
 
 
 

 

แผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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คํานาํ 
 
 
 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ.2559-2563) ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2559-2563  คณะศึกษาศาสตรซึ่งเปน
หนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งเปนแผนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ
ศึกษาศาสตรโดยครอบคลุมทุกภารกิจของคณะศึกษาศาสตร และยังเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหและใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ5 ป ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิตใหเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม เปนที่ตองการของสังคมและประเทศชาติ มีความเปน
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําหนาที่การงานตอไปในอนาคต 
 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางการดําเนินงานโดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม และผลผลิต ที่สอดคลองและตอยอดจาก
แผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมา และยังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

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. สงเสริมการสรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ 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  ดําเนินการบริการวิชาการตามความตองการของกลุมเปาหมาย 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 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
พัฒนาองคความรู 

เพ่ิมโอกาสการบริการวิชาการ
ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
คานิยมหลักของคนไทย 

ดําเนินงานตามกรอบขอตกลง
ของประชาคมอาเซียน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 

1  ผูเรียนไดรบัโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู 

2  ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศกึษาที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐาน 

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

ดําเนินการบริการวิชาการความ
ความตองการของกลุมเปาหมาย 
เพ่ือใหชุมชนและสังคมไดรับ
ความพึงพอใจและนําไปใชใหเกิด
ประโยชนได 

นักศึกษาและประชาชนไดรับ
ความรู ความเขาใจ และรวม
อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับความรู ความ
เขาใจและมสีวนรวมในการ
ดําเนินงานความรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน    จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง  รูจักใชเทคโนโลยเีพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

 
พันธกิจ 1. สงเสริมการสรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบใหกับปวงชน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 

2. สงเสริมการวิจยัและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาการศึกษาและการบรหิารงาน  
3.  สงเสริมการบรกิารทางวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมไทยแกนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  สงเสริมความรูดานประชาคมอาเซียนแกนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 

 
คานยิมองคกร   สรางเสริมเอกลักษณความเปนครูและมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
 

 



 6 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1  สรางโอกาสทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาดวยระบบที่
หลากหลาย 

2  สงเสริมและสนับสนุนกิจการ
นักศึกษาและศิษยเกา 

3  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

4  พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูมีสวนไดเสีย 

1  สงเสริมงานวิจัยของบุคลากร 
2  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและ

งานสรางสรรค 

1  สงเสริมการจัดบริการวิชาการ
แกชุมชนและสังคม 

1  สงเสริมการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1  สงเสริมและพัฒนาความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

1  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพ 

2  สงเสริมการปองกันและการ
แกปญหาของสังคม 

3  สงเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

โครงการ/ผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลติ/กิจกรรม 

1. โครงการประชาสัมพันธรับ
นักศึกษาใหมทัง้สวนกลางและ
สวนภูมิภาค 

2. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม  อัต
ลักษณของคณะศึกษาศาสตร 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยของอาจารยและ
นักวิจัย 

2. โครงการวิจัยและงาน
สรางสรรคของบุคลากร 

1. โครงการบริการแกสังคม 1. โครงการบูรณาการดานการ
สอนรวมกับศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกับการเรียน
การสอน 

1.โครงการจิตอาสา พ่ีนอง
เตรียมพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตรใหมี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 

2. โครงการรณรงคตานสิ่งเสพติด
และการสงเสรมิสุขภาพ 

3. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบ TQF 

4. การประเมนิคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

    3. การประเมนิคุณภาพการศึกษา
ในระบบ QA ระดับภาควิชา
และหนวยงานสนับสนุน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรในระบบ QA 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรระดับหลักสูตร 

    

6. โครงการวิจัยหลักสูตรหรือจัดทํา
รายงานเชิงสํารวจเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร 
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โครงการ/ผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลติ/กิจกรรม 
7. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม      
8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนของคณาจารย 
     

9. โครงการวัดและประเมินคณุภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน      
คุณวุฒิฯ จากผูใชบัณฑิต 

     

10. โครงการประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หนวย : ลานบาท 

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

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2559 
2559 2559 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู 
เปาประสงค 
1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและการ

เรียนรู 
กลยุทธ 

        

1. สรางโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ดวยระบบท่ีหลากหลาย 

1. รอยละความสําเร็จของจํานวนการรับนักศึกษาใหม
ตามแผน (ระดับอุดมศึกษา) 

80 
 

1.โครงการประชาสัมพันธรับ
นักศึกษาใหมท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 

1.จํานวนนักศึกษาใหม 
2.รอยละของจํานวนนักศึกษา

ใหมตามแผน 

4,000 
80 

- .05 - งานบริการ
การศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- ภาควิชา  
- คณะ

ศึกษาศาสตร 
2. สงเสริมและสนับสนุนกิจการนกัศึกษาและ

ศิษยเกา 
1 รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

พัฒนามีพัฒนาการตามวัตถุประสงคของโครงการ 
50 1. โครงการพัฒนานักศึกษา

ตามอัตลักษณของคณะ
ศึกษาศาสตร 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใชประโยชนไดจริง 

2. รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ี
เขารวมโครงการพัฒนา
นักศึกษามีพัฒนาการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

3.51 
 

50 

0.06 - - ฝายกิจการ
นักศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- คณะ
ศึกษาศาสตร 

   2. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบ TQF 

1. รอยละของจํานวนโครงการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค 

2. รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ี
เขารวมโครงการพัฒนา
นักศึกษามีพัฒนาการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

3.51 
 

50 

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

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2559 
2559 2559 งปม. นอก งปม. 

 2. รอยละของจํานวนศิษยเกาท่ีเขารวมโครงการและ
ไดรับความรูเพ่ิมขึ้น 

50 1. โครงการใหขอมูลและความรู
ท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ประโยชนท่ีไดรับ 

2. รอยละของจํานวนโครงการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค 

3.51 
 

80 

- 0.50 ฝายกิจการ
นักศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- คณะ
ศึกษาศาสตร 

เปาประสงค 
2.  ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐาน 
กลยุทธ 

 

   

   
 
 
-งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 

-ภาควิชา 

1.  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

1.รอยละของจํานวนหลักสูตรผานเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

60 1. การประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

1.รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ี
ผานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร สกอ.ท่ีเพ่ิมขึ้นจากปท่ี
ผานมา 

5 - 0.80 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรระดับหลักสูตร 

1. ระดับความรูความเขาใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

3.51 - 0.40 

2.พัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูมีสวนไดเสีย 

1. รอยละของจํานวนโครงการวิจัยหลักสูตรหรือจัดทํา
รายงานเชิงสํารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ 

80 1. โครงการวิจัยหลักสูตรหรือ
จัดทํารายงานเชิงสํารวจเพ่ือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1.รอยละของจํานวนโครงการท่ี
แลวเสร็จ 

80 
 

- .02 -ฝายวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร 

-ภาควิชา 
 2. รอยละของจํานวนหลักสูตรใหมตอจํานวนหลักสูตร

หลักสูตรท่ีเปดสอน 
1 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม 1.รอยละของจํานวนหลักสูตรใหม

ตอจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน 
1 - .01 -ฝายวิชาการคณะ

ศึกษาศาสตร 
-ภาควิชา 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2559 
2559 2559 งปม. นอก งปม. 

 3. รอยละของจํานวนคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและมี
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ 

60 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของ
คณาจารย 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ประโยชนท่ีไดรับ 

2. รอยละของจํานวนคณาจารยท่ี
เขารวมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และมีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

3.51 
 

60 

.10 - -ฝายบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร 

 4.คาเฉลีย่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ตามแผน 

3.00 1. โครงการวัดและประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ จากผูใช
บัณฑิต 

1.คาเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

3.00 - .02 -ฝายกิจการ
นักศึกษา  

-บัณฑิตศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 

 5.รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

70 1. โครงการประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป 

1.รอยละของบัณฑิตไดงานทําฯ 
2.รอยละของบัณฑิตไดงานทําตรง

สายงาน 

70 
70 

- .02 -ฝายกิจการ
นักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองค
ความรู 
เปาประสงค 
1. ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ไดรับการ

เผยแพรและถายทอดองคความรู 
กลยุทธ 

 
 
 
 
 
 

       

1.สงเสริมงานวิจัยของบุคลากร 1.รอยละของผูเขารวมอบรมดานการวิจัยท่ีทําวิจัย 20 1.โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยของอาจารยและ
นักวิจัย 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใชประโยชนไดจริง 

2.รอยละของผูเขารวมอบรมดาน
การวิจัยท่ีทําวิจัย 

3.51 
 

20 

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

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2559 
2559 2559 งปม. นอก งปม. 

2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค 

1.รอยละของจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี
แลวเสร็จตอจํานวนทุน 

2.รอยละของจํานวนเงินวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ิมขึ้น
ตามแผน 

20 
 
5 

1. โครงการวิจัยและงาน
สรางสรรคของบคุลากร 

1.จํานวนโครงการท่ีแลวเสร็จ 
2. รอยละของจํานวนผลงานวิจัย

และสรางสรรคท่ีแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. รอยละของจํานวนเงินวิจัยท่ี
เพ่ิมขึ้นตามแผน 

2 
20 
 
 
5 

0.20 - ฝายวิชาการและ
วิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  
เพ่ิมโอกาสการบริการวิชาการใหแกประชาชน
อยางท่ัวถึง 
เปาประสงค 
1. ดําเนินการบริการวิชาการตามความ

ตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือใหชุมชน
และสังคมไดรับความพึงพอใจและนําไปใช
ประโยชนได 

กลยุทธ 

        

1. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชน
และสังคม 

1. รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ความตองการดานการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

20 1. โครงการบริการวิชาการแก
สังคม 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ
ประโยชนท่ีไดรับ 

2. รอยละของโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความ
ตองการดานการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

 
 

3.51 
 
 

20 

0.05 - - คณะกรรมการ
ฝายบริการ
วิชาการแก
สังคมและ
ชุมชน 

- คณะ
ศึกษาศาสตร 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
วงเงินงบประมาณ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

2559 2559 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและคานิยมหลักของ
คนไทย 
เปาประสงค 
1.นักศึกษาและประชาชนไดรับความรู ความ

เขาใจ และรวมอนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ 

        

1. สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 1.รอยละของจํานวนโครงการศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
อาจารยและบุคลากรและนักศึกษาเขารวมมีจิตสํานึก
และความเขาใจในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม 

20 1. โครงการบูรณาการดานศิลปะ
และวัฒนธรรมรวมกับ     
การเรียนการสอน 

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

2.รอยละของหลักสูตรท่ีมีการ 
บูรณาการดานศลิปวัฒนธรรม
รวมกับการเรียนการสอน 

3.51 
 

20 

0.05 - ฝายสวัสดิการ
คณะ
ศึกษาศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
ดําเนินงานตามกรอบขอตกลงของประชาคม
อาเซียน 

        

เปาประสงค 
1 นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับความรู ความเขาใจและมีสวน
รวมในการดําเนินงานความรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ 

        

1.  สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

1.รอยละของจํานวนโครงการประชาคมอาเซียนท่ี
บรรลุวัตถุประสงคตามแผน 

80 1.โครงการจิตอาสา พ่ีนอง
เตรียมพรอมสูประชาคม
อาเซียน 

 
 

1. รอยละของจํานวนโครงการ
ประชาคมอาเซียนท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผน 

80 - 0.03 ฝายวิชาการ   
และวิจัย       
คณะศึกษาศาสตร 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
วงเงินงบประมาณ 

หนวยงานที่ 
รับผิดชอบ 2559 

2559 2559 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6   
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

        

เปาประสงค 
1 ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมี

มาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 
กลยุทธ 

        

1. พัฒนาบุคลาการใหมีความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพ 

1.รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีเขารวมโครงการพัฒนา
บุคลากรท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ 

50 1.โครงการพัฒนาบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตรใหมี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 

1 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใชประโยชนจาก
ผูเขารวมโครงการ 

2.รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีรับ
บริการโครงการพัฒนาบุคลากร
สายอาจารยและสายสนับสนุนมี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 

3.51 
 
 

50 

0.20 - - หนวยการ
เจาหนาท่ี  

- ฝายบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร 

2. สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของ
สังคม 

1.รอยละของโครงการปองกันและแกปญหาของสังคม
ท่ีบรรลุวัตถุประสงคตามแผน 

80 1.โครงการรณรงคตานสิ่งเสพติด
และการสงเสริมสุขภาพ 

1.คาเฉลี่ยระดับความรูความ
เขาใจของผูเขารวมโครงการ 

2.รอยละของโครงการตานสิ่ง
เสพติดและสงเสริมสุขภาพท่ี
บรรลุวัตถุประสงค 

3.51 
 

80 

- 0.02 ฝายกิจการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

3. สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1. รอยละภาควิชาและหนวยงานสนับสนุนท่ีตรวจ
ประเมินในระบบ QA ไดรับผลประเมินผานเกณฑ
รับดี (3.51). 

60 1. การประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระบบ QA ระดับภาควิชา
และหนวยงานสนับสนุน 

1.รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ี
ไดรับการรับรองจาก สกอ. 

2.รอยละของจํานวนหนวยงานท่ี
ผานการประเมิน 

60 
 

80 

- 0.04 งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรในระบบ QA 

1. คาเฉลี่ยระดับความรูความ
เขาใจของผูเขารวมโครงการ 

3.51 - 0.04 งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 0.71 1.45  
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ภาคผนวก 
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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 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 

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      
 
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 


