
 
 
 

 

แผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 เพ่ือใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ5 ป ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิตใหเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม เปนที่ตองการของสังคมและประเทศชาติ มีความเปน
ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําหนาที่การงานตอไปในอนาคต 
 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม และผลผลิต ทีส่อดคลองและพัฒนาจาก
แผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมา และยังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

วิสัยทัศน 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง รูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 

 
คานยิมองคกร 

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

1. สงเสริมการสรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรม ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชน 
2. สงเสริมการวิจยั เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาการศึกษาและและพัฒนางาน 
3.  สงเสริมการบรกิารทางวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  สงเสริมและสนับสนุนการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมไทย 
5.  สงเสริมทักษะความรูทางดานอาเซียน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตร โดยใหมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร สามารถบรรลุ

เปาประสงคของมหาวิทยาลัยที่ต้ังไว   
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพดานการศึกษาแกนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูใชและสามารถสรางงานดวยตนเองได 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

เปาประสงคที่ 1 ประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
กลยุทธที่ 1 สรางโอกาสและความเปนธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ 4 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมงานทางดานวิจัยและนวัตกรรม 

เปาประสงคที่ 1 นําองคความรูของผลงานดานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมทักษะความรูในภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงคที่ 1 สงเสริมและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงคที่ 1 สงเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการจัดการบานเมืองที่ดี 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภักดีตอองคกร 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 ประเด็นยุทธศาสตรที ่4 ประเด็นยุทธศาสตรที ่5 
การพัฒนาศักยภาพดานการศึกษาแก
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

สงเสริมงานทางดานวิจัยและนวัตกรรม สงเสริมทักษะความรูในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 

ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ 
ตรงตามความตองการของผูใชและ
สามารถสรางงานดวยตนเองได 

ประชาชนสามารถเขาถึงบริการทาง
การศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

นําองคความรูของผลงานดานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน 

สงเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในประชาคมอาเซียน 

สงเสริมระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการจัดการบานเมือง 
ที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน    จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง  รูจักใชเทคโนโลยเีพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

 
พันธกิจ 1. สงเสริมการสรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรม ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชน 

2. สงเสริมการวิจยั เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
3.  สงเสริมการบรกิารทางวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมไทยแกนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  สงเสริมความรูดานประชาคมอาเซียนแกนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 

 คานยิมองคกร   สรางเสริมเอกลักษณความเปนครูและมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1  พัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 
2  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
3  สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษา

และศิษยเกา 

1  สรางโอกาสและความเปนธรรมทาง
การศึกษา 

2  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม 

3  สงเสริมการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4  สงเสริมระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1.  สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย 
2  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับ

การเรียนการสอน 

1  สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

1  พัฒนาบุคลาการใหมีความรู
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
และภักดีตอองคกร 

2  สงเสริมและปองกันการแกปญหาของ
สังคม 

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

1. โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสราง
ทักษะทางปญญา การสื่อสารและการ
ประยุกตใชสารสนเทศ 

2. โครงการใหความรูประสบการวิชาชีพ 
3. โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรม

และจริยธรรมในวิชาชีพ 
4. โครงการสงเสริมความสัมพันธ

นักศึกษา 
5. โครงการ “สัมมนาทางวิชาการ” เรื่อง 

ทักษะดานการเรียนการสอนและ
ทักษะดานการใชสื่อการสอน 

6. โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

7. โครงการประเมินผลการใชหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนของคณาจารย เรื่อง “การ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ผลการเรียนรู” 

1.  โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
เรื่อง "การวิจัยทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียน การสอน” 

2.  โครงการ “งานวัด ใครใครคาคา ใคร
ใครขายขาย ยอนยุคสุโขทัย ” 

3.  โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 

4.  โครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

5.  โครงการใหความรูเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559 

 

1. โครงการวิจัย เรื่อง “ผลของการนวด
แผนไทยประยกุตตอความออนตัวของ
นักกีฬา (The Effects of Applied 
Thai Massage on Athlete’s 
Flexibility” 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
ของอาจารยและนักวิจัย 

3. โครงการวิจัยและงานสรางสรรคของ
บุคลากร 

1.โครงการสัปดาหวิชาการ “หลักสูตร
และการสอน : การสอนในศตวรรษที่ 
21 สูอาเซียน” 

1.โครงการ “สมัมนาทางวิชาการ” เรื่อง 
การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะใน
การทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะศึกษาศาสตร 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การซอมดับเพลิงเบ้ืองตนและการ
อพยพจากอาคารสูงของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร 
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โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม 
9. โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจกรรม

การศึกษาที่สงเสริมผลการเรยีนรูตาม
กรอบ TQF 

    

10. โครงการวัดและประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
จากผูใชบัณฑติ 

    

11. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หนวย : ลานบาท 

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

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2560 
2560 2560 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาดานการศึกษาแกนักศึกษาและ
บุคคลท่ัวไป 
เปาประสงค 
1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคณุภาพ ตรง

ตามความตองการของผูใชและสามารถ
สรางงานดวยตนเองได 

กลยุทธ 

        

1. พัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน 
1 ป 

70 
 

1.โครงการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือผลิตบัณฑิต 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 

1,500 48.63 - - งานบริการ
การศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- ภาควิชา  
- คณะ

ศึกษาศาสตร 

 2. รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 

70 2. โครงการประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน1ป 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
หรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาท่ีเกี่ยวของภายใน 1 ป 

70 - 0.02 

2. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

1 รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับดี 

60 1. โครงการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีผาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับดี 

60  0.05 - งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- ภาควิชาฯ 
- คณะ
ศึกษาศาสตร 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรระดับ
หลักสูตร 

 
 
 

1. ระดับความรูความเขาใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

3.51  0.04 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2560 
2560 2560 งปม. นอก งปม. 

3. สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

1 รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมี
พัฒนาการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

50 1. โครงการพัฒนาและสงเสริม
กิจการนักศึกษา 

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ี
เขารวมโครงการมีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

50 0.06 - - ฝายกิจการ
นักศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- คณะ
ศึกษาศาสตร 

 2.คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการนําไปใช
ประโยชนไดจริง 

3.51  2. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใชประโยชนไดจริง 

3.51   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
สรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลาย เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ 
เปาประสงค 
1. ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการทาง

การศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
กลยุทธ 

 
 
 
 
 
 

       

1. สรางโอกาสและความเปนธรรมทาง
การศึกษา 

1.รอยละของนักศึกษาใหมตามแผน 85 1. โครงการประชาสัมพันธรับ
สมัครนักศึกษาใหม 

1. จํานวนนักศึกษาใหม 
2.รอยละของจํานวนนักศึกษาใหม

ตามแผน 

2,000 
85 

- - ฝายกิจการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชน
และสังคม 

1. รอยละชองโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ตองการดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

20 1. โครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ
ประโยชนท่ีไดรับ 

2. รอยละของโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความ
ตองการดานการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

3.51 
 
 

20 
 

0.05 - - คณะกรรมการ
ฝายบริการ
วิชาการแกสังคม
และชุมชน 
คณะ
ศึกษาศาสตร 

3. สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 1.รอยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน 

20 1. โครงการบูรณาการดานศิลปะ
และวัฒนธรรมรวมกับการ
เรียนการสอน 

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

2.รอยละของหลักสูตรท่ีมีการ 
บูรณาการดานศลิปวัฒนธรรม
รวมกับการเรียนการสอน 

3.51 
 

20 

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

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2560 
2560 2560 งปม. นอก งปม. 

4. สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1. รอยละภาควิชาและหนวยงานสนับสนุนท่ีตรวจ
ประเมินในระบบ QA ไดรับผลประเมินผานเกณฑรับ
ดี (3.51). 

60 1. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA 
ระดับภาควิชาและหนวยงาน
สนับสนุน 

1.รอยละของจํานวนหลักสูตรท่ี
ไดรับการรับรองจาก สกอ. 

2.รอยละของจํานวนหนวยงานท่ี
ผานการประเมิน 

60 
 

80 

- 0.04 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 
    2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน

การประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรใน
ระบบ QA 

1. คาเฉลี่ยระดับความรูความ
เขาใจของผูเขารวมโครงการ 

3.51 - .04 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
สงเสริมงานทางวจิัยและนวัตกรรม 
เปาประสงค 
1.  นําองคความรูของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใชประโยชน 
กลยุทธ 

 
 
 
 
 
 

       

1. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย 1.รอยละของผูเขารวมอบรมดานการวิจัยท่ีทําวิจัย 20 1. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยของอาจารยและ
นักวิจัย 

1.คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใชประโยชนไดจริง 

2. รอยละของผูเขารวมอบรมดาน
การวิจัยท่ีทําวิจัย 

3.51 
 

20 

 
 
 

0.10 

 
 
 
- 
 

- ศูนยสงเสริม
การทําวิจัย 

- ฝายวิชาการ
และวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียน

การสอน 
1.รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ 20 1. โครงการวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู 
1.จํานวนโครงการวิจัย 
2. รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับ

การเผยแพร/ตีพิมพ 
 
 

1 
20 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2560 
2560 2560 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
สงเสริมทักษะความรูในภูมิภาคอาเซียน 

        

เปาประสงค 
1  สงเสริมและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ 

        

1.  สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

1.รอยละของจํานวนโครงการประชาคมอาเซียนท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคตามแผน 

80 1.โครงการอาเซียน 
 
 

1. จํานวนโครงการ 
2. รอยละความสําเร็จของ

วัตถุประสงคของจํานวน
โครงการตามแผนอาเซียน 

1 
80 

- 0.02 ฝายวิชาการ   
และวิจัย      
คณะ
ศึกษาศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5   
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

        

เปาประสงค 
1 สงเสริมระบบบริหารจัดการตามหลัก    

ธรรมาภิบาลของการจัดการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 

        

1. พัฒนาบุคลาการใหมีความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพและภักดีตอองคกร 

1.ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคโครงการ 

3 1.โครงการพัฒนาบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตรใหมี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 

1 จํานวนโครงการ 
2.ระดับความสําเร็จของโครงการ

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
โครงการ 

2 
3 

0.10 - - หนวยการ
เจาหนาท่ี  
- ฝายบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร 

   2. โครงการเสริมสรางองคกรสี
ขาว 

1 จํานวนโครงการ 
2.ระดับความสําเร็จของโครงการ

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
โครงการ 

 

1 
3 

 0.20 ฝายกิจการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2560 
2560 2560 งปม. นอก งปม. 

2. สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของ
สังคม 

1.รอยละของโครงการปองกันและแกปญหาของสังคมท่ี
บรรลุวัตถุประสงคตามแผน 

3 1.โครงการชี้นําปองกันและแกไข
ปญหาของสังคม 

1 จํานวนโครงการ 
2.ระดับความสําเร็จของโครงการ

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
โครงการ 

1 
3 

- 0.02 ฝายกิจการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

รวมทั้งสิ้น 48.99 0.25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 
 
 
 
 
 
 

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

1. คณาจารยมีความรูความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนและเปนที่ยอมรับในสังคม 
2. มีหลักสูตรที่เปดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความตองการของผูเรียน 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู 
4. มีศูนยสงเสริมการทําวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 จุดออน (Weakness) 
1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 
2. หองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการสอนไมเพียงพอ 
3. การนําองคความรูจากการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอยูในวงจํากัด  

 
2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
 โอกาส (Opportunities) 

1. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2551 กระจายโอกาสทางการศึกษาทางดานวิชาชีพครู สงผลใหนักศกึษาเขามาศึกษาทางดานวิชาชีพครูเพ่ิมมากขึ้นในคณะศกึษาศาสตร 
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 
3. มหาวิทยาลัยสงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยใหคณาจารยทําการวิจัยและสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศเพ่ิมขึ้น 
ขอจํากัด (Threats) 
1. การเปดเสรีการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ทําใหมีคูแขงขันมากขึ้น 
2. งบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยจํานวนจํากัดในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
3. การขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกมีขอจํากัดของแนวปฏิบัติและระยะเวลา ทําใหขาดแรงจูงใจในการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
4. เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษามีแนวทางการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับสภาพการจัดการของคณะศึกษาศาสตร 
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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. งบประมาณในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนไมเพียงพอ 

2. หองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการสอนไมเพียงพอ 
3. การนําองคความรูจาการวิจัยมาบูรณาการกับกาเรียน

การสอนอยูในวงจํากัด 
 

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

ศึกษาทางดานวชิาชีพครูเพ่ิมมากขึ้นในคณะศึกษาศาสตร 
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัด

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยสงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยใหคณาจารยทําการวิจัยและสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในและ

ตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

1. สรางโอกาสและความเปนธรรมทางการศึกษา 
2. สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษา 
3. สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

1. สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
2. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย 
3. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

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

มากขึ้น 
2. งบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยจํานวนจํากัดในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
3. การขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกมีขอจํากัดของแนวปฏิบัติและระยะเวลา ทําใหขาดแรงจูงใจในการขอทุน

ทําวิจัยจากภายนอก 
4. เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติท่ีไมสอดคลองกับสภาพการจัดการของคณะ

ศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรา 
3. สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
4. สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและภักดีตอองคกร 

2. สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของสังคม 
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วิสัยทัศน      
 
ประเด็น 
ยุทธศาสตร 
 
 
 
เปาประสงค 
 
 
 

            แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
 

ดานประสิทธผิล 
 

สงเสริมและสนับสนุนการทาํวิจัย  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน  สรางโอกาสและความเปนธรรมทางการศึกษา 
 

ดานคณุภาพ 

 

สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน  สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 
พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

ดานประสิทธภิาพ 
 

สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม   สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

ดานพัฒนาองคกร 
สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของสังคม   พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภักดีตอองคกร 

สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง  รูจักใชเทคโนโลยีเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

 สงเสริมงานทางดานวิจัยและนวัตกรรม สรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ สงเสริมทักษะความรูในภูมิภาค
อาเซียน 

 ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพตรง
ตามความตองการของผูใชและสามารถ
สรางงานดวยตนเองได 

แผนผงัเชิงยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

การพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา
แกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
 

ประชาชนสามารถเขาถึงบริการทาง
การศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

นําองคความรูของผลงานวจิัยและนวัตกรรมไป
ใชประโยชน 

สงเสริมระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของการจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

สงเสริมและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในประชาคมอาเซียน 


