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ค าน า 
 
 คณะศึกษาศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)  และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมทัง้แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นแผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นเพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ โดยได้ก าหนดแนวทาง กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และ
คุณสมบัติตามภาระงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สามารถขับเคลื่อนให้บุคลากรมีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ บรรลุตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์  
พฤศจิกายน  2555 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 
 
 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมานั้น การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ตลอดมานั้น เกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานของคณะศึกษาศาสตร์ให้ด าเนินไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการพลเรือนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนไปในทิศทางที่จะยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีจุดมุ่งเน้นต่อผลส าเรจจตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
สามารถวัดและประเมินผลส าเรจจของงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เกิดสมรรถนะในการท างาน 
 คณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) ของคณะศึกษาศาสตร์ 

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าประเดจนยุทธศาสตร์ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้   

ประเดจนยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
ประเดจนยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ประเดจนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ประเดจนยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
ประเดจนยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและการท างาน 
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พันธกิจ 
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นสถานศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพ่ือส่งเสริมวิชาการ ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลที่เข้ามารับการศึกษา 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบให้กับปวงชน 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และกระจายโอกาสทางการศึกษา 
4.  ส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการศึกษาและการบริหารงาน 
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะศึกษาศาสตร์ 
2. เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ และปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ 
3. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54- ก.ย. 55) 
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บทที่ 2 
การประเมินสภาพแวดล้อม ของคณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) นั้น เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะศึกษาศาสตร์ ที่จะท าให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์ต้องเผชิญ และส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งในทางที่ดีและส่งผลเสียต่อองค์กร เพ่ือที่คณะศึกษาศาสตร์จะได้น าผลกระทบเหล่านั้นมาก าหนดเป็นนโยบายให้ของคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป 
 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณะศึกษาศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการที่เพียงพอ 
2. คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุนให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา 
3. คณะศึกษาศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการที่เพียงพอ 

 จุดอ่อน (Weakness) 
1. คณะศึกษาศาสตร์ มีภาระงานสอนของคณาจารย์มาก ท าให้ไม่มีเวลาในการท าผลงานทางวิชาการ การท าวิจัย  
2. บุคลากรบางส่วนขาดจิตส านึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะฯ และมีการท างานที่ยึดประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
3. ขาดงบประมาณในการเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 
2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunities) 

1. แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค าแหง มุ่งเน้นสมรรถนะ ท าให้เกิดโครงการฝึกอบรมหลายโครงการที่เป็นการพัฒนาบุคลากร 
2. องค์ความรู้ต่าง ๆ มีการน าเสนอให้ค้นหาและศึกษาได้ด้วยตนเองด้วย Web Site ต่าง ๆ ในอินเตอร์เนจต 
ข้อจ ากัด (Threats) 
1. องค์ความรู้ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเรจว ท าให้บุคลากรต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 3 
แผนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
 

 จากประเดจนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 255 5-2558) การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในอนาคต และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งบุคลากรจะต้องพัฒนาตนเองให้
ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การเข้สู่ต าแหน่ง และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่สังกัดเป็นผู้พิจารณา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 
ประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
 

แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว้ 4 ลักษณะ คือ 
1. การพัฒนาในการปฏิบัติงาน 

1.1 ให้ทุนการศึกษาต่อกับบุคลากรทุกระดับ 
1.2 จัดอบรมและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

2. แนวทางในการฝึกอบรม 
2.1 On the Job Training (OJT) เป็นการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง ด้วยการอบรมกระบวนการปฏิบัติงาน  
2.2 Job Enhancement เป็นการอบรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้จากการอบรมไปพัฒนาและปรับปรุงงานที่ปฏิบัติให้ดีขึ้น เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกั บงานที่ท าโดยตรงหรือหลักสูตร         

ด้านการบริหารจัดการส าหรับงานระดับนั้น ๆ 
2.3 Career Development เป็นการอบรมเพ่ือรองรับการเติบโต ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นต่อไป 

3. การศึกษาดูงาน/สัมมนา/ประชุม  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการท างานของบุคลากร 
4. การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน โดยพิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์และความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน หรือเปลี่ยนสายงาน 
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ประเดจนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา   กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ แก่บุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความรูด้้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยแก่บุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการท างาน กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสรมิและทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแก่บุคลากร 
 

 

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

พันธกิจ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบให้กับปวงชน 

  2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และกระจายโอกาสทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากร เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการศึกษาและการบริหารงาน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 ประเดจนยุทธศาสตร์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

1). การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู ้2) ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา  3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การศึกษา 4) พัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย  
5) พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและการท างาน 
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ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

     

กลยุทธ ์
1.  เสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ แก่บุคลากร 
 

1.โครงการส่งเสรมิการเพิ่มคณุวุฒิให้แก่
บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร ์

จ านวนคน 3 - ฝ่ายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

 2. โครงการอบรมบทบาทหนา้ที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย ์

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย ฝ่ายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน 

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย ฝ่ายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

 4. โครงการอบรมคอมพิวเตอรต์ามมติ
คณะรัฐมนตร ี

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย ฝ่ายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

 5. โครงการสมัมนาทางวิชาการ               
คณะศึกษาศาสตร ์

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

200,000 ฝ่ายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

 6. โครงการอบรมความรูเ้กี่ยวกับองค์ประกอบ
ของการประกันคณุภาพการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

10,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

     

กลยุทธ ์
1 ส่งเสริมความรูด้้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแก่บุคลากร 

1. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word 

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

เข้าร่วมกับสถาบัน
คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

 2. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Excel 

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

เข้าร่วมกับสถาบัน
คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

 1. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Power Point 

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

เข้าร่วมกับสถาบัน
คอมพิวเตอร์ 

ฝา่ยบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 

     

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรูด้้านการวิจัยแก่บุคลากร 

1. โครงการอบรมเกี่ยวกับการท าการวิจัยของ
บุคลากร 

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

เข้าร่วมกับสถาบันวจิัย
และพัฒนา 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย          
คณะศึกษาศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการและการท างาน 

     

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและทักษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ  
 

1.โครงการส่งเสรมิการเรียนภาษาที่สองของ
บุคลากร - ภาษาอังกฤษ 
 - ภาษาจีน 
 - ภาษาฝรั่งเศส 
 - ภาษาเกาหล ี
 - ภาษาญี่ปุ่น 

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

สถาบันภาษา ฝ่ายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

กลยุทธ์ 
2. สร้างระบบคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแก่บุคลากร 

1. โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณแก่บุคลากร 

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการน าความรูไ้ปใช้ 

80 
3.51 
3.51 

ร่วมกับมหาวิทยาลัย ฝ่ายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

 2. โครงการสร้างค่านิยมองค์กรในการสร้าง
ระบบคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แก่บุคลากร 

1. ร้อยละผูร้่วมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
 

80 
3.51 
3.51 

10,000 
 

ฝ่ายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร ์

 


