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คํานาํ 
 
 คณะศึกษาศาสตร  ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558)  และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 เปนแผนปฏิบัติการที่จัดทําขึ้นเพ่ือดําเนินการใหสอดคลองกบัแผนกลยทุธ โดยไดกําหนดแนวทาง กลยทุธ โครงการ/กิจกรรมและผูรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีคณุวุฒิ และคุณสมบัติตาม
ภาระงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะเปนกลไกที่สามารถขับเคลื่อนใหบุคลากรมีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น อันจะสงผลใหการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร บรรลุตามวิสัยทัศนและพันธ
กิจที่ไดกําหนดไว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน คณะศกึษาศาสตร  
พฤศจิกายน  2556 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 คณะศึกษาศาสตร ไดกอต้ังขึ้นมาพรอมกับการกอต้ังมหาวิทยาลัยรามคาํแหง เมื่อป พ.ศ. 2514  การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตรตลอดมาน้ัน เกี่ยวของกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ที่ชวยกันขับเคลื่อนงานของคณะศึกษาศาสตรใหดําเนินไปสูเปาหมายของหนวยงานที่กําหนดไว 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการพลเรือนน้ัน มีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนไปในทิศทางที่จะยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีจุดมุงเนนตอผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
สามารถวัดและประเมินผลสาํเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหเกดิสมรรถนะในการทํางาน 
 ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตรจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอไป 

 
วิสัยทัศน 

จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง รูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  
 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตร โดยใหมีความสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร 
สามารถบรรลุเปาประสงคของมหาวิทยาลัยที่ต้ังไว   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
 
 



 4 

เปาประสงค 
 เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรทีก่ําหนดไว คณะศึกษาศาสตร จึงไดกําหนดเปาประสงคทั้งหมด  5 เปาประสงค โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรู 
เปาประสงคที ่2 ผูรับบริการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เปาประสงคที ่3 ผูรับบริการสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐานเพ่ือการศึกษา 
เปาประสงคที่ 4 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการเผยแพรและถายทอดองคความรู 
เปาประสงคที่ 5 ระบบบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
วัตถุประสงคในการจัดทาํแผนพัฒนาบคุลากร 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของคณะศึกษาศาสตร 
2. เพ่ือใหบุคลากรเขาใจบทบาทหนาที่ของคณะศึกษาศาสตร และปฏิบัติงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร 
3. เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถใหกับบุคลากรเพ่ือความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

 
ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค. 56 - ก.ย. 57) 
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บทท่ี 2 
การประเมินสภาพแวดลอม ของคณะศึกษาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 การประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร (SWOT Analysis) น้ัน เปนกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะศึกษาศาสตร ที่จะทําใหทราบถึงจุดเดน จุดดอย ปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ที่คณะศึกษาศาสตรตองเผชิญ และสงผลกระทบตอองคกร ทั้งในทางที่ดีและสงผลเสียตอองคกร เพ่ือที่คณะศึกษาศาสตรจะไดนําผลกระทบเหลาน้ันมากําหนดเปนนโยบายใหของคณะศึกษาศาสตรตอไป 
 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณะศึกษาศาสตร มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการที่เพียงพอ 
2. คณะศึกษาศาสตรสนับสนุนใหบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองไดตลอดเวลา 
3. คณะศึกษาศาสตรมีคณาจารยที่มีคุณวุฒริะดับ ปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการที่เพียงพอ 

 จุดออน (Weakness) 
1. คณะศึกษาศาสตร มีภาระงานสอนของคณาจารยมาก ทําใหไมมีเวลาในการทําผลงานทางวิชาการ การทําวิจัย  
2. บุคลากรบางสวนขาดจิตสํานึกเปนสวนหน่ึงของคณะฯ และมีการทํางานที่ยึดประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 
3. ขาดงบประมาณในการเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก 

 
2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

โอกาส (Opportunities) 
1. แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง มุงเนนสมรรถนะ ทําใหเกิดโครงการฝกอบรมหลายโครงการที่เปนการพัฒนาบุคลากร 
2. องคความรูตาง ๆ มีการนําเสนอใหคนหาและศึกษาไดดวยตนเองดวย Web Site ตาง ๆ ในอินเตอรเน็ต 

ขอจํากัด (Threats) 
1. องคความรูตาง ๆ ในปจจบัุนมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทําใหบุคลากรตองพัฒนาตนเองใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง 
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บทท่ี 3 
แผนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 จากประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร ที่ไดกําหนดไวตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558) การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางย่ิง ทั้งน้ีเพ่ือให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการเตรียมพรอมของบุคลากรตอการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในอนาคต และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งบุคลากรจะตองพัฒนาตนเองให
ครอบคลุมทั้งดานการศึกษา การเขสูตําแหนง และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่สังกัดเปนผูพิจารณา และสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 
ประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

1. เพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ือพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้นของบุคลากร 
4. เพ่ือใหไดรับความเช่ือถือจากผูใชบริการถึงประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 
 

แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  กําหนดเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว 4 ลักษณะ คือ 
1. การพัฒนาในการปฏิบัติงาน 

1.1 ใหทุนการศึกษาตอกับบุคลากรทุกระดับ 
1.2 จัดอบรมและสงบุคลากรเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนางานในหนาที่ที่เกี่ยวของ 

2. แนวทางในการฝกอบรม 
2.1 On the Job Training (OJT) เปนการอบรมกอนเริ่มปฏิบัติงานจริง ดวยการอบรมกระบวนการปฏิบัติงาน  
2.2 Job Enhancement เปนการอบรมเพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถนําความรูจากการอบรมไปพัฒนาและปรับปรุงงานที่ปฏิบัติใหดีขึ้น เปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับงานที่ทําโดยตรงหรือหลักสูตร         

ดานการบริหารจัดการสําหรับงานระดับน้ัน ๆ 
2.3 Career Development เปนการอบรมเพ่ือรองรับการเติบโต กาวหนาในตําแหนงหนาที่ที่สูงขึ้นตอไป 

3. การศึกษาดูงาน/สัมมนา/ประชุม  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํางานของบุคลากร 
4. การศึกษาตอในระดับที่สงูขึน้ โดยพิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของคณะศึกษาศาสตรและความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพ่ือความกาวหนาในตําแหนงงาน หรือเปลี่ยนสายงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาบุคลากร กลยุทธของแผนพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตรที่ 1  ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา   กลยุทธที่ 1 เสริมสรางและพัฒนาทักษะความรู แกบุคลากร 

กลยุทธที่ 2. สรางความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธที่ 1 สงเสริมความรูดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร 
ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย  กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาความรูดานการวิจัยแกบุคลากร 
ยุทธศาสตรที่ 4   พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล กลยุทธที่ 1. สงเสริมและทักษะทางดานภาษาตางประเทศ  

กลยุทธที่ 2 สรางระบบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแกบุคลากร 
 

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง รูจักใชเทคโนโลยเีพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 

พันธกิจ ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
1. สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรปูแบบใหกับปวงชน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกนักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 

  2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ใหเปนเครือ่งมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และกระจายโอกาสทางการศึกษา 

4. สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากร เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาดานการศึกษาและการบริหารงาน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1  สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู  2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ใหเปนที่ยอมรับของสังคม 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 4  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร และกลยทุธ โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดการพัฒนาบคุลากรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย งบประมาณ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

     

กลยุทธ 
1.  เสริมสรางและพัฒนาทักษะความรูแกบุคลากร 
 

1.โครงการสงเสริมการเพ่ิมคุณวุฒิใหแกบุคลากร
ในคณะศึกษาศาสตร 

1. จํานวนคน 3 - ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 2. โครงการอบรมบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของอาจารย 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

20 
3.51 
3.51 

รวมกับมหาวิทยาลัย ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

20 
3.51 
3.51 

รวมกับมหาวิทยาลัย ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 4. โครงการสัมมนาทางวิชาการ               
คณะศึกษาศาสตร 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

80 
3.51 
3.51 

200,000 ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 5. โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับองคประกอบ
ของการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 

 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

80 
3.51 
3.51 

10,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย งบประมาณ หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

กลยุทธ 
2. สรางความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ 

 
1. หลักเกณฑและการขอตําแหนงทางวิชาการ

ของคณาจารย 

 
1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

 
80 

3.51 
3.51 

 
รวมกับมหาวิทยาลัย 

 
ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 2. การเขียนผลงานทางวชิาการและตําราท่ีมี
คุณภาพ 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

80 
3.51 
3.51 

รวมกับมหาวิทยาลัย ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 3. หลักเกณฑการเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

20 
3.51 
3.51 

รวมกับมหาวิทยาลัย ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 4. โครงการอบรมคอมพิวเตอรตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

20 
3.51 
3.51 

รวมกับมหาวิทยาลัย ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  

     

กลยุทธ 
1 สงเสริมความรูดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร 

1. โครงการเสริมสรางทักษะดานคอมพิวเตอร
โปรแกรม Microsoft Word 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

20 
3.51 
3.51 

เขารวมกับสถาบัน
คอมพิวเตอร 

ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 2. โครงการเสริมสรางทักษะดานคอมพิวเตอร
โปรแกรม Microsoft Excel 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

20 
3.51 
3.51 

เขารวมกับสถาบัน
คอมพิวเตอร 

ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 3. โครงการเสริมสรางทักษะดานคอมพิวเตอร
โปรแกรม Microsoft Power Point 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

20 
3.51 
3.51 

เขารวมกับสถาบัน
คอมพิวเตอร 

ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย งบประมาณ หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 

     

กลยุทธ 
1. สงเสริมและพัฒนาความรูดานการวิจัยแกบุคลากร 

1. โครงการอบรมเกี่ยวกับการทําการวิจัยของ
บุคลากร 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

80 
3.51 
3.51 

เขารวมกับสถาบันวจัิย
และพัฒนา 

ฝายวิชาการและวิจัย          
คณะศึกษาศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 4    
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

     

กลยุทธ 
1. สงเสริมและทักษะทางดานภาษาตางประเทศ  
 

 
1.โครงการสงเสริมการเรียนภาษาท่ีสองของ
บุคลากร - ภาษาอังกฤษ 
 - ภาษาจีน 
 - ภาษาฝรั่งเศส 
 - ภาษาเกาหลี 
 - ภาษาญี่ปุน 

 
1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

 
80 

3.51 
3.51 

 
สถาบันภาษา 

 
ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

กลยุทธ 
2. สรางระบบคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแกบุคลากร 

 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแกบุคลากร 

 
1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

 
80 

3.51 
3.51 

 
รวมกับมหาวิทยาลัย 

 
ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 2. โครงการสรางคานิยมองคกรในการสราง
ระบบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แกบุคลากร 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
 

80 
3.51 
3.51 

10,000 
 

ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 


