
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ค าน า 
 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (2562-2564) ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 2564 ซึ่งเป็นแผนในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์โดยครอบคลุมทุกภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และยังเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นที่
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ  มีความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการท าหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต 
 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม และผลผลิต ที่สอดคล้องและ
พัฒนาจากแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

จัดการเรียนการสอนเพือ่ผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้เทคโนโลยีเพือ่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
ส่งเสรมิสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คูคุ่ณธรรม 

 
 

ปณิธาน (Ambition) 
พัฒนาการบริหารงานและการบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

 
ค่านิยมองค์กร  

สร้างเสริมเอกลักษณค์วามเป็นครูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

 
อัตลักษณ ์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรูคู้่คุณธรรม 
 
 

เอกลักษณ ์
การเป็นมหาวิทยาลยัแบบตลาดวิชา 
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พันธกิจ 
 

  คณะศึกษาศาสตร์ เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นสถานศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมวีัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพือ่ส่งเสริมวิชาการ 
ความรู้ด้านต่าง ๆ สอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการด าเนินงานดา้นประชาคมอาเซียน โดยด าเนินการใน
ด้านพันธกิจ ดังน้ี 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบให้กับปวงชน เพื่อเพิ่มขีดความรูค้วามสามารถแก่นักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพื่อปวงชนให้มี
ความรู้คูคุ่ณธรรม 

2. ส่งเสรมิการวิจยัและพฒันางานสร้างสรรค์ เพือ่ให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารงาน  
3.  ส่งเสรมิการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต 
4.  ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านยิมไทยแก่นักศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 
5.  ส่งเสรมิและพฒันาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้มีความรู้ ความสามารถและมี
คุณค่าสู่สังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ด้านสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์ / 5 เป้าประสงค์ / 10 กลยุทธ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณค่าสู่สังคม 

เป้าประสงค์ที ่ 1 เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในการท างานและพัฒนางานได้ตรงตามความต้องการ 
กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
กลยุทธ์ที่  2   พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่  3   ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

เป้าประสงค์ที่   2   ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ์ที่  1   ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ที่  1   ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค   

กลยุทธ์ที่  1   ให้โอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
เป้าประสงค์ที่  1   ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่  1   ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ 2   ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่  1   ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่  2   ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมี
คุณค่าสู่สังคม 

การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษา
และการเรียนรู้ 

การพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์
1. เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในการท างานและพฒันางานได้ตรงตามความต้องการ 
 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเขา้ถึงการบริการ
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาค  

 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

1. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
1  พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 
2  พัฒนาหลกัสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
3  ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 

1  ให้โอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพือ่

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
3  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม 

1  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทาง
การศึกษา 

2  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน 

1  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มี
ความซ่ือสัตย์และภกัดีต่อองค์กร 

2  ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพือ่ผลิตบัณฑิต 
2. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 

ปี 
3. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. โครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

- โครงการนิทรรศการทางการศึกษา EDU EXHIBITION” 
- โครงการเสริมสร้างความรู้พฒันาทักษะทางวิชาชพี 
- โครงการส่งเสริมและพฒันาศิษย์เก่าชาวเราสีชมพ ู
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างอัตลกัษณ์ “EDU Freshy” 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความสัมพันธ์นักศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะทางปญัญา 

6. โครงการสานศิลป์สืบวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทย 
 

1. โครงการบริการวชิาการแก่สังคม "เรื่อง "ศึกษาศาสตร์เพือ่การ
พัฒนาอาชพี" 

2. โครงการบริการวชิาการแก่สังคม  
“สถิติส าหรับนักการศึกษา” 

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

2. งานวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนกิส์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

3. งานวิจัยเรื่อง การพฒันาชุดฝกึทกัษะการออก
เสียงสทัอกัษรจีน ผ่านห้องเรียนออนไลน์ 
Seesaw ของนักศึกษาครูสาขาภาษาจีน 

4.  งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการใช้หลกัสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการ
ประถมศึกษา ปีพุทธศักราช 2552 กับปี
พุทธศักราช 2556 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5. งานวิจัยเรื่อง การพฒันาความจ าเป็นขณะ
ปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมเกมกระดานในเด็กวัยเรียน     

6. งานวิจัยเรื่อง ผลของการเขา้ร่วมฝึกโยคะในเวลา
ว่างที่มีตอ่สุขภาพของผู้หญิงวัยท างาน 

7. งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทีมกีฬา
ตะกร้อในการแข็งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 
2. โครงการเสวนาการจัดการความรู้  
    ปีการศึกษา 2563 
3. โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
    เรื่อง “การเรียนรู้ยุคใหม่ : พัฒนาสมรรถนะผู้สอน

และการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง” 
4. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2563 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2563” 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2564 
2564 2564 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณค่าสู่สังคม 
เป้าประสงค์ที่ 1 
1. เป็นบณัฑิตที่มคีุณภาพในการท างานและ

พัฒนางานได้ตรงตามความต้องการ 
กลยุทธ์ที ่

        

1. พัฒนาบัณฑติให้มีความรู้ความสามารถตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

1. ผูส้ าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 100 
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
 

1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑติ 

1.จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  800 187.82 - - งานบริการ
การศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- ภาควิชา  
- คณะ

ศึกษาศาสตร ์
 2. ผูส้ าเรจ็การศึกษาได้งานท าหรอืประกอบอาชีพ

อิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 73 
ของจ านวน
เป้าหมายที่

ก าหนด 
(จากผู้กรอก

แบบสอบถาม) 

2. โครงการประเมินบณัฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพภายใน 1ป ี

2. ผูส้ าเรจ็การศึกษาได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ป ี

ร้อยละ73
ของ

เป้าหมาย
ที่ก าหนด 
(จากผู้
กรอก

แบบสอบ
ถาม) 

 0.02 

 3.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

ระดับ 3.60 3.โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับ
3.60 

 0.02 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2564 
2564 2564 งปม. นอก งปม. 

2. พัฒนาหลักสูตรใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

1 หลักสูตรไดม้าตรฐาน ร้อยละ 100 
ของหลักสูตร

ทั้งหมด 
 

1. โครงการประเมินคณุภาพ
ระดับหลักสตูร 

1. หลักสูตรไดม้าตรฐาน ร้อยละ 
100 ของ
หลักสตูร
ทั้งหมด 

 0.05 - งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- ภาควิชาฯ 
         

3. ส่งเสริมและบรูณาการกิจการนกัศึกษา
และศิษยเ์ก่า 

1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษา 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

0.06 0.55 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- คณะ
ศึกษาศาสตร ์

เป้าประสงค์ที่ 2 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ์ที่   
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
1.โครงการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมที่มีการ          

บูรณาการร่วมกบัการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 

 
 
 
 

ร้อยละ 90
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

 
 
 
 
1. โครงการบูรณาการด้านศลิปะ

และวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัย 

 
 
 
 

1.จ านวนโครงการที่มีการบูรณา
การด้านศลิปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 

2.ผลงานของนักศึกษาหรือผลงาน
วิชาการ/วิจัยของอาจารย์ทีเ่ป็น
ผลจาการบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับการเรียนการสอน 

 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

 
 

 ร้อยละ 
100 

(อย่างน้อย 1 
ชิ้นงานต่อ
โครงการ)  

 
 
 
 

0.03 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- คณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
คณะ
ศึกษาศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2564 
2564 2564 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรม
ทางการศึกษาและการเรียนรู ้
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการ

เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอยา่งเสมอ
ภาค   

กลยุทธ์ที ่
1. ให้โอกาสทางการศึกษาและความเป็น

ธรรมทางการศึกษา 
 
 
2. ส่งเสรมิการจดับริการวิชาการแก่ชุมชน

และสังคมเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
1.นักศึกษาใหมร่ะดับอดุมศึกษา 
 
 
 
1.โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกบัการ

เรียนการสอนหรืองานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 96 
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 75
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการประชาสัมพันธ์รับ

สมัครนักศึกษาใหม ่
 
 
1. โครงการบริการวิชาการแก่

สังคม เรื่อง “ศึกษาศาสตร์
เพื่อการพัฒนาอาชีพ” 

2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม “เรื่อง สถิตสิ าหรับนัก
การศึกษา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
1.จ านวนโครงการบริการวิชาการ

ที่มีการบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัย 

2.จ านวนหลักสตูรฝึกอบรมที่
ผู้เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

800 
 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 

ร้อยละ 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.03 
 
 
 

0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร ์
 
- คณะกรรมการ
ฝ่ายบริการ
วิชาการแก่สังคม
และชุน คณะ
ศึกษาศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2564 
2564 2564 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยัและพัฒนา
องค์ความรู ้
เป้าประสงค์ที ่1 
ผลงานวิจัยไดร้ับการเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู ้
กลยุทธ์ที ่

 
 
 
 
 
 

       

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทาง
การศึกษา 

1.ผู้เข้าร่วมอบรมด้านการวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 70 
ของจ านวนผู้

เข้าอบรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัย 

1.ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 

 

ร้อยละ 
70 

ของผู้เข้า
อบรม 

 
 

 
 
 
 

0.038 
 

- ศูนย์ส่งเสริม
การท าวิจัย 

 
 
 
 
- ฝ่ายวิชาการ
และวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร ์

2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ดา้นการเรียนการสอน 

1.ผลงานวิจัยท่ีน าไปพัฒนาการเรยีนการสอน ร้อยละ 25 
ของจ านวน
ผลงานท่ีแล้ว

เสร็จ 

1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 1.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่น าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ร้อยละ 
25 ของ
จ านวน
ผลงานท่ี
แล้วเสร็จ 

0.32  
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2564 
2564 2564 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 1 
1. ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการตามแนว

ทางการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
กลยุทธ์ที ่
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

ในการประกอบวิชาชีพและภักดีตอ่
องค์กร 

 
2. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิม่ขึ้น 
 
 
 
1. คณะศึกษาศาสตรต์รวจประเมนิในระบบ QA ได้รับ

ผลประเมินผ่านเกณฑร์ะดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 70
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
 

ระดับด ี

 
 
 
 
 
 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรของ

คณะศึกษาศาสตร์ให้มี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 

 
1. การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ในระบบ QA  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้น 
 
 
1.ผลการประเมินคณุภาพ

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์
 
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจและ

น าไปปฏิบตัิจริงของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
70 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
3.55 

 
 

ร้อยละ 
65 

 
 
 
 
 
 

0.15 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.04 
 
 

0.04 

 
 
 
 
 
 

- หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ี  

- ฝ่ายบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร ์
- งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์

 

รวมท้ังสิ้น 233.08 1.03  
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (SWOT Analysis) 
 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนและเป็นที่ยอมรับในสังคม 
2. มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. มีศูนย์ส่งเสริมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ในการก ากับดูแลด้านทุนวิจัย และให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเชิงวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการจัดท าโครงการด้านอาเซียน 

 จุดอ่อน (Weakness) 
1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
3. การน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอยู่ในวงจ ากัด  
4. ขาดการท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
5. ระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunities) 

1. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2551 กระจายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ส่งผลให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาทางด้านวิชาชีพครูเพ่ิมมากขึ้นในคณะศึกษาศาสตร์ 
2. มหาวิทยาลัยรามค าแหงส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยให้คณาจารย์ท าการวิจัยและส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 
ข้อจ ากัด (Threats) 
1. การเปิดเสรีการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเลือกสถาบันการศึกษามากขึ้น 
2. งบประมาณท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยจ านวนจ ากัดในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
3. การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมีข้อจ ากัดของแนวปฏิบัติและระยะเวลา ท าให้ขาดแรงจูงใจในการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
4. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามีแนวทางการปฏิบัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ 
5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะศึกษาศาสตร์ 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 
 
 

ปัจจัยภายใน 
 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. คณาจารยม์ีความรู้ความสามารถและคณุวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรยีนการ
สอนและเป็นที่ยอมรับในสังคม 

2. มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. มีศูนยส์่งเสริมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ในการก ากับดูแลด้านทุนวิจยั และให้ค าปรึกษาด้าน

การท าวิจัย เพื่อสร้างความเขม้แข็งในเชิงวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ 
    จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสือ่การสอนไม่เพียงพอ 
3. การน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอนอยู่ในวงจ ากัด  
4. ขาดการท าแผนพฒันาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
5. ระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ยังขาดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ (S + O) กลยุทธ ์(W + O) 
1. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2551 กระจายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ส่งผลให้

นักศึกษาเข้ามาศึกษาทางด้านวิชาชีพครูเพิ่มมากข้ึนในคณะศึกษาศาสตร ์
2. มหาวิทยาลัยรามค าแหงส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมมาตรฐานและคณุภาพการ

บริหารจดัการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนนุทุนวิจัยให้คณาจารย์ท าการวิจัยและส่งเสรมิการน าเสนอผลงานวิจยั

ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

1. สรา้งโอกาสและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมและบรูณาการกิจการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมการท าวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย 
 

1. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรยีนการสอน 

ข้อจ ากัด (Threats) กลยุทธ ์(S + T) กลยุทธ ์(W + T) 
1. การเปิดเสรีการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเปิดการเรยีนการสอนด้านศึกษาศาสตร/์ครศุาสตร์ ท าให้

มีคู่แข่งขันมากขึ้น 
2. งบประมาณทีไ่ด้รับจากมหาวิทยาลัยจ านวนจ ากัดในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตา่ง ๆ 
3. การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมีข้อจ ากัดของแนวปฏิบัติและระยะเวลา ท าให้ขาดแรงจูงใจ

ในการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
4. เกณฑ์การประกันคณุภาพการศึกษามีแนวทางการปฏิบตัิบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการ

จัดการของคณะศึกษาศาสตร ์
5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรยีนการสอนของหลักสตูรใน

คณะศึกษาศาสตร ์
 

1. พัฒนาบัณฑติให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. พัฒนาหลักสูตรใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
3. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 

2. ส่งเสริมการป้องกันและการแกป้ัญหาของสังคม 
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วิสัยทัศน์      

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
 
 
เป้าประสงค์ 

 
 
 
 
                       

                 แผนกลยุทธ์ (Strategy Map) 
 

กลยุทธ ์
ด้านประสิทธิผล 

กลยุทธ์ ส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา (1)   กลยุทธ์ ส่งเสรมิการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน (2)  กลยุทธ์  ให้โอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมทาง
การศึกษา (1) 

กลยุทธ ์
ด้านคุณภาพ 

กลยุทธ์ ส่งเสรมิและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์
เก่า (3) 

กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร (2) กลยุทธ์ พัฒนาบัณฑิตให้มีความรูค้วามสามารถตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ (1) 

กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (3)   

กลยุทธ ์
ด้านประสิทธิภาพ 

กลยทุธ ์ส่งเสรมิการอนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรม (1)    กลยุทธ์ ส่งเสรมิการจดับริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ (2)  

กลยุทธ ์
ด้านการพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมี
ความซื่อสัตย์และภักดตี่อองค์กร (1) 

  

     

หมายเหตุ ตัวเลข หมายถึง ประเด็นยุทธ์ศาสตร์

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยัและพัฒนา
องค์ความรู ้

การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู ้

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 
 

1. เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในการท างานและพฒันางาน
ได้ตรงตามความต้องการ 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 

 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้มีความรู้ ความสามารถและมีคณุค่าสูส่ังคม 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและ
การเข้าถึงการบริการทางการศึกษา
อย่างเสมอภาค  

1.ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพรแ่ละ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี




