัศน์ 

 ปณิธาน พันธกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  2563 
กวข. 4.1.1.5 บันทึกข้อความ อว 0601.0106 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัตราชการประจ าปี 2563 
กวข. 4.1.1.6 บันทึกข้อความ อว 0601.0106/122 เรื่องขอปรับยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ปี 2563 
กวข. 4.1.1.7 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วาระที่ 4.4  เรื่องปรับรูปแบบ/ยกเลิก/กิจกรรม ปี 2563 
กวข 4.1.2.1 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 
กวข. 4.1.2.2 รายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากรายได้ งบแผ่นดิน (รายไตรมาส 1-2) ปี 2563 
กวข. 4.1.3.1 รายงานการแสดงตัวบ่งชี้ ตามแผนกลยุทธ์ KPI Template 
กวข. 4.1.4.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
กวข. 4.1.4.2 บันทึกข้อความ อว 0601.0106/539  เรื่อง การปรับรูปแบบ/ยกเลิก/กิจกรรมตามแผน ปี 2563 
กวข. 4.1.4.3 บันทึกข้ความ  อว 0601.0106/658 เรื่อง ขออนุมัติปรับรูปแบบ/ยกเลิก /โครงการ ปี2563 
กวข. 4.1.5.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 
กวข. 4.1.5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 7 เดือน   KPI  Template  
กวข. 4.1.5.3 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 9 เดือน  KPI Template  

  รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
           กวข. 4.1.6.1  บันทึกข้อความที่ อว0601.0106 เรื่อง รายงานตัวชี้วัดและรายงานผลการปฏิบัติราชการ                
          ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
       กวข. 4.1.7.1 บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/608 เรื่อง ขอส่งผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)  
       กวข. 4.1.7.2  บันทึกข้อความ ที่  งปพ.113 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง ขอให้ด าเนินการตามมติสภาฯ มร.  
       กวข. 4.3.1.1  รายงานการประชุมคระกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 3.1 
       กวข. 4.3.1.2  ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 28/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  
       กวข. 4.3.2.1 แผนการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
       กวข. 4.3.2.2 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองงานวิทยาเขตบางนา (มร.คส. 1) 
       กวข. 4.3.2.3 แผนภูมิความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงฯ จ านวน 5 ด้าน   
       กวข. 4.3.3.1 แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) 
       กวข. 4.3.3.2 แผนและผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง กองงานวิทยาเขตบางนา ประจ าปี 2563 
       กวข. 4.3.4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน(มร.คศ.7) 
       กวข. 4.3.4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน (มร.คส. 3) 
       กวข. 4.3.4.3 บันทึกข้อความ การยกเลิกการจัดกิจกรรม” การบริหารความเสี่ยง” 
 ในโครงการพัฒนาบุคลากร  ปีงบประมาณ 2563 
       กวข. 4.3.4.4 บันทึกข้อความ ขอปรับแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการใน ปีงบประมาณ 2563 
       กวข. 4.3.4.5 บันทึกข้อความ ขอให้ก าหนดวันมาปฏิบัติงานตามสัดส่วน 60:40 
       กวข. 4.3.5.1 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2562 วาระที่ 4.26 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562  
 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 
       กวข. 4.3.5.2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง(มร.คศ.7และแบบปย. 2) 
       กวข. 4.3.5.3 รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 2562 (รอบ 12เดือน) 
       กวข. 4.3.4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 (รอบ 6 เดือน)  
       กวข. 4.3.4.2 ผลการประชุมรายงานผลการการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปี  2560 (รอบ 6 เดือน) 
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กวข. 4.3.4.3 รายงานผลการประชุมกรรมการตรวจสอบประจ า มร. (รายงานผลตามแผนด าเนินงานตามแผน 

 บริหารความเสี่ยงฯ มร.. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน)  
กวช. 4.3.4.4 บันทึกข้อความ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 และผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปี งบประมาณ 
 พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)  

กวข. 4.3.5.1 รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2561 (รอบ 12 เดือน)  
กวข. 4.3.5.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)  
กวข. 4.3.5.3 รายงานผลการด าเนินงานความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2562 
กวข. 4.4.1.1 หนังสือเชิญประชุม 
กวข. 4.4.1.2 บัญชีเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมรับฟัง 
กวข. 4.4.1.3 ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน  วิสัยทัศน์ และนโยบายของผู้บริหาร 
กวข. 4.4.1.4 ระบบบุคลากร 
กวข. 4.4.1.5 ระบบบัญชีสามมิติ 
กวข. 4.4.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วข. ครั้งที 5 /2563 วาระท่ี 5.1 
กวข. 4.4.2.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร วข. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพปัญญาการแพทย์แผนไทย 
กวข. 4.4.2.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร วข. กิจกรรมสุขภาพปัญญาแพทย์แผนไทย 
กวข. 4.4.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ท 4/2563 วาระท่ี 4.1  ประเมินผลกิจกรรมเสริม 

 สุขภาพปัญญาแพทย์แผนไทย 
กวข. 4.4.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วช. ครั้งที่ 4/2563 วาระท่ี 4.3 รายงานผลการประเมิน 

 ความพึงพอใจความพร้อมทางกายภาพ 
กวข. 4.4.3.1 ค าสั่ง มร. 4223/2561  ยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา  

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
กวข. 4.4.3.2 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 31/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2562 
กวข. 4.4.3.3 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 45/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์และปฏิบัติ 

 ราชการ 5 ปี (พศ. 2560-2564) 
กวข. 4.4.3.4 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 28/2562  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 
กวข. 4.4.3.5 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 29/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2562 
กวข. 4.4.3.6 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 08/2563 แต่งตั้งคณะท างานโครงการส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับ  

 รถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ 
กวข. 4.4.4.1 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 27/2562 แต่งตั้งคณะท างานประเมินผู้บริหาร หน่วยงานสนับสนุน 
กวข. 4.4.4.2 รายงานผลการประชุมกรรมการบริหาร  ครั้งที่ 4/2563 วาระท่ี 4.10 รายงานผลการประเมินผู้ 

 บริหาร หน่วยงานสนับสนุน (ผอ.วข) 
กวข. 4.4.4.3 รายงานการปรุมคณกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2563 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   

 รอบ 7เดือน และรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 
กวข. 4.4.4.4 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนโครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563) 
กวข. 4.4.4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563 วาระท่ี 5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 แผนพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) 
กวข. 4.4.4.6 บันทึกข้อความตกลง “การจัดอบรมส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ 
กวข. 4.4.4.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วข.  ครั้งที่ 1/2563 วาระท่ี 4.3 รายงานผลการประเมิน 

 ความคิดเห็นผู้เข้าอบรมภาคทฤษฎีตามบันทึกความตกลง รุ่น 72 
กวข. 4.4.4.8 โครงการส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
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กวข. 4.4.4.9 คณะท างานโครงการส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุฯ 

  กวข. 4.4.4.10 ประกาศกองงานวิทยาเขตบางนา เรื่อง รับสมัครคัดเลืกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ 
  กวข. 4.4.4.11 แบบส ารวจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิม 

 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฎิบัติงาน 
  กวข. 4.4.4.12 บันทึกข้อความ อว 0601.0106/1200 ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ 
  กวข. 4.4.4.13 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองงานวิทยาเขตบางนา 
  กวข. 4.4.4.14 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองงานวิทยาเขตบางนา และโครงสร้างงานธุรการ 
  กวข. 4.4.4.15 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา  ที่ 48/25623  ลว. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัยและ  

 ความเรียบร้อย กองงานวิทยาเขตบางนา 
  กวข. 4.4.4.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วข. ครั้งที่ 5/2563 วาระท่ี 5.2 รายงานว่ากล่าวต่อเตือน  

 บุคลากร 
  กวข. 4.4.4.17 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 47/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
  กวข. 4.4.4.18 ส าเนาบันทึกข้อความ  ที่ อว 060100106/พิเศษ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการ วข.  
  กวข. 4.4.4.19 แบบส ารวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา 
  กวข. 4.4.4.20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่8/2562 วาระท่ี 4.10 ขออนุมัติหลักการจัดโครงการ  

 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร จ. นครราชสีมา 
กวข 4.4.5.1 บันทึกข้อความ อว 0601.0106(ธ)/284  รายงานผลการประเมินผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน  

 (ผู้อ านวยกองงานวิทยาเขตบางนา) 
กวข.4.4.5.2 บันทึกข้อความ ที่ อว 0601.0106/317 เรื่อง รายงานมาตรการเฝ้าระวังและการป้องกันควบคุมเชื้อ 

 โรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
กวข. 4.4.5.3 บันทึกข้อความ ที่ อว 0601.0106/ว .21 เรื่อง ขอเชิญประชุมบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา  
กวข. 4.5.1.1 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 36/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ปี 2562 
กวข. 4.5.1.2 แผนการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ (KM) กองงานวิทยาเขตบางนา ปีการศึกษา 2562 
กวข. 4.5.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1/2562 วาระท่ี 4 

 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณาการจัดท าแผนการจัดการความรู้ และก าหนดประเด็นองค์ความรู้ 
กวข. 4.5.1.4 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร วข.  
กวข. 4.5.1.5 ส่งข้อมูลการด าเนินการจัดการความรู้ ประจ าปี 2562 
กวข. 4.5.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2/2562 พิจารณาผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” 
กวข. 4.5.2.2 บันทึกข้อความที่ อว 0601/0106 /พิเศษ ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ขอส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วม 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    กองงานวิทยาเขตบางนา 
กวข. 4.5.3.1 บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/พิเศษ เรื่อง ขออนุญาตด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

       กวข. 4.5.3.2 บัญชีเซ็นชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเทคนิคการเชียนรายงานการประชุม จ านวน 3 ครั้ง 
       กวข. 4.5.3.3 เอกสารการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       กวข. 4.5.3.4 ภาพประกอบการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 3 ครั้ง 
       กวข. 4.5.4.1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม 

กวข. 4.5.4.2 www.bangna.ru.ac.th 
กวข. 4.5.5.1 การติดตามผลการน าความรู้การถ่ายทอดความรู้ มาปรับใช้ 
กวข. 4.5.5.2 ตัวอย่างการเชียนรายงานการประชุมความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
กวข. 4.5.5.3 ตัวอย่างการเรียนรายงานการประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2563 ลว. 14 มค.63 
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กวข. 4.6.1.1 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 02/2562 ลว. 8 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 

 แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา 
กวข. 4.6.1.2 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน 5 ปี  
กวข. 4.6.1.3 แผนการบริหารบุคลากร 1 ปี (พ.ศ. 2563)  
กวข. 4.6.1.4 แผนพัฒนาบุคลากร 1 ปี (พ.ศ. 2563) 
กวข. 4.6.1.5 แผนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กวข. 4.6.1.6 JD ของบุคลากร ในแต่ละต าแหน่ง 
กวข. 4.6.1.7 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบ ปมร.) 
กวข. 4.6.1.8 รายงานผลการวิเคราะห์กรอบอัตราลูกจ้างมหาวิทยาลัย กองงานวิทยาเขตบางนา 
กวข. 4.6.2.1 รายงานผลวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัย   กองงานวิทยาเขตบางนา 
กวข. 4.6.2.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา 
กวข. 4.6.2.3 แผนและผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
กวข. 4.6.2.4 ขออนุมัติจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากรศักยภาพเพ่ิมประสิทธิภาพ  
กวข. 4.6.2.5 ขออนุมัติจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ กับภูมิปัญญาการแพท์แผนไทย 
กวข. 4.6.2.6 ขออนุมัตจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กวข. 4.6.2.7 รายงานผลการอบรมบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา ปี 2563   
กวข. 4.6.2.8 การปรับรูปแบบ/ยกเลิก/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

       กวข. 4.6.3.1 รายงานผลการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพฯ  
กวข. 4.6.3.2 รายงานการประเมินผล กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
กวข. 4.6.3.3 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 2563 
กวข. 4.6.3.4 บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/พิเศษ  ขออนุมัติใช้เงิสวัสดิการกองงานวิทยาเขตบางนา 
กวข. 4.6.3.5 หนังสือที่ อว 0601.0106/666 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง   ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก 
กวข. 4.6.4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 และลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
กวข.4.6.4.2 บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106/ว 59 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563  เรื่องแจ้งเวียนคู่มือจรรยาบรรณ 
กวข. 4.6.5.1 บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106(ธ)/348 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน 
กวข. 4.6.5.2 บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106(ธ)123 เรื่องรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
กวข. 4.6.5.3 บันทึกข้อความที่ อว 0601.0106(ธ)152 เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
กวข. 4.6.5.4 บันทึกข้อความ ที่ อว 0601.0106 (ธ) 279  เรื่อง   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนา  

 บุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม 
กวข. 4.6.6.1 ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
กวข. 4.6.6.2 ร่างแผนบริหารบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กวข. 4.6.6.3  บันทึกข้อความที่ อว 0601.0107/15 รายงานผลการวิเคราะห์กรอบอัตราลูกจ้างมหาวิทยาลัยฯ  
กวข. 4.6.6.4 รายงานการประชุม คณะกรรมกาบริหาร ครั้งที่ 2/2563  วาระท่ี 4 ข้อ 4.4 
กวข. 4.6.6.5 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร วข. ครั้งที่ 4/2563 วาระท่ี 4  ข้อ 4.1 และ 4.9 
กวข.4.7.1.1  ค าสั่ง มร. 3741/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตบางนา 
กวข. 4.7.1.2 ค าสั่ง     วข. 31/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา 
กวข. 4.7.1.3 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกา 2562 
กวข. 4.7.1.4 ค าสั่ง มร. 1985/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี 
กวข. 4.7.1.5 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งบุคลากรร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการการตรวจประเมิน 

 คุณภาพระบ Online  ส าหรบัหน่วยงานสนับสนุน 



หมายเลขเอกสาร                                         รายการ 
กวข. 4.7.2.1 ค าสั่ง วข. 45/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนประจ าปี วข. 
กวข. 4.7.2.2 เอกสารแนะแนการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทางแอพพลิเคชั่นไลน์  
กวข. 4.7.2.3 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
กวข. 4.7.2.4 แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2562 
กวข. 4.7.2.5 แผนและผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
กวข. 4.7.3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
กวข. 4.7.3.2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาเขตบางนา ครั้งที่ 7/2562 วาระท่ี 3 

 เรื่อง รายงานผลารประเมินคุณภาพการศึกษา 2561 
กวข. 4.7.3.3 รายงานการประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 /2562 วาระที่ 3.1 

 รายงานผลการเข้ารับฟังหน่วยงานสนับสนุน ส านักงานอธิการบดี 
กวข. 4.7.3.4 สรุปผลการปรับปรุงและค่าเป้าหมายตามผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 
กวข. 4.7.4.1 ระบบสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณ  
กวข.4.7.4.2 ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 
กวข. 4.7.4.3 www.bangna.ru.ac.th 
กวข. 4.9.1.1 ค าสั่งกองงานวิทยาเขตบางนา ที่ 19/2563 แต่งตั้งคณะท างานด้านการประเมินความพึงพอใจ 

 ผู้รับบริการฯของหน่วยงาน 
 กวข. 4.9.1.2 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการประเมินของผู้รับบริการ  ครั้งที่ 1/2562 
 กวข. 4.9.1.3 แผนการด าเนินงานการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการหน่วยงาน ปีการศึกษา 2562 
 กวข. 4.9.1.4 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการประเมิน ของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1/2563 
 กวข. 4.9.1.5 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 กวข. 4.9.1.6 ร่างแผนการด าเนินงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ปีการศึกษา 2563 

องค์ประกอบที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กวข. 5.1.1.1 เอกสารแสดงรายละเอียดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (อาคารสถานที่) 
กวข. 5.1.1.2 เอกสารแสดงข้อมูลสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้  
กวข. 5.1.2.1 แผนผังที่ตั้ง รายละเอียดหน่วยบริการและข้อปฏิบัติห้องสมุดวิทยาเขตบางนา  
กวข. 5.1.2.2 ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้  
กวข. 5.1.2.3 www.lib.ru.ac.th 
กวข. 5.1.2.4 ภาพประกอบการให้บริการสัญญาณ WIFI 
กวข. 5.1.2.5 ภาพประกอบการให้บริการสื่อมัลติมิเดีย 
กวข. 5.1.3.1 เอกสารแสดงข้อมูลการใช้พ้ืนที่สานที่จัดกิจกรรมด้านกีฬาของนักศึกษา  
กวข.5.1.4.1 เอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลการบริการคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
กวข. 5.1.5.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจความพร้อมทางกายภาพ ปีการศึกษา 2562 
กวข. 5.1.5.2 รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2/2563   
กวข. 5.1.5.3 เอกสารการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
กวข. 5.1.5.4 เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุด วข. 
กวข. 5.1.5.5 เอกสารสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกิจกรรมด้านกีฬา  
กวข. 5.1.5.6 เอกสารสรุปผลการประเมินของผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตไร้สาย 
กวข. 5.1.6.1 เอกสารรายงานผลการประเมินความพึงพอใจความพร้อมทางกายภาพ ปีการศึกษา 2562 
กวข. 5.1.6.2 เอกสารผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาไปยังคณะ      

 
 

http://www.bangna.ru.ac.th/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ข. 

 
  -  รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  -  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
 
 





 



 



 



 



 



 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ค. 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


