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คํานํา 
 
 คณะศึกษาศาสตร  ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558)  และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมท้ังแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เปนแผนปฏิบัติการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือดําเนินการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ โดยไดกําหนดแนวทาง กลยุทธ โครงการ/กิจกรรมและผูรับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตาม
ภาระงานท่ีปฏิบัติ ซ่ึงจะเปนกลไกท่ีสามารถขับเคลื่อนใหบุคลากรมีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน อันจะสงผลใหการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร บรรลุตามวิสัยทัศนและพันธ
กิจท่ีไดกําหนดไว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร  
พฤศจิกายน  2558 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 คณะศึกษาศาสตร ไดกอตั้งข้ึนมาพรอมกับการกอตั้งมหาวิทยาลัยรามคําแหง เม่ือป พ.ศ. 2514  การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตรตลอดมานั้น เก่ียวของกับบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ท่ีชวยกันขับเคลื่อนงานของคณะศึกษาศาสตรใหดําเนินไปสูเปาหมายของหนวยงานท่ีกําหนดไว 
 การบริหารทรัพยากรบคุคลในระบบราชการพลเรือนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีจะยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีจุดมุงเนนตอผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงาน 
สามารถวัดและประเมินผลสําเร็จของงานท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหเกิดสมรรถนะในการทํางาน 
 ดังนั้น คณะศึกษาศาสตรจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอไป 

 
พันธกิจ 

 คณะศึกษาศาสตร เปนสวนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสถานศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพ่ือสงเสริมวิชาการ ความรูดานตาง ๆ สอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกชุมชน
และสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยดําเนินการในดานพันธกิจ ดังนี้ 

1. สรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบใหกับปวงชน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และกระจายโอกาสทางการศึกษา 
4. สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากร เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาดานการศึกษาและการบริหารงาน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  
 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตร โดยใหมีความสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร 

สามารถบรรลุเปาประสงคของมหาวิทยาลัยท่ีตั้งไว   
ประเด็นยทุธศาสตรท่ี 1  สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ใหเปนท่ียอมรับของสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

 
เปาประสงค 

เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว คณะศึกษาศาสตร จึงไดกําหนดเปาประสงคท้ังหมด  5 เปาประสงค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เปาประสงคท่ี 1 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการเรียนรู 
เปาประสงคท่ี 2 ผูรับบริการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
เปาประสงคท่ี 3 ผูรับบริการสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานเพ่ือการศึกษา 
เปาประสงคท่ี 4 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการเผยแพรและถายทอดองคความรู 
เปาประสงคท่ี 5 ระบบบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 
วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะศึกษาศาสตร 
2. เพ่ือใหบุคลากรเขาใจบทบาทหนาท่ีของคณะศึกษาศาสตร และปฏิบัติงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร 
3. เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถใหกับบุคลากรเพ่ือความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

 
ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย. 58) 
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บทที่ 2 
การประเมินสภาพแวดลอม ของคณะศึกษาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 การประเมินสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร (SWOT Analysis) นั้น เปนกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะศึกษาศาสตร ท่ีจะทําใหทราบถึงจุดเดน จุดดอย ปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ท่ีคณะศึกษาศาสตรตองเผชิญ และสงผลกระทบตอองคกร ท้ังในทางท่ีดีและสงผลเสียตอองคกร เพ่ือท่ีคณะศึกษาศาสตรจะไดนําผลกระทบเหลานั้นมากําหนดเปนนโยบายใหของคณะศึกษาศาสตรตอไป 
 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณะศึกษาศาสตร มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการท่ีเพียงพอ 
2. คณะศึกษาศาสตรสนับสนุนใหบุคลากรสามารถพัฒนาตนเองไดตลอดเวลา 
3. คณะศึกษาศาสตรมีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับ ปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการท่ีเพียงพอ 

 จุดออน (Weakness) 
1. คณะศึกษาศาสตร มีภาระงานสอนของคณาจารยมาก ทําใหไมมีเวลาในการทําผลงานทางวิชาการ การทําวิจัย  
2. บุคลากรบางสวนขาดจิตสํานึกเปนสวนหนึ่งของคณะฯ และมีการทํางานท่ียึดประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 
3. ขาดงบประมาณในการเขาอบรมกับหนวยงานภายนอก 

 
2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

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

ขอจํากัด (Threats) 
1. องคความรูตาง ๆ ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ทําใหบุคลากรตองพัฒนาตนเองใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 3 
แผนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 จากประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร ท่ีไดกําหนดไวตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2558) การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพ่ือให
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการเตรียมพรอมของบุคลากรตอการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในอนาคต และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงบุคลากรจะตองพัฒนาตนเองให
ครอบคลุมท้ังดานการศึกษา การเขสูตําแหนง และสมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีสังกัดเปนผูพิจารณา และสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 
ประโยชนของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ือพัฒนาใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึนของบุคลากร 
4. เพ่ือใหไดรับความเชื่อถือจากผูใชบริการถึงประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 
 

แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  กําหนดเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรไว 4 ลักษณะ คือ 
1. การพัฒนาในการปฏิบัติงาน 

1.1 ใหทุนการศึกษาตอกับบุคลากรทุกระดับ 
1.2 จัดอบรมและสงบุคลากรเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนางานในหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

2. แนวทางในการฝกอบรม 
2.1 On the Job Training (OJT) เปนการอบรมกอนเริ่มปฏิบัติงานจริง ดวยการอบรมกระบวนการปฏบิัติงาน  
2.2 Job Enhancement เปนการอบรมเพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถนําความรูจากการอบรมไปพัฒนาและปรับปรุงงานท่ีปฏิบัติใหดีข้ึน เปนหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับงานท่ีทําโดยตรงหรือหลักสูตร         

ดานการบริหารจัดการสําหรับงานระดับนั้น ๆ 
2.3 Career Development เปนการอบรมเพ่ือรองรับการเติบโต กาวหนาในตําแหนงหนาท่ีท่ีสูงข้ึนตอไป 

3. การศึกษาดูงาน/สัมมนา/ประชุม  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทํางานของบุคลากร 
4. การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน โดยพิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย นโยบายของคณะศึกษาศาสตรและความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพ่ือความกาวหนาในตําแหนงงาน หรือเปลี่ยนสายงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาบุคลากร กลยุทธของแผนพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางและพัฒนาทักษะความรู แกบุคลากร 

กลยุทธท่ี 2. สรางความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธท่ี 1 สงเสริมความรูดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากร 
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาความรูดานการวิจัยแกบุคลากร 
ยุทธศาสตรท่ี 4   พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล กลยุทธท่ี 1. สงเสริมและทักษะทางดานภาษาตางประเทศ  

กลยุทธท่ี 2 สรางระบบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแกบุคลากร 
 

จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหกาวทันการเปล่ียนแปลง รูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 

พันธกิจของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
1. สรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบใหกับปวงชน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และกระจายโอกาสทางการศึกษา 
4. สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากร เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาดานการศึกษาและการบริหารงาน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
1.  สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ใหเปนท่ียอมรับของสังคม 3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการศึกษา 4.  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร และกลยุทธ โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากร(สายสนับสนุน) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย งบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

     

กลยุทธ 
1.  เสริมสรางและพัฒนาทักษะความรูแกบุคลากร 

1.โครงการสงเสริมการเพ่ิมคณุวุฒิใหแกบุคลากร
ในคณะศึกษาศาสตร 

1. จํานวนคน 2 - ฝายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร 

 2. โครงการสมัมนาทางวิชาการ               
คณะศึกษาศาสตร 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

80 
3.51 
3.51 

100,000 ฝายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร 

 3. โครงการอบรมความรูเก่ียวกับองคประกอบ
ของการประกันคณุภาพการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

80 
3.51 
3.51 

40,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 

กลยุทธ 
2. สรางความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ 

1. หลักเกณฑการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

20 
3.51 
3.51 

รวมกับมหาวิทยาลัย ฝายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร 

 2. โครงการอบรมคอมพิวเตอรตามมติ
คณะรัฐมนตร ี

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

20 
3.51 
3.51 

รวมกับมหาวิทยาลัย ฝายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  

     

กลยุทธ 
1 สงเสริมความรูดานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแกบุคลากร 

 
1. โครงการเสริมสรางทักษะดานคอมพิวเตอร 

 
1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

 
20 

3.51 
3.51 

 
เขารวมกับสถาบัน

คอมพิวเตอร 

 
ฝายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย งบประมาณ หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 

     

กลยุทธ 
1. สงเสรมิและพัฒนาความรูดานการวิจัยแกบุคลากร 

1. โครงการอบรมเก่ียวกับการทําการวิจัยของ
บุคลากร 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

80 
3.51 
3.51 

เขารวมกับสถาบันวจิัย
และพัฒนา 

ฝายวิชาการและวิจยั          
คณะศึกษาศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 4    
พัฒนาระบบบริหารจดัการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

     

กลยุทธ 
1. สงเสรมิและทักษะทางดานภาษาตางประเทศ  
 

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

 
1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

 
80 

3.51 
3.51 

 
สถาบันภาษา 

 
ฝายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร 

กลยุทธ 
2. สรางระบบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแกบุคลากร 

 
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณแกบุคลากร 

 
1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
3. ระดับการนําความรูไปใช 

 
80 

3.51 
3.51 

 
รวมกับมหาวิทยาลัย 

 
ฝายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร 

 2. โครงการสรางคานิยมองคกรในการสราง
ระบบคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แกบุคลากร 

1. รอยละผูรวมโครงการ 
2. ระดับความพึงพอใจ 
 

80 
3.51 
3.51 

10,000 
 

ฝายบรหิาร คณะศึกษาศาสตร 
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