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ค าน า 

 
 
 ตามทีม่หาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564  คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์
โดยครอบคลุมทุกภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และยังเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ5 ปี ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพและคุณธรรม เป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาต ิมีความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการท าหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต 
 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม และผลผลิต ทีส่อดคล้องและพัฒนาจาก
แผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

วิสัยทัศน ์
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
ค่านยิมองค์กร 

สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นครูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
ปรัชญา 
  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
ปณิธาน 
  พัฒนาการบริหารงานและใหก้ารบริการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ์
 
อัตลักษณ ์
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ ์
  การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถแก่นักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม ในลักษณะของการศึกษาเพื่อปวงชน 
2. ส่งเสริมการวิจยั เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาและและพัฒนางาน 
3.  ส่งเสริมการบรกิารทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมไทย 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที ่ 1 น าองค์ความรู้ของผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลของการจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักศกึษาและ
ประชาชนทั่วไป 

สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 

ส่งเสริมงานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์

ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้และสามารถสร้างงานด้วยตนเองได้ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน 

น าองค์ความรู้ของผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ 

ส่งเสริมระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการจัดการบ้านเมือง ที่ด ี

 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
1  พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 
2  พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
3 ส่งเสรมิและบูรณาการกิจการนักศกึษาและศิษย์เก่า 

1  สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและ

สังคม 
3  ส่งเสริมการอนุรักษศ์ิลปะและวัฒนธรรม 
4  ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย 
2  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

1  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 

2  ส่งเสริมและป้องกันการแก้ปัญหาของสังคม 
 

วิสัยทัศน์    จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 
พันธกิจ 1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มขีดความรูค้วามสามารถแก่นักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม ในลักษณะของการศึกษาเพื่อปวงชน 

2. ส่งเสรมิการวิจยั เพือ่ให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
3.  ส่งเสริมการบรกิารทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  สง่เสริมความรูด้้านประชาคมอาเซียนแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 ค่านยิมองค์กร   สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นครูและมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 
2. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
3. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี

ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. โครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากรระดับหลักสูตร 
6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศกึษา 

- โครงการเรียนรู้ร่วมกันเสรมิสร้างทักษะทาง
ปัญญา การสื่อสารและการประยุกต์ใช้
สารสนเทศ 

- โครงการให้ความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง 
“ครู : การช้ีน าและลดปัญหาสังคม” 

- โครงการเสรมิสร้างความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมในชีวิตการ
ท างาน 

- โครงการส่งเสริมความสมัพันธ์นักศึกษา 
 

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "การ
เสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ" 

2. โครงการสานศิลป์สืบวัฒนธรรม มรดกภมูิ
ปัญญาไทย 

3. โครงการสานศิลป์สืบวัฒนธรรม หัตถศิลป์ถิ่น
ไทย 

4.  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ในระบบ QA 

5.   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลกรในระบบ QA 

1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก" 

2. งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความเป็นเอกมิติของ
แบบสอบและความเป็นอิสระต่อกนัเมื่อมีข้อสอบ
บางส่วนไม่เป็นอิสระต่อกัน  

3. งานวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามหลักฐานเชงิ
ประจักษ์สูก่ารจดัการเรียนรู้วิชาพฤติกรรมการ
สอนวิทยาศาสตร์เพือ่พัฒนาสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู 

4.  งานวิจัยเรื่อง ผลการฝึกตารางเก้าช่องประกอบ
เพลงที่มีต่อการทรงตัวและความคล่องตัวของ
เด็กที่มีความต้องการพเิศษแบบเรียนร่วม 

5. งานวิจัยเรื่อง การผลิตวีดิทัศน์เพื่อการจัดการ
เรียนรู ้เรือ่ง การเขียนลายก ามะลอ 

6. งานวิจัยเรื่อง การผลิตมะละกอแกะสลักแช่อิ่ม      

1. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวคิดการ
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ของบคุลากรคณะ
ศึกษาศาสตร ์

2. โครงการเสวนาการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 
2561 

3. โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์ในยคุดิจติอล”  
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สรุปรายละเอยีดแผนปฏิบัตริาชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2562 
2562 2562 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถ
สร้างงานด้วยตนเองได้ 

กลยุทธ์ 

        

1. พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
(1,000) 

1. กจิกรรมจัดการเรียนการสอน
เพือ่ผลิตบัณฑิต 

1.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร ์

 

ร้อยละ 80 
ของ

เป้าหมาย
ที่ก าหนด 

105.390 - - งานบริการ
การศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- ภาควิชา  
- คณะ

ศกึษาศาสตร ์
 2. จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 
1 ปี 

ร้อยละ 72 
ของจ านวน
เป้าหมายที่

ก าหนด 
(จากผู้กรอก

แบบสอบถาม) 

2. โครงการประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ป ี

2. จ านวนของผู้ส าเร็จการศึกษา
หรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

ร้อยละ72
ของ

เป้าหมาย
ที่ก าหนด 

 0.02 

 3.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ระดับ 3.55 3.โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

3.55  0.02 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2562 
2562 2562 งปม. นอก งปม. 

2. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

1 หลักสูตรได้มาตรฐาน ร้อยละ 80 
ของหลักสูตร

ทั้งหมด 
(19) 

1. โครงการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

1. จ านวนหลักสูตรได้มาตรฐาน
ตามทีก่ าหนด 

ร้อยละ 80 
ของ

หลักสูตร
ทั้งหมด 

 0.05 - งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- ภาควิชาฯ 
- คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรระดับ
หลักสูตร 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 60 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 0.05 

3. ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 

1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 60 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

(4 โครงการ) 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษา 

1. นักศึกษา/ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 60 
ของจ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

0.06 0.55 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ 
เป้าประสงค ์
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทาง

การศึกษาอยา่งเท่าเทียมกัน 
กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 

       

1. สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทาง
การศึกษา 

1.จ านวนนักศึกษาใหม่ตามแผน (ระดับอุดมศึกษา) ร้อยละ 95 
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
(1,000) 

1. โครงการประชาสัมพันธ์รบั
สมัครนักศึกษาใหม่ 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
ของ

เป้าหมายที่
ก าหนด 

 

0.03 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนว่ยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2562 
2562 2562 งปม. นอก งปม. 

2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 

1. โครงการบริการวิชาการทีม่ีการบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอนหรืองานวิจัย 

ร้อยละ 25 
ของจ านวน
หลักสูตร 

(19 
หลักสูตร) 

1. โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม 

1. โครงการบริการวิชาการทีมี่
การบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอนหรืองานวิจัย 

 

ร้อยละ 25 
ของจ านวน
หลักสูตร 

 
 
 

0.05 - - คณะกรรมการ
ฝ่ายบริการ
วิชาการแก่สังคม
และชุมชน 
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 1.หลักสูตรที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
การเรียนการสอน 

ร้อยละ 25 
ของจ านวน
หลักสูตร 

(19 
หลักสูตร) 

1. โครงการบูรณาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอน 

1.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ 

2.จ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณา
การด้านศลิปวัฒนธรรมร่วมกับ
การเรียนการสอน 

 

3.55 
 

ร้อยละ 25 
ของจ านวน
หลักสูตร 

 

0.03 - ฝ่ายสวัสดิการ
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

4. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1. คณะศึกษาศาสตร์ตรวจประเมินในระบบ QA ได้รับ
ผลประเมินผ่านเกณฑ์ระดับดขีึ้นไป 

ระดับดี  1. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาคณะศกึษาศาสตร์
ในระบบ QA  

1.ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาคณะศกึษาศาสตร์ 

 

ระดับดี - 0.04 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์
 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรใน
ระบบ QA 

 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจและ
น าไปปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 60 - 0.04 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2562 
2562 2562 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมงานทางวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค ์
1.  น าองค์ความรู้ของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 

       

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย 1.ผู้เข้าร่วมอบรมด้านการวิจัยที่มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 60 
ของจ านวนผู้
เข้าอบรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัย 

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 

 

ร้อยละ 60 
 
 

 
 
 
 

0.038 
 

- ศูนย์ส่งเสริม
การท าวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ
และวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร ์2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียน

การสอน 
1.ผลงานวิจัยทีน่ าไปพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 30 

ของจ านวน
ผลงานที่แล้ว

เสร็จ 

1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 1.ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ที่
น าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ร้อยละ 30
ของ

โครงการ 
วิจัยที่แล้ว

เสรจ็ 

0.10  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

        

เป้าประสงค ์
1. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการตามหลัก    

ธรรมาภิบาลของการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ 

        

1. พัฒนาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 

1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตร์ให้มี
สมรรถนะและทักษะสูงข้ึน 

1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มข้ึน 

 

ร้อยละ 60 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

0.10 - - หน่วยการ
เจ้าหน้าที่  
- ฝ่ายบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร ์

รวมทั้งสิ้น 105.76 0.808  
 

 



 11 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (SWOT Analysis) 
 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนและเป็นที่ยอมรับในสังคม 
2. มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. มีศูนย์ส่งเสริมวิจัยคณะศกึษาศาสตร ์ในการก ากับดูแลด้านทุนวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ และให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเชิงวิชาการของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอยา่งสม่ าเสมอ 
6. มีการจัดกจิกรรม/โครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

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

 
2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunities) 

1. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2551 กระจายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ส่งผลให้นักศกึษาเข้ามาศึกษาทางด้านวิชาชีพครูเพิ่มมากขึ้นในคณะศกึษาศาสตร์ 
2. มหาวิทยาลัยรามค าแหงสง่เสริมและสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยใหค้ณาจารย์ท าการวิจัยและส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
ข้อจ ากัด (Threats) 
1. การเปิดเสรีการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ท าใหผู้้เรียนมีโอกาสในการเลือกสถาบันการศึกษามากขึ้น 
2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยจ านวนจ ากดัในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
3. การขอทุนวิจัยจากหนว่ยงานภายนอกมีข้อจ ากัดของแนวปฏิบตัิและระยะเวลา ท าใหข้าดแรงจูงใจในการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
4. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามีแนวทางการปฏิบัตบิางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการจัดการของคณะศึกษาศาสตร ์
5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะศึกษาศาสตร ์
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

 
 
 

ปัจจัยภายใน 
 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จดุอ่อน (Weakness) 

1. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการ
สอนและเป็นที่ยอมรับในสังคม 

2. มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
4. มีศนูย์ส่งเสริมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ ในการก ากับดูแลด้านทุนวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ 

และให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในเชิงวิชาการของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพือ่สนับสนุนการ 
    จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและสื่อการสอนไม่เพียงพอ 
3. การน าองค์ความรู้จากการวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอนอยู่ในวงจ ากัด  
4. ขาดการท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
5. ระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ยังขาดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

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

นกัศึกษาเข้ามาศึกษาทางด้านวิชาชีพครูเพิ่มมากขึ้นในคณะศึกษาศาสตร์ 
2. มหาวิทยาลัยรามค าแหงส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการ

บริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยให้คณาจารย์ท าการวิจัยและส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัย

ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

1. สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศกึษาและศิษย์เก่า 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมการท าวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย 

1. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ข้อจ ากัด (Threats) กลยุทธ์ (S + T) กลยุทธ์ (W + T) 
1. การเปิดเสรีการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ท าให้

มีคู่แข่งขันมากขึ้น 
2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยจ านวนจ ากัดในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
3. การขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมีข้อจ ากัดของแนวปฏิบัติและระยะเวลา ท าให้ขาดแรงจูงใจ

ในการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
4. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามีแนวทางการปฏิบัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการ

จัดการของคณะศึกษาศาสตร ์
5. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน

คณะศึกษาศาสตร ์
 

1. พัฒนาบัณฑติให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
3. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 

2. ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ปัญหาของสังคม 
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วิสัยทัศน ์     
 
ประเดน็ 
ยุทธศาสตร ์
 
 
 
เป้าประสงค ์
 
 
 

            แผนกลยุทธ์ (Strategy Map) 
 

ด้านประสิทธผิล 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน  สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
 

ด้านคณุภาพ 

 

ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน  ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

ด้านประสิทธภิาพ 
 

สง่เสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม   สง่เสริมการจดับริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

ด้านพัฒนาองค์กร ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ปัญหาของสังคม   พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 ส่งเสริมงานทางดา้นวิจัยและนวัตกรรม สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย 
เพือ่เพิ่มขีดความสามารถ 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมทักษะความรู้ในภูมิภาค
อาเซยีน 

 ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถ
สร้างงานด้วยตนเองได้ 

แผนผังเชิงยุทธศาสตรข์องคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
 

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

น าองค์ความรู้ของผลงานวจิัยและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ 

ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในประชาคมอาเซียน 



 

 


