
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ค าน า 
 
 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (2563-2565) ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 2565 ซึ่งเป็นแผนในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยครอบคลุมทุกภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และยังเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่ง
จะน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติ  มีความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการท าหน้าทีก่ารงานต่อไปในอนาคต 
 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม และผลผลิต ที่สอดคล้องและพัฒนาจาก
แผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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                   จัดการเรยีนการสอนเพือ่ผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลีย่นแปลง รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลศิทางวิชาการ 

 
 
 

     ส่งเสรมิสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้คูคุ่ณธรรม 
 

 
       

     พัฒนาการบริหารงานและการบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
 

 
      

     สร้างเสริมเอกลักษณค์วามเป็นครแูละมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

 
    ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คูคุ่ณธรรม 
 

 
 

    การเป็นมหาวทิยาลยัแบบตลาดวิชา 
   

 
 

 

วิสัยทัศน์ 
 

 

ปรัชญา  

 

ปณิธาน  

 

ค่านิยมองค์กร 
 

 

อัตลักษณ ์
 

 

เอกลักษณ ์
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  คณะศึกษาศาสตร์ เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นสถานศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมวีัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพือ่ส่งเสริมวิชาการ ความรู้ด้านต่าง 
ๆ สอน วิจัย ให้บริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม รวมถึงการด าเนินงานด้านประชาคมอาเซยีน โดยด าเนินการในด้านพันธกิจ ดังนี้ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบให้กับปวงชน เพื่อเพิ่มขีดความรูค้วามสามารถแก่นักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรูคู้่คณุธรรม 
2. ส่งเสรมิการวิจยัและพฒันางานสร้างสรรค์ เพือ่ให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารงาน  
3.  ส่งเสรมิการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต 
4.  ส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านยิมไทยแก่นักศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 
5.  ส่งเสรมิและพฒันาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พันธกิจ 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 

แผนด้านการ
อุดมศึกษาเพ่ือผลิตและ

พัฒนาก าลังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564-

2570 

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ปี 2565 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ยุทธศาสตร ์
คณะศึกษาศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 

การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

 ด้านการศึกษา 
ด้านการนวตักรรม 
กีฬา แรงงาน และการ
พัฒนาทรัพยากร 

 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์การ
เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

พัฒนาศักยภาพคน การผลิตก าลังคนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

การส่งเสรมิการผลติและ
พัฒนาก าลังคนด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยนวัตกรรม ให้สอดกับ
ความต้องการของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสรมิสร้างศักยภาพทุน
มนุษย ์
 

 ยุทธศาสตร์ด้าน
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหม้ีความรู้ 
ความสามารถและมี
คุณค่าสู่สังคม 

 ยุทธศาสตร์การ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

 ด้านการศึกษา  ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่มล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม  

พัฒนาศักยภาพคน การยกระดับคณุภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจฐาน
รากด้วย อววน. 

การส่งเสรมิ พัฒนา
และต่อยอดองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวตักรรม เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

 ยุทธศาสตร์การ
สร้างโอกาสทาง
การศึกษา ความเป็น
ธรรมทางการศึกษา
และการเรียนรู ้

 ยุทธศาสตร์ด้าน
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

การวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรม 

 ด้านเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ส่งเสริมระบบนิเวศ
วิจัยอุดมศึกษา 

การวิจัยและนวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์ของประเทศ 
และสร้างระบบนิเวศการ
วิจัย 

การส่งเสรมิ พัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวตักรรม เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู ้

 ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การต่อตา้นการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

 ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ 

จัดระบบอุดมศึกษา
ใหม ่

การบรหิารจดัการและ
การปฏิรปูระบบการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 

การขับเคลื่อนบูรณา
การด้านการอุดมศึกษา 
วิจัยและนวตักรรม อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 
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แผนระดับ 1   

 
 
 
 

แผนระดับ 2   
 
 
 
 

แผนระดับ 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) 

แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561-2565) 

 

แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม                   
( พ.ศ. 2563 – 

2565) 

แผนด้านการ
อุดมศึกษาเพื่อ
ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 

2564-2570) 

 
 
(ร่าง) กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ อว.ปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัตริาชการกระทรวง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การผลิตก าลังคน และ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การวิจัยและนวัตกรรมท่ี
ตอบโจทย์ของประเทศ
และสร้างระบบนิเวศ
การวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจฐาน
รากด้วย อววน. 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การบริหารจัดการและ
การปฏิรูประบบ อววน. 
 

 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การสร้างความเป็น

ธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

วิจัยและนวัตกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาบริหาร

จัดการภาครัฐ 
 

 
 
 

แผนปฏิบัตริาชการคณะศึกษาศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตให้มี
ความรู้ ความสามารถ
และมีคุณค่าสู่สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ความเป็น

ธรรมทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและพัฒนาองค์

ความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 
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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 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
เป้าประสงค์ที่  1   ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่  1   ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ 2   ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที ่ 1   ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที ่ 2   ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและ
มีคุณค่าสู่สังคม 

การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษา
และการเรียนรู้ 

การพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์
1. เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในการท างานและพฒันางานได้ตรงตามความต้องการ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเขา้ถึงการบริการ
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาค  

  

1. ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
1  พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 
2  พัฒนาหลกัสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
3  ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
4  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม 

1  ให้โอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพือ่

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

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” 
- โครงการพัฒนาทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะทางปญัญา 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์นักศึกษา 

      คณะศึกษาศาสตร์ 
6. โครงการ “สานศิลป์สืบวัฒนธรรม มรดก ภูมิปัญญาไทย” 
 

1. โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน ณ ชุมชนเขตดอนเมือง "วิถีชีวิต
ใหม่ สู่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต" 

2. โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม เรื่อง “เทคนิคการเขียน
บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติ” 

1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดา้นการวิจัย 
2. งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ของการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

3. งานวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบประเมินออนไลน์
ส าหรับทักษะการท าวิจัยของผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4.  งานวิจัยเรื่อง แนวทางส่งเสริมความส าเร็จในการ

เรียนออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

5. งานวิจัยเรื่อง การพฒันาหนังสือนิทานอกัษรเบรลล์    
เพื่อฝกึทักษะการจับใจความส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น 

6. งานวิจัยเรื่อง การพฒันาบอร์ดเกมการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ปรัชญาการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 
2. โครงการเสวนาการจัดการความรู้  
    ปีการศึกษา 2564 
3. โครงการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการ 
   เร่ือง “การพัฒนาสมรรถนะผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 

4.0” 
4. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

ศึกษาศาสตร์ ในระบบ QA 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการประกันคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากรในระบบ QA 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 
   7. งานวิจัยเรื่อง การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ ร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 

8.  งานวิจัยเรื่อง  ก้าวสู่ความสามารถในการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม : การประเมินระดับความสามารถ
ในการสื่อสารข้ามวฒันธรรมและความอ่อนไหว
ทางวัฒนธรรมของคุณครูภาษาอังกฤษ 

9.  งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

10.งานวิจัยเรือ่ง  การสอนโดยใช้เกมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการจดจ าค าศัพท์ภาษาจีน นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง English Program 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามค าแหง วิทยาเขต
บางนา 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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  พฒันาหลกัสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
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 
   11.งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
รู้เรื่องภูมิศาสตร์ของนักศึกษาวชิาเอกสังคมศึกษา
โดยประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบ 

12. งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การกระจายตัวเชิง
พื้นทีแ่ละการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐาน 
ภายใต้ปรากฏการณ์การกลายเป็นเมือง เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

13. งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านคลาวด์
เพื่อเสริมสร้างทกัษะการใช้ดิจิทัลของนักศึกษา
วิชาชพีครู 

14. งานวิจัยเรื่อง  การเสริมสร้างการก ากับอารมณ์
ของนักเรียนวัยรุ่นที่ถกูรังแกบนโลกไซเบอร์ด้วย
การปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้น 

15. งานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ฉลาดทางสังคมของนักศึกษา 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วย : ล้านบาท 

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

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2565 
2565 2565 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 - - - งานบริการ
การศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- ภาควิชา  
- คณะ

ศึกษาศาสตร ์
 2. ผูส้ าเรจ็การศึกษาได้งานท าหรอืประกอบอาชีพ

อิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 75 
ของจ านวน
เป้าหมายที่

ก าหนด 
(จากผู้กรอก

แบบสอบถาม) 

2. โครงการประเมินบณัฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพภายใน 1ป ี

2. ผูส้ าเรจ็การศึกษาได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาท่ีเกี่ยวข้องภายใน 1 ป ี

ร้อยละ75
ของ

เป้าหมายที่
ก าหนด 

(จากผู้กรอก
แบบสอบ 

ถาม) 

- 0.02 

 3.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

ระดับ 3.65 3.โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับ3.65 - 0.02 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2565 
2565 2565 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 75 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษา 

1. นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 75 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

0.06 0.55 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- คณะ
ศึกษาศาสตร ์

เป้าประสงค์ที่ 2 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ์ที่   
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
1.โครงการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมที่มีการ          

บูรณาการด้านศลิปะและวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัย 

 
 
 
 

ร้อยละ 100
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

 
 
 
 
1. โครงการบูรณาการด้านศลิปะ

และวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัย 

 
 
 
 

1.จ านวนโครงการที่มีการบูรณา
การด้านศลิปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย 

2.ผลงานของนักศึกษาหรือผลงาน
วิชาการ/วิจัยของอาจารย์ทีเ่ป็น
ผลจากการบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับการเรียนการสอน/หรือ
งานวิจัย 

 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

 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 

ค่าเป้าหมาย วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2565 
2565 2565 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 97 
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
 

ร้อยละ 100
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. โครงการประชาสัมพันธ์รับ

สมัครนักศึกษาใหม ่
 
 
1. โครงการบริการวิชาการแก่

สังคม "วิถีชีวิตใหม่ สู่ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต"    

 
2. โครงการบริการวิชาการแก่

สังคม “เทคนิคการเขียน
บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่
ในฐานข้อมูลระดับชาติ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
1.โครงการบริการวิชาการที่มี

การบูรณาการร่วมกับการเรยีน
การสอนหรืองานวิจัย 

 
2.จ านวนหลักสตูรฝึกอบรมที่

ผู้เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ต่อจ านวนโครงการทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

800 
 
 
 

ร้อยละ 100
ของ

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 50
ของ

เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

2565 
2565 2565 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยัและพัฒนา
องค์ความรู ้
เป้าประสงค์ที ่1 
ผลงานวิจัยไดร้ับการเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู ้
กลยุทธ์ที ่

 
 
 
 
 
 

       

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทาง
การศึกษา 

1.ผู้เข้าร่วมอบรมด้านการวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นและสามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง 

ร้อยละ 75 
ของจ านวนผู้

เข้าอบรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัย 

1.ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิม่ขึ้น 

 

ร้อยละ 
75 

ของผู้เข้า
อบรม 

 
 

- 
 
 
 

0.038 
 

- ศูนย์ส่งเสริม
วิจัย 

 
 
 
 
- ฝ่ายวิชาการ
และวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร ์

2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ดา้นการเรียนการสอน 

1.ผลงานวิจัยท่ีน าไปพัฒนาการเรยีนการสอน ร้อยละ 30 
ของจ านวน
ผลงานท่ีแล้ว

เสร็จ 

1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 1.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่น าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ร้อยละ 
30 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 

2565 
2565 2565 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 75
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
 

ระดับด ี

 
 
 
 
 
 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรของ

คณะศึกษาศาสตร์ให้มี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 

      
1. การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ในระบบ QA  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้น(สายวิชาการและสาย
สนับสนุน) 

 
1.ผลการประเมินคณุภาพ

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์
 
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจและ

น าไปปฏิบตัิจริงของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
75 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ระดับด ี

 
 

ร้อยละ 
70 

 
 
 
 
 
 

0.15 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

0.02 
 
 

0.02 

 
 
 
 
 
 

- หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ี  

- ฝ่ายบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร ์
- งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์

 

รวมท้ังสิ้น 233.08 1.03  
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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 

กลยุทธ์ 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 ี



 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศกัยภาพของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค 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 

 จุดอ่อน (Weakness) 
1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ในรายวิชาปฏิบัติไม่เพียงพอ 
3. การน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอยู่ในวงจ ากัด  
4. 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 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 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 ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ใน 
   รายวิชาปฏิบัติไม่เพียงพอ 
3. การน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอนอยู่ในวงจ ากัด  
4. 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 
 

1. พัฒนาบัณฑติให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. พัฒนาหลักสูตรใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 

2. ส่งเสริมการป้องกันและการแกป้ัญหาของสังคม 
 

 


