
 

 

แผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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คํานาํ 
 
 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรามคาํแหง ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555-2558  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับที่ 11 
พ.ศ. 2555-2559 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558  คณะศกึษาศาสตรซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555-
2558) ซึ่งเปนแผนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะศึกษาศาสตรโดยครอบคลุมทุกภารกิจของคณะศึกษาศาสตร และยังเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหและใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิตใหเปน
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคณุภาพและคุณธรรม เปนที่ตองการของสังคมและประเทศชาติ มีความเปนประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนบุคลากรทีม่ีศักยภาพในการทําหนาที่การงานตอไปใน
อนาคต 
 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางการดําเนินงานโดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม และผลผลิต ที่สอดคลองและตอยอดจาก
แผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมา และยังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

วิสัยทัศน 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง รูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 

 
คานยิมองคกร 

สรางเสริมเอกลักษณความเปนครูและมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
ปรัชญา 
  สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
ปณิธาน 
  พัฒนาการบริหารงานและการบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
 
อัตลักษณ 
  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
เอกลักษณ 
  การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
 
 
 
 
 



 4 

พันธกิจ 
  คณะศึกษาศาสตร เปนสวนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสถานศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพ่ือสงเสริมวิชาการ ความรูดานตาง ๆ สอน วิจัย ใหบริการวิชาการ
แกชุมชนและสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยดําเนินการในดานพันธกิจ ดังน้ี 

1. สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรปูแบบใหกับปวงชน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
  2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3. พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และกระจายโอกาสทางการศึกษา 

4. สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากร เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาดานการศึกษาและการบริหารงาน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร  

   คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตร โดยใหมีความสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร 
สามารถบรรลุเปาประสงคของมหาวิทยาลัยที่ต้ังไว   

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

 
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 
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กลยุทธ 
กลยุทธที่  1  สรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยระบบที่หลากหลาย 
กลยุทธที่  2  สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม     
กลยุทธที่  3  สงเสริมการอนุรักษ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น 
กลยุทธที่  4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรตามอัตลักษณและเอกลกัษณ 
กลยุทธที่  5  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธที่  6  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
กลยุทธที่  7  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพรความรู 
กลยุทธที่  8  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและนักศึกษาในการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร 
กลยุทธที่  9  พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
2558 2558 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู 
เปาประสงค 
1. ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษาและการ

เรียนรู 
กลยุทธ 

        

1. สรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ดวยระบบท่ีหลากหลาย 

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาใหมตามแผน 90 1.โครงการประชาสัมพันธ
นักศึกษาใหม 

1.จํานวนนักศึกษาใหม 3,000  - ภาควิชาและคณะ
ศึกษาศาสตร 

 2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดมาตรฐานตาม
แผนระดับอุดมศึกษา 

90 2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
เพ่ือผลิตบัณฑิต 

1.จํานวนบัณฑิตท่ีไดมาตรฐาน 2,500  178 ภาควิชาและคณะ
ศึกษาศาสตร 

กลยุทธ         

2. สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชน
และสังคม 

1. รอยละของการบรรลุวัตถุประสงคการใหบริการทาง
วิชาการมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและหรือการ
วิจัย 

20 โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

1. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

2. คาเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์ของ
การนําไปใชประโยชน 

3. รอยละของการบรรลุ
วัตถุประสงคการใหบริการ
ทางวิชาการมาใชพัฒนาการ
เรียนการสอน 

3.51 
 

3.51 
 

20 

- 0.05 คณะ
ศึกษาศาสตรและ
ภาควิชา 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
2558 2558 งปม. นอก งปม. 

กลยุทธ         
3.  สงเสริมการอนุรักษ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
1.รอยละของการบรรลุวัตถุประสงคสอดแทรก

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา 

20 โครงการอนุรักษและสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

2.รอยละของหลักสูตรท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคสอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3.51 
 

20 

- 0.05 -ฝายสวัสดิการ
คณะศึกษาศาสตร 

-ภาควิชาและ 
สํานักงาน
เลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
ใหเปนท่ียอมรับของสังคม 
เปาประสงค 
2. ผูรับบริการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 

       

กลยุทธ         
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของคณะศึกษาศาสตรตามอัตลักษณและ
เอกลักษณ 

1.รอยละความสําเร็จของแผนเตรียมความพรอมสูการ
เปนประชาคมอาเซียน 

90 1.โครงการเตรียมความพรอมเขา
สูความเปนอาเซียน 

1.รอยละความสําเร็จของแผน
เตรียมความพรอมสูการเปน
ประชาคมอาเซียน 

90 - 0.1 ฝายวิชาการและ
วิจัยคณะ
ศึกษาศาสตรและ
ภาควิชา 

 2.ระดับความสําเร็จของกระบวนการกิจการพัฒนา
นักศึกษา 

4 2.โครงการพัฒนาสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษาท่ีสงเสริมผล
การเรียนรูตามกรอบ TQF 

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ 

2. คาเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์ขอ
การนําไปใชประโยชน 

3.ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

3.51 
 

3.51 
 
4 

- 0.06 ฝายวิชาการและ
วิจัยคณะ
ศึกษาศาสตรและ
ภาควิชา 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
วงเงินงบประมาณ 

หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2558 

2558 2558 งปม. นอก งปม. 

 3 คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูเรียน 3.51 3.โครงการสํารวจประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน 

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผูเรียน 

3.51 - - ฝายกิจการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

กลยุทธ         
5  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
1.รอยละการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร

และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
95 1.โครงการพัฒนาอาจารยและ

บุคลากรสายสนบัสนุน 
 

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ 

2.คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใชประโยชน 

3.รอยละการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
แผนพัฒนาบุคลากรและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย 

3.51 
 

3.51 
 

95 

- .04 ฝายบริหารและ
ฝายวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือ
การศึกษา 
เปาประสงค 
3. ผูรับบริการสามารถเขาถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีไดมาตรฐานเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธ 

        

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู 

1. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในทุก
กระบวนวิชา e-Learning 

3.51 1. กิจกรรมผลิตกระบวนวิชาโดย
ใชสื่อการสอน e-Learning ใน
ระดับปริญญาตรี 

1. จํานวนวิชาท่ีเพ่ิมขึ้น 1 
 
 

3.51 

- .02 ฝายบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
2558 

2558 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองค
ความรู 
เปาประสงค 
4. ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการ

เผยแพรและถายทอดองคความรู 

        

กลยุทธ 
7. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพรองค

ความรู 

 
1.รอยละของจํานวนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร(ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติหรือในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI (กลุม1และ 2) ตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 
10 

 
1.โครงการทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

 
1.รอยละของจํานวนบทความวิจัย

และบทความวิชาการท่ีไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร(ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติหรือใน
วารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล 
TCI (กลุม1และ 2) ตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

 
10 

 
- 

 
0.2 

 
ฝายวิชาการและ

วิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 

 2.รอยละของจํานวนบทความวิจัยของผลงานระดับ
ปริญญาโทของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดตีพิมพหรือ
เผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

10 2.โครงการทุนวิจัยวิทยานิพนธ
หรือศิลปะนิพนธ 

1.รอยละของจํานวนบทความ
วิจัยของผลงานระดับปริญญา
โทของผูสําเร็จการศึกษาท่ีได
ตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา 

10 - 0.1 บัณฑิตศึกษา 
ฝายวิชาการและ
วิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2558 
2558 

2558 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหได
มาตรฐาน 

        

เปาประสงค 
5 ระบบบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธ 

        

8.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและ
นักศึกษาในการบริหารงานของคณะ
ศึกษาศาสตร 

1.รอยละของการบรรลุเปาหมายของแผนการเปด
โอกาสใหผูรับบริการและประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามผลการรับผิดชอบตอสังคม 
(USR) 

90 1.โครงการคณะศึกษาศาสตร
รับผิดชอบตอสังคม 

1.ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

2.ระดับความคิดเห็นในประโยชน
ท่ีไดตอสังคมและชุมชน 

3.51 
 

3.51 

- .10 คณะศึกษาศาสตร
และภาควิชา 

กลยุทธ 
9.พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของคณะ

ศึกษาศาสตรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 
1. ระดับความสําเร็จของผลการประเมินระบบบริหาร

ความเสี่ยง 

 
4 

 
1. โครงการบริหารและการ

จัดการความเสี่ยงของคณะ
ศึกษาศาสตร 

 
1. ระดับความสําเร็จของผลการ

ประเมินระบบบริหารความ
เสี่ยง 

 
4 
 

 
- 

 
- 

 
ฝายบริหาร คณะ
ศึกษาศาสตร 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (SWOT Analysis) 
 
 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณาจารยมีความรูความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนและเปนที่ยอมรับในสังคม 
2. มีหลักสูตรที่เปดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความตองการของบุคลากรทุกระดับ 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู 
4. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในแตละปงบประมาณ 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 
 จุดออน (Weakness) 

1. งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 
2. ขาดหองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยที่มปีระสิทธิภาพ 
3. ผลงานการวิจัยของคณาจารยในระดับชาติคอนขางนอย  
4. ภาระงานของคณาจารยมาก ทําใหการสรางองคความรูใหมในการบริหารวิชาการแกสังคม ตลอดจนการพัฒนาดานบริหารจัดการไมบรรลุเปาหมาย 
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2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
 
 โอกาส (Opportunities) 

1. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2551 กระจายโอกาสทางการศึกษาทางดานวิชาชีพครู สงผลใหนักศกึษาเขามาศึกษาทางดานวิชาชีพครูเพ่ิมมากขึ้นในคณะศกึษาศาสตร 
2. มีโครงการ ป.บัณฑิต สช.1 มร. (โครงการเปดสอน ประกาศนียบัตรบัณฑิตของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
3. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการาศึกษาอยางตอเน่ือง 
4. มหาวิทยาลัยสงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยใหคณาจารยทําการวิจัยและสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศเพ่ิมขึ้น 
 
 
ขอจํากัด (Threats) 
1. การเปดเสรีการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ทําใหมีคูแขงขันมากขึ้น 
1. งบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
2. การขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกมีเกณฑและขอจาํกัดคอนขางละเอียด ทําใหขาดแรงจูงใจในการขอทุนทําวิจัยจากภายนอก 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 

 
 
 

ปจจัยภายใน 
 

 
 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. คณาจารยมีความรูความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ
การเรียนการสอนและเปนท่ียอมรับในสังคม 

2. มีหลักสูตรท่ีเปดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความตองการของ
บุคลากรทุกระดับ 

3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
4. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในแตละปงบประมาณ 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

1. งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนไมเพียงพอ 

2. ขาดหองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3. ผลงานการวิจยัของคณาจารยในระดับชาติคอนขาง
นอย 

4. ภาระงานของคณาจารยมาก ทําใหการสรางองคความรู
ใหมในการบริหารวิชาการแกสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาดานบริหารจัดการไมบรรลุเปาหมาย 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ (S + O) กลยุทธ (W + O) 
1. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2551 กระจายโอกาสทางการศึกษาทางดานวิชาชพีครู สงผลใหนักศึกษาเขามา

ศึกษาทางดานวชิาชีพครูเพ่ิมมากขึ้นในคณะศึกษาศาสตร 
2. มีโครงการ ป.บัณฑิต สช.1 มร. (โครงการเปดสอน ประกาศนียบัตรบัณฑิตของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน รวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
3. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัด

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
4. มหาวิทยาลัยสงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยใหคณาจารยทําการวิจัยและสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในและ

ตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

1. สรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยระบบท่ีหลากหลาย 
2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและนักศึกษาในการบริหารงานของ

คณะศึกษาศาสตร 

1. สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
2. สงเสริมการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 
3. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพรความรู 
4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของคณะ

ศึกษาศาสตรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ขอจํากัด (Threats) กลยุทธ (S + T) กลยุทธ (W + T) 
1. งบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
2. การขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกมีเกณฑและขอจํากัดคอนขางละเอียด ทําใหขาดแรงจูงใจในการขอทุนทํา

วิจัยจากภายนอก 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรตามอัตลักษณ
และเอกลักษณ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

1.พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
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วิสัยทัศน      
 
ประเด็น 
ยุทธศาสตร 
 
 
 
เปาประสงค 
 
 

            แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
 

ดานประสิทธผิล 

 

1.สรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยระบบที่หลากหลาย 2.สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
 3.สงเสริมการอนุรักษ การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

ดานคณุภาพ 

 

4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรตามอัตลักษณและเอกลักษณ    6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
7. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพรองคความรู 

 

ดานประสิทธภิาพ 
 

8. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและนักศึกษาในการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร 

ดานพัฒนาองคกร 5. พัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา   9. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง  รูจักใชเทคโนโลยเีพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

 สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปน
ธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิต ใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให
ไดมาตรฐาน 

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
พัฒนาองคความรู 

 ผูรับบริการทุกกลุมไดรับการศึกษา
และการเรียนรู 

ผูรับบริการไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

ผูรับบริการสามารถเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีไดมาตรฐานเพ่ือการศึกษา 

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการ
เผยแพรและถายทอดองคความรู 

ระบบบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร  
มีคุณภาพและมาตรฐาน 

แผนผงัเชิงยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน     จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง รูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

 

พันธกิจ   
1. สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรปูแบบใหกับปวงชน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา และกระจายโอกาสทางการศึกษา 
4. สงเสริมการทําวิจัยของบุคลากร เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาดานการศึกษาและการบริหารงาน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

คานยิมองคการ    สรางเสริมเอกลักษณความเปนครูและมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
สรางโอกาสทางการศึกษา ความ
เปนธรรมทางการศึกษาและการ
เรียนรู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
และพัฒนาองคความรู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ใหไดมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิต ใหเปนที่ยอมรับของ
สังคม 

เปาประสงค 
ผูรับบริการทุกกลุมไดรับ

การศึกษาและการเรียนรู 
 

เปาประสงค 
ผูรับบริการไดรับการศึกษาที่

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

เปาประสงค 
ผูรับบริการสามารถเขาถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได
มาตรฐานเพ่ือการศึกษา 

 

เปาประสงค 
ระบบบริหารงานของคณะ

ศึกษาศาสตร มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

เปาประสงค 
ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค ไดรับการเผยแพร
และถายทอดองคความรู 
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ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
1. รอยละของจํานวน

นักศึกษาใหมตามแผน 
2. รอยละของจํานวนผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดมาตรฐานตามแผน
ระดับอุดมศึกษา 

3.รอยละของการบรรลุ
วัตถุประสงคสอดการใหบริการ
ทางวิชาการมาใชพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
1. รอยละความสําเร็จของ

แผนเตรียมความพรอมสูการ
เปนประชาคมอาเซียน 

2. ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการกิจการพัฒนา
นักศึกษา 

3. คาเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจของผูเรียน 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
1.คาเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการในทุก
กระบวนวิชา e-Learning 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
1.รอยละของการบรรลุ

เปาหมายของแผนการเปด
โอกาสใหผูรับบริการและ
ประชาชนแสดงความคิดเห็น
และรวมติดตามผลการ
รับผิดชอบตอสังคม (USR) 

2. ระดับความสําเร็จของผล
การประเมินระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
1.รอยละของจํานวน

บทความวิจัยและบทความ
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร(ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติหรือใน
วารสารที่ปรากฏในฐานขอมลู 
TCI (กลุม1และ 2) ตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

2.รอยละของจํานวน
บทความวิจัยของผลงานระดับ
ปริญญาโทของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดตีพิมพหรือ
เผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 
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กลยุทธ 
1. สรางโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาดวยระบบที่
หลากหลาย 

2. สงเสริมการจัดบริการทาง
วิชาการแกชุมชนและสังคม 

3. สงเสริมการอนุรักษ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

กลยุทธ 
1. พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตรตามอัตลักษณและ
เอกลักษณ 

2. พัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
 

กลยุทธ 
1. สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนและนักศึกษาในการ
บริหารงานของคณะศึกษาศาสตร 

2. พัฒนาระบบการบริหาร
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

กลยุทธ 
1. สงเสริมสนับสนุนการวิจัย

และเผยแพรความรู 
 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. โครงการประชาสัมพันธ

นักศึกษาใหม 
2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน

เพ่ือผลิตบัณฑิต 
3. โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
4. โครงการอนุรักษและ

สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. โครงการเตรียมความพรอม

เขาสูความเปนอาเซียน 
2. โครงการพัฒนาสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบ TQF 

3.โครงการสํารวจประเมน
ความพึงพอใจของผูเรียนที่มตีอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมผลติกระบวนวิชา

โดยใชสื่อการสอน e-Learning .
ในระดับปริญญาตรี 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1.โครงการศึกษาศาสตร

รับผิดชอบตอสังคม 
2. โครงการบริหารและการ

จัดการความเสี่ยงของคณะ
ศึกษาศาสตร 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. รอยละของจํานวน

บทความวิจัยและบทความ
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพร(ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติหรือในวารสารที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI (กลุม1
และ 2) ตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา 

2.รอยละของจํานวนบทความ
วิจัยของผลงานระดับปริญญาโท
ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดตีพิมพ
หรือเผยแพรตอจํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 




