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คํานํา 

 
 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรามคาํแหง ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ.2559-2563)  คณะศึกษาศาสตรซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
5 ป (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งเปนแผนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะศึกษาศาสตรโดยครอบคลุมทุกภารกิจของคณะศึกษาศาสตร และยังเปนเครื่องมือในการ
กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหและใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิต
ใหเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม เปนที่ตองการของสังคมและประเทศชาติ มีความเปนประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําหนาทีก่ารงานตอไป
ในอนาคต 
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แผนปฏบิัตริาชการ 5 ป พ.ศ. 2559-2563  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 คณะศึกษาศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2559-2563) ทีส่อดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือเปน
การกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป และเปนเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการแตละป เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายและผลสมัฤทธ์ิของงาน 
 
 
2. หนาทีค่วามรับผิดชอบและการแบงสวนราชการ 
 หนาทีค่วามรบัผิดชอบ 

 คณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานที่จัดต้ังพรอมกับการจัดต้ังมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2514 มีหนาที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาศึกษาศาสตร 
สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร นอกจากน้ันยังเปนแหลงปฏิบัติการดานการศึกษาและแหลงวิชาความรูตาง ๆ มีการพัฒนาจัดต้ังโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อป พ.ศ. 2516 โดยรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งน้ี เพ่ือเปนสถานปฏิบัติการทางดานการศึกษาและมีการอบรมวิชาการแกเยาวชน ปจจุบันคณะศึกษาศาสตร เปดสอนระดับปริญญาตรี 3 ปริญญาคือ ศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาโทแยกเปน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศศ.ม.) ระดับปริญญาเอก 5 สาขาวิชา ไดแก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาใหคําปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ สาขาวิชาวิจัยการศึกษา และ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตซึ่งเปนหลักสูตร 5 ป แกนักศึกษาเพ่ือรองรับกับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาลอีกดวย 
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การแบงสวนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

* แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 

 ตามมติสภามหาวทิยาลยั 

งานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา  

งานนโยบาย 

และแผน 

- หน่วยวเิคราะห์แผน 

    และงบประมาณ  

- หน่วยวจิยัสถาบนั 

   และสารสนเทศ  

- หน่วยวเิทศ 

สมัพนัธ์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

สาํนกังานเลขานุการ 

งานคลงัและพสัดุ งานบริการการศึกษา 

- หน่วยสารบรรณ 

- หน่วยการเจา้หนา้ท่ี 

- หน่วยอาคารสถานท่ีฯ 

- หน่วยผลิตเอกสาร 

-หน่วยการเงินและบญัชี 

-หน่วยพสัดุ 

-หน่วยทะเบียนและประเมินผล 

-หน่วยส่งเสริมพฒันาทาง 

   วชิาการ 

-หน่วยกิจการนกัศึกษา 

งานคลงัและพสัดุ 

 

งานบริหารและ

ธุรการ 

งานบริการการศึกษา 

ภาควิชา 

โรงเรียนสาธิต 

 

-ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 

-ภาควชิาการประเมินและการวจิยั 

-ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา 

-ภาควชิาภูมิศาสตร์ 

-ภาควชิาพลานามยั 

-ภาควชิาจิตวทิยา 

-ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 

-ภาควชิาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา* 

-ภาควชิาคหกรรมศาสตร์* 

-ภาควชิาการศึกษาต่อเน่ืองและอาชีวศึกษา* 

- หน่วยแผนและพฒันา

คุณภาพการศึกษา  

- หน่วยประเมิน

คุณภาพการศึกษา  

งานบริหารและธุรการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

รองคณบดีฝ่ายสวสัดิการ รองคณบดีและผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกิจการพิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวจิยั 

รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (SWOT Analysis) 
 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

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

 จุดออน (Weakness) 
1. งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 
2. ขาดหองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยที่มปีระสิทธิภาพ 
3. ผลงานการวิจัยของคณาจารยในระดับชาติคอนขางนอย  
4. ภาระงานของคณาจารยมาก ทําใหการสรางองคความรูใหมในการบริหารวิชาการแกสังคม ตลอดจนการพัฒนาดานบริหารจัดการไมบรรลุเปาหมาย 

 
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 
2. งบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
3. การขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกมีเกณฑและขอจาํกัดคอนขางละเอียด ทําใหขาดแรงจูงใจในการขอทุนทําวิจัยจากภายนอก 
4. เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไมสามารถปฏิบัติตามได 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. 2559-2563 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 

 
 
 

ปจจัยภายใน 
 

 
 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. คณาจารยมีความรูความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ
การเรียนการสอนและเปนท่ียอมรับในสังคม 

2. มีหลักสูตรท่ีเปดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน 

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. สงเสริมและสนับสนุนกิจการนกัศึกษา 
3. สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

1. สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
2. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอจํากัด (Threats) กลยุทธ (S + T) กลยุทธ (W + T) 
1. การเปดเสรีการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ทําใหมีคูแขงขัน

มากขึ้น 
2. งบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
3. การขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกมีเกณฑและขอจํากัดคอนขางละเอียด ทําใหขาดแรงจูงใจในการขอทุนทํา

วิจัยจากภายนอก 
4. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทําใหขาดเครื่องมือในการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและกระทบกับ

งบประมาณของคณะฯ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรตามอัตลักษณ
และเอกลักษณ 

2. สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
3. สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
4. สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของสังคม 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพ 
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วิสัยทัศน 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง รูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 

 
คานยิมองคกร 

สรางเสริมเอกลักษณความเปนครูและมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
ปรัชญา 
  สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
ปณิธาน 
  พัฒนาการบริหารงานและการบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
 
อัตลักษณ 
  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
เอกลักษณ 
  การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
พันธกิจ 
  คณะศึกษาศาสตร เปนสวนราชการหน่ึงของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสถานศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพ่ือสงเสริมวิชาการ ความรูดานตาง ๆ สอน วิจัย ใหบริการวิชาการ
แกชุมชนและสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดําเนินงานดานประชาคมอาเซียน โดยดําเนินการในดานพันธกิจ ดังน้ี 

1. สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบใหกับปวงชน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศกึษา ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคณุธรรม 
2. สงเสริมการวิจยัและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาการศึกษาและการบรหิารงาน  
3.  สงเสริมการบรกิารทางวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมไทยแกนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  สงเสริมความรูดานประชาคมอาเซียนแกนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตร โดยใหมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร สามารถบรรลุ

เปาประสงคของมหาวิทยาลัยที่ต้ังไว   
ยุทธศาสตรที่  1  สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 

เปาประสงคที่  1  ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู 
กลยุทธที่  1  สรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยระบบที่หลากหลาย 
กลยุทธที่  2  สงเสริมและสนับสนุนกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

เปาประสงคที่  2  ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
กลยุทธที่  1  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธที่  2  พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู 
เปาประสงคที่  1  ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการเผยแพรและถายทอดองคความรู 

กลยุทธที่  1  สงเสริมงานวิจัยของบุคลากร 
กลยุทธที่  2  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและและงานสรางสรรค 

ยุทธศาสตรที่  3  เพ่ิมโอกาสการบริการวิชาการใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 
เปาประสงคที่  1  ดําเนินการบริการวิชาการความความตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือใหชุมชนและสังคมไดรับความพึงพอใจและนําไปใชใหเกิดประโยชนได 

กลยุทธที่  1  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตรที่  4  สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและคานิยมหลักของคนไทย 

เปาประสงคที่  1  นักศึกษาและประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ และรวมอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธที่  1  สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่  5  ดําเนินงานตามกรอบขอตกลงของประชาคมอาเซียน 
เปาประสงคที่  1  นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการดําเนินงานความรวมมือกับประชาคมอาเซียน 

กลยุทธที่  1  สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงคที่  1  ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 
กลยุทธที่  1  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
กลยุทธที่  2  สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของสังคม 
กลยุทธที่  3  สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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วิสัยทัศน      
 
ประเด็น 
ยุทธศาสตร 
 
 
 
เปาประสงค 
 
 
 

            แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
 

ดานประสิทธผิล 
 

สงเสริมงานวิจัยของบุคลากร สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค    สรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาดวยระบบที่หลากหลาย 
 

ดานคณุภาพ 

 

สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรตามอัตลักษณและเอกลักษณ   
สงเสริมและสนับสนุนกิจการนักศึกษา 

 

ดานประสิทธภิาพ 
 

สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม   สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

ดานพัฒนาองคกร 
สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของสังคม   พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 

สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง  รูจักใชเทคโนโลยีเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

 สรางโอกาสทางการศึกษา ความ
เปนธรรมทางการศึกษาและการ
เรียนรู 

เพ่ิมโอกาสการบริการวิชาการ
ใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง 

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
พัฒนาองคความรู 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
คานิยมหลักของคนไทย 

นุน ุผูเรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษาและ
การเรียนรู 

ผูเรียนทุกกลุมไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน 

ดําเนินงานบริการวิชาการตามความตองการของ
กลุมเปาหมาย เพ่ือใหชุมชนและสังคมไดรับความ
พึงพอใจและนําไปใชใหเกิดประโยชนได 

ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ไดรับการเผยแพร
และถายทอดองคความรู 

ระบบบริหารจัดการมี
คุณภาพและมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ของผูรับบริการ 

แผนผงัเชิงยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

การดําเนินงานตามกรอบ
ขอตกลงประชาคมอาเซียน 

นักศึกษาและประชาชนไดรับ
ความรูความเขาใจ และรวม
อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ
และมีสวนรวมในการดําเนินงานความ
รวมมือกับประชาคมอาเซียน 



แผนปฏบิตัริาชการ 5 ป (พ.ศ. 2559-2563) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปน
ธรรมทางการศึกษาและการเรยีนรู 

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
พัฒนาองคความรู 

เพิ่มโอกาสการบริการวิชาการใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึง 

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและคานิยม
หลักของคนไทย 

ดําเนินงานตามกรอบขอตกลงของ
ประชาคมอาเซยีน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1  ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรู 
2  ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 

1. ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ไ ด รั บ ก า ร เผ ย แ พ ร แ ล ะ
ถายทอดองคความรู 

ดําเนินการบรกิารวิชาการความความ
ตองการของกลุมเปาหมาย เพือ่ให
ชุมชนและสังคมไดรับความพงึพอใจ
และนําไปใชใหเกิดประโยชนได 

นักศึกษาและประชาชนไดรับ
ความรู ความเขาใจ และรวม
อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับความรู ความ
เขาใจและมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานความรวมมือกับ
ประชาคมอาเซยีน 

ระบบบริหารจดัการมีคุณภาพและมี
มาตรฐานเปนทีย่อมรับของ
ผูรับบริการ 

 

กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ กลยทุธ 
1  สรางโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาดวยระบบที่
หลากหลาย 

2  สงเสริมและสนับสนุนกิจการ
นักศึกษาและศิษยเกา 

3  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

4  พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

1  สงเสริมงานวิจัยของบุคลากร 
2  สงเสริมสนับสนุนการวิจยัและ

งานสรางสรรค 

1  สงเสริมการจัดบรกิารวิชาการแก
ชุมชนและสังคม 

1  สงเสริมการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1  สงเสริมและพัฒนาความรูความ
เขาใจเกีย่วกับประชาคมอาเซียน 

1  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพ 

2  สงเสริมการปองกันและการ
แกปญหาของสังคม 

3  สงเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

วิสัยทัศน    จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง  รูจักใชเทคโนโลยเีพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

 พันธกิจ 1. สงเสริมการสรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบใหกับปวงชน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
2. สงเสริมการวิจยัและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาการศึกษาและการบรหิารงาน  
3.  สงเสริมการบรกิารทางวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมไทยแกนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  สงเสริมความรูดานประชาคมอาเซียนแกนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 

 คานยิมองคกร   สรางเสริมเอกลักษณความเปนครูและมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม 
1. โครงการประชาสัมพันธรับนักศึกษา

ใหมทัง้สวนกลางและสวนภูมิภาค 
2. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม     อัต

ลักษณของคณะศึกษาศาสตร 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ 

TQF 
4. การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรระดับหลักสูตร 

6. โครงการวิจัยหลักสูตรหรือจดัทํา
รายงานเชิงสํารวจเพื่อปรับปรงุ
หลักสูตร 

7. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม 
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน

การสอนของคณาจารย 
9. โครงการวัดและประเมินคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน      คุณ
วุฒิฯ จากผูใชบณัฑิต 

10. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยของอาจารยและนักวิจัย 

2. โครงการวิจัยและงานสรางสรรค
ของบุคลากร 

1. โครงการบรกิารแกสังคม 1. โครงการบูรณาการดานการสอน
รวมกับศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกับการเรียนการสอน 

1.โครงการจิตอาสา พี่นอง
เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะและ
ทักษะสูงขึ้น 

2. โครงการรณรงคตานส่ิงเสพติด
และการสงเสรมิสุขภาพ 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระบบ QA ระดับภาควิชา
และหนวยงานสนับสนุน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรในระบบ QA 
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สรุปรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2559-2563) 
 

หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย ท่ีมา 

ตัวช้ี 
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงาน
ท่ี 

รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1   
การสรางโอกาสทางการศึกษา ความเปน
ธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 
เปาประสงคที่  
1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรยีนรู 

                     

กลยุทธ                      
1. สรางโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาดวยระบบท่ี
หลากหลาย 

1.รอยละของความสําเร็จ
ของจาํนวนการรบั
นักศึกษาใหมตามแผน
(ระดับอุดมศึกษา) 

80      1.โครงการ
ประชาสัมพันธรับ
นักศึกษาใหมท้ัง
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค 

 .05  .05  .05  .05  .05  0.25 งานบรกิาร
การศึกษา 
บัณฑิตศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร
และภาควิชา 

2. สงเสริมและสนับสนุนกิจการ
นักศึกษาและศิษยเกา 

1 รอยละของจํานวน
นักศึกษาท่ีรับบริการ
โครงการพัฒนา
นักศึกษาและศิษยเกา 

50      1. โครงการพัฒนา
นักศึกษาตาม    
อัตลักษณของคณะ
ศึกษาศาสตร 

 .06  .06  .06  .06  .06  0.30 - ฝาย
กิจการ
นักศึกษา  
- บัณฑิต 
ศึกษา 
- คณะศึกษา 
ศาสตร 

        2. โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบ 
TQF 

 -  -  -  -  --  - 

 1 รอยละของจาํนวนศิษย
เกาท่ีเขารวมโครงการ
และไดรับความรูเพิ่มขึ้น 

50 50 50 50 50  1. โครงการใหขอมูล
และความรูท่ีเปน
ประโยชนแกศิษย
เกา 

 
 
 

 .05  .05  .05  .05  .05  0.25 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย ท่ีมา 

ตัวช้ี 
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงาน
ท่ี 

รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

เปาประสงคที่  
2. ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน 

                     

กลยุทธ                     งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
บัณฑิตศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร
และภาควิชา 

1. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสตูร 

1.รอยละจาํนวนหลักสตูร
ผานเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

60 60 60 60 60  1.การประเมินคุณภาพ
ระดับหลกัสตูร 

 .08  .08  .08  .08  .08  0.40 

       2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร
ระดับหลกัสตูร 

 .04  .04  .04  .04  .04  0.2 

2. พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

1. รอยละของจํานวน
โครงการวิจัยหลักสูตร
หรือจัดทํารายงานเชิง
สํารวจเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรแลวเสร็จ 

80 80 80 80 80  1. โครงการวิจัย
หลักสูตรหรือจัดทํา
รายงานเชิงสํารวจเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 .02  .02  .02  .02  .02  0.10 

-ฝาย
วิชาการ
คณะ

ศึกษาศาส
ตร 

-ภาควิชา 

 2. รอยละของจํานวนหลักสู
ใหมตอจํานวนหลักสูตร
หลักสูตรท่ีเปดสอน 

1 1 1 1 1  1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรใหม 

            

 3. รอยละของจํานวน
คณาจารยท่ีเขารวม
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและมีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคโครงการ 
 
 
 
 

60 60 60 60 60  1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนของ
คณาจารย 

.10  .10  .10  .10  .10  0.5  -ฝายบริหาร
คณะ
ศึกษาศาส
ตร 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย ท่ีมา 

ตัวช้ี 
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงาน
ท่ี 

รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

 4.คาเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ตามแผน 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  1. โครงการวัดและ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 
จากผูใชบัณฑิต 

 .02  .02  .02  .02  .02  0.10 -ฝายกิจการ
นักศึกษา  

-บัณฑิต 
ศึกษา 

 5.รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

70 70 70 70 70  1. โครงการประเมิน
บัณฑิตปริญญาตรี
ท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

 .02  .02  .02  .02  .02  0.10  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
พัฒนาองคความรู 

                     

เปาประสงค 
1. ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ไดรับการเผยแพรและถายทอด
องคความรู 

กลยุทธ 

                     

1.สงเสริมงานวิจัยของบุคลากร 1.รอยละของผูเขารวม
อบรมดานการวิจัยท่ี
ทําวิจัย 

20 20 20 20 20  1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการ
วิจัยของอาจารย
และนักวิจัย 

 
 
 

            ฝายวิชาการ
และวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย ท่ีมา 

ตัวช้ี 
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงาน
ท่ี 

รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ
งานสรางสรรค 

1.รอยละของจํานวน
ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีแลวเสร็จ
ตอจํานวนทุน 

2.รอยละของจํานวนเงิน
วิจัยและงานสรางสรรค
เพ่ิมขึ้นตามแผน 

20 
 
 
 
 
 
5 

20 
 
 
 
 
 
5 

20 
 
 
 
 
 
5 

20 
 
 
 
 
 
5 

20 
 
 
 
 
 
5 

 1. โครงการวิจัยและ
งานสรางสรรค
ของบุคลากร 

0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  1.0   

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
เพ่ิมโอกาสการบริการวิชาการใหแก
ประชาชนอยางท่ัวถึง 

                     

เปาประสงค 
1. ดําเนินการบริการวิชาการตาม

ความตองการของกลุมเปาหมาย 
เพ่ือใหชุมชนและสังคมไดรับความ
พึงพอใจและนําไปใชประโยชนได 

กลยุทธ 

                     

1. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม 

1. รอยละของโครงการ
บริการวิชาการท่ีตอบ
สอนงความตองการ
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

20 20 20 20 20  1. โครงการบริการ
วิชาการแกสังคม 

.05  .05  .05  .05  .05  .25  คณะกรรม
การฝาย
บริการ
วิชาการแก
สังคมและ
ชุมชน 

- คณะ
ศึกษาศาส
ตร 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย ท่ีมา 

ตัวช้ี 
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงาน
ท่ี 

รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและคานิยม
หลักของคนไทย 

                     

เปาประสงค 
1.นักศึกษาและประชาชนไดรับความรู 

ความเขาใจ และรวมอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ 

                     

1. สงเสริมการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.รอยละของจํานวน
โครงการศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีอาจารย
และบุคลากรและ
นักศึกษาเขารวมมี
จิตสํานึกและความ
เขาใจในเรื่องศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 20 20 20 20  1. โครงการบูรณา
การดานศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกับ     
การเรียนการสอน 

.05  .05  .05  .05  .05  .25  ฝาย
สวัสดิการ
คณะ
ศึกษาศาส
ตร 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย ท่ีมา 

ตัวช้ี 
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงาน
ท่ี 

รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  
ดําเนินงานตามกรอบขอตกลงของ
ประชาคมอาเซียน 

                     

เปาประสงค 
1 นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับความรู ความ
เขาใจและมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานความรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ 

                     

1.  สงเสริมและพัฒนาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

1.รอยละของจํานวน
โครงการประชาคม
อาเซียนท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผน 

80 80 80 80 80  1.โครงการจิตอาสา 
พ่ีนองเตรียมพรอม
สูประชาคม
อาเซียน 

 

.03  .03  .03  .03  .03  .15  ฝายวิชาการ   
และวิจัย       
คณะ
ศึกษาศาส
ตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

                     

เปาประสงค 
1 ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและ

มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของ
ผูรับบริการ 

กลยุทธ 

                     

1. พัฒนาบุคลาการใหมีความรู
ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพ 

1.รอยละของจํานวน
บุคลากรท่ีเขารวม
โครงการพัฒนา
บุคลากรท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค
โครงการ 

50 50 50 50 50  1.โครงการพัฒนา
บุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตรใหมี
สมรรถนะและ
ทักษะสูงขึ้น 

0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  .10  -หนวยการ
เจาหนาท่ี  

-ฝายบริหาร
คณะ
ศึกษาศาส
ตร 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงค 
คาเปาหมาย ท่ีมา 

ตัวช้ี 
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป หนวยงาน
ท่ี 

รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

2. สงเสริมการปองกันและการ
แกปญหาของสังคม 

1.รอยละของโครงการ
ปองกันและแกปญหา
ของสังคมท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผน 

 
 
 
 

80 80 80 80 80  1.โครงการรณรงค
ตานสิ่งเสพติดและ
การสงเสริมสุขภาพ 

 0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.1 ฝายกิจการ
นักศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร 

3. สงเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1. รอยละภาควิชาและ
หนวยงานสนับสนุนท่ี
ตรวจประเมินในระบบ 
QA ไดรับผลประเมิน
ผานเกณฑรับดี (3.51). 

60 60 60 60 60  1. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ในระบบ QA ระดับ
ภาควิชาและ
หนวยงาน
สนับสนุน 

 .04  .04  .04  .04  .04  0.2 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

        2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
บุคลากรในระบบ 
QA 

 .04  .04  .04  .04  .04  0.2 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

รวมทั้งสิ้น .45 .62 .45 .62 .45 .62 .45 .62 .45 .62 5.35 3.10  
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ภาคผนวก 
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แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของแผน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mind Map แสดงการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของแผนปฏิบัตริาชการ 5 ปี (2559-2563) คณะศึกษาศาสตร์ 

สร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็น

ธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรมและค่านิยม

หลกัของคนไทย 

นกัศึกษาและประชาชนไดรั้บความรู้ ความ เขา้ใจ 

และร่วมอนุรักษท์าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ดาํเนินการบริหารวชิาการความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหชุ้มชนและสังคมไดรั้บความ

พึงพอใจและนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้

สร้างโอกาสการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ดว้ยระบบท่ีหลากหลาย 

ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ไดรั้บการ

เผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

ระบบบริหารจดัการ มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับของผูรั้บบริการ 

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ศษ. เป้าประสงค์ ศษ. กลยุทธ์ ศษ. 

ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาและการ

เรียนรู้ 
ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการนกัศึกษา

และศิษยเ์ก่า 

พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของคณะศึกษาศาสตร์ตามอตัลกัษณ์และ

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ มร. เป้าประสงค์ มร. กลยุทธ์ มร. 

การสร้างศกัยภาพการแข่งขนัโดยสร้าง

ความเสมอภาคและความเป็นธรรมใน

การศึกษา 

การเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัและ

ส่งเสริมการวจิยัเพื่อพฒันาประเทศ  

การส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม        

สร้างความสมานฉนัทส์ามคัคีปรอง     

ดองและค่านิยมหลกัของคนไทย 

ผูเ้รียนทุกกลุ่มไดรั้บการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

เพื่อนาํศกัยภาพทางวชิาการมาดาํเนินการ

บริการวชิาการตามความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมายจนเกิดผลลพัธ์และความพึง

พอใจ 

ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์มีความ

เขม้แขง็ ไดรั้บการเผยแพร่ไปใช้

ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

นกัเรียน นกัศึกษา คณาจารยแ์ละบุคลากรทาง

ศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพนัธ์และ

พฒันาความร่วมมือกบัประเทศในภมิภาค 

ระบบบริหารงานมีคุณภาพและ

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ

ผูรั้บบริการ 

สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง

การศึกษา 

พฒันาหลกัสูตรท่ีหลากหลาย และสอดคลอ้ง

ความตอ้งการผมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ส่งเสริมความเขม้แขง็ดา้นการวจิยัของบุคลากร 

ส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและงานสร้างสรรค ์

พฒันาบริการวชิาการสู่สังคมอยา่งหลากหลาย 

สร้างเอกลกัษณ์ วฒันธรรมสโขทยั 

ส่งเสริมและพฒันาพนัธกิจสู่ประชาคม

อาเซียน 

ส่งเสริมการช้ีนาํ ป้องกนัและแกปั้ญหาของสังคม 

การเพิ่มและกระจายโอกาสบริการ

วชิาการใหแ้ก่ประชาชนอยา่ง เท่าเทียม 

การดาํเนินงานตามกรอบขอ้ตกลง

ประชาคมอาเซียน 

พฒันาและส่งเสริมกิจการนกัศึกษา 

พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้บทบาทเชิงรุก 

ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ มี

ความตระหนกั ร่วมอนุรักษแ์ละทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัและงาน

สร้างสรรค ์

 

การพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหาร 

เพิ่มโอกาสการบริการวชิาการใหแ้ก่

ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

พฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัและพฒันา

องคค์วามรู้ 

ดาํเนินงานตามแรอบขอ้ตกลงประชาคม

อาเซียน 

ส่งเสริมการจดับริการวชิาการแก่ชุมชน

และสังคม 

 

ส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรม 

พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ

ในการประกอบวชิาชีพ 

ผูเ้รียนทุกกลุ่มไดรั้บการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประชาชนในเขตพื้นท่ีไดรั้บการ

พฒันาศกัยภาพและยกระดบัคุณภาพ

 

ส่งเสริมการจดับริการวชิาการแก่ชุมชนและสู่สังคม 

สนบัสนุนบริการการศึกษาในเขตพฒันา

เฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ส่งเสริมและสนบัสนุนศิลปะและวฒันธรรม 

พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในมหาวทิยาลยั 

 

พฒันาระบบริหารจดัการ 

ผูเ้รียนทุกกลุ่มไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และไดม้าตรฐาน 

นกัศึกษา คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา

ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานความร่วมมือกบัประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมการป้องกนัและการแกปั้ญหาของสังคม 

ส่งเสริมระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
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