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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 วิจัยและ
นวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 2563 ซึ่งเป็นแผนในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์โดยครอบคลุมทุกภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และยังเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี                
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติ  
มีความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการท าหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต 
 คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม และผลผลิต ที่สอดคล้องและพัฒนาจาก
แผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณที่ผ่านมา และยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วิสัยทัศน์ 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
ค่านิยมองค์กร 

สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นครูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
ปรัชญา 
  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
ปณิธาน 
  พัฒนาการบริหารงานและให้การบริการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 
 
อัตลักษณ์ 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ 
  การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถแก่นักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชน 
2. ส่งเสริมการวิจัย เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาและและพัฒนางาน 
3.  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมไทย 
5.    ส่งเสริมความรู้ด้านประชาคมอาเซียนแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ สามารถบรรลุ

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถสร้างงานด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ์ที ่ 3 ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนสามารถเข้าถงึบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนางานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1 น าองค์ความรู้ของผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย 
กลยุทธ์ที ่ 2 ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรยีนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 ส่งเสริมทักษะ/ความรู้ในภูมิภาคอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที ่ 1 ส่งเสริมพันธกิจประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถ 

พัฒนางานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะ/ความรู้ในภูมิภาค
อาเซียน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

ผู้รับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และ
สามารถสร้างงานด้วยตนเองได้ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน 

น าองค์ความรู้ของผลงานด้านวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถใน
ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมระบบบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการจัดการบ้านเมือง  
ที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์    จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 
พันธกิจ 1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาทีห่ลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถแก่นักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชน 

2. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนางาน  
3.  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  ส่งเสริมความรู้ด้านประชาคมอาเซียนแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 ค่านิยมองค์กร   สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นครูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
1  พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2  พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
3 ส่งเสริมกิจการนักศึกษาและบูรณาการ

เพ่ืออาชีพ 

1  สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและ

สังคม 
3  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
4  ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย 
2  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

1  ส่งเสริมพันธกิจประชาคม
อาเซียน 

 

1  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
และภักดีต่อองค์กร 
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โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 
2. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี

ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. โครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากรระดับหลักสูตร 
6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา 

- โครงการนิทรรศการทางการศึกษา EDU EXHIBITION 
“ASEAN HIGHLIGHTS : ศึกษาศาสตร์กา้วไปกับ
อาเซียน” 

- โครงการส่งเสริมทักษะภาษาและทักษะในศตวรรษท่ี 
๒๑ “พัฒนาความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งท่ี ๒”   

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าชาวเราสีชมพ ู
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และสรา้ง 

ความสัมพันธ์นักศึกษา (ไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์) 
- โครงการพัฒนาทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ทักษะทางปัญญา “EDU คุณครูชวน Walk Rally” 

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
เรื่อง "การเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ" 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
“ส าหรับนักการศึกษา” 

3. โครงการสานศิลป์สืบวัฒนธรรม มรดกภูมิ
ปัญญาไทย 

4. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2562 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ให้ความรู้ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา” 

 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย 

2. งานวิจัยเรื่อง การสร้างระบบการทดสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับทันที
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันเพ่ือ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง : การประยุกต์ใช้ 
RISE Model 

3. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบ
ผสมผสานเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

4.  งานวิจัยเรื่อง การศึกษาหลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษระดับปริญญาโท ในด้านการมุ่งเน้น
แนวโน้มการวิจัย และการตัดสินใจเลือกเรียน 

5. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสือเรียนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษส าหรับครู     

6. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมการ
เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของบุคคลวัย
ผู้ใหญ่ช่วงกลาง เทศบาลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย  

    จังหวัดนครราชสีมา 
7. งานวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการให้ค าปรึกษา

กลุ่มตามทฤษฎีการบ าบัดแบบอย่างสั้นมุ่งเน้นหา
ค าตอบที่มีต่อการเผชิญปัญหาเชิงรุกของ
นักศึกษาจิตวิทยา 

1. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวคิดการ
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2. โครงการเสวนาการจัดการความรู ้ 
    ปีการศึกษา 2562 
3. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการ

เรียนรู้ในยุค Thailand 4.0” 
4. โครงการ ASEAN HIGHLIGHT : International 

Learning and Teaching for Next Gen 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วย : ล้านบาท 

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

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2563 
2563 2563 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านการศึกษาแก่นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้รบับริการทางการศึกษามีคณุภาพ ตรง

ตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถ
สร้างงานด้วยตนเองได ้

กลยุทธ ์

        

1. พัฒนาบัณฑติให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ผูส้ าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 85 
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
 

1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑติ 

1.จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  1,000 232.44 - - งานบริการ
การศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- ภาควิชา  
- คณะ

ศึกษาศาสตร ์
 2. ผูส้ าเรจ็การศึกษาได้งานท าหรอืประกอบอาชีพ

อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 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 

3.60  0.02 

 
 
 



 9 

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

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2563 
2563 2563 งปม. นอก งปม. 

2. พัฒนาหลักสูตรใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

1 หลักสูตรไดม้าตรฐาน ร้อยละ 100 
ของหลกัสูตร

ทั้งหมด 
 

1. โครงการประเมินคณุภาพ
ระดับหลักสตูร 

1. หลักสูตรไดม้าตรฐาน ร้อยละ 
100 ของ
หลักสตูร
ทั้งหมด 

 0.05 - งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- ภาควิชาฯ 
         

3. ส่งเสริมและบรูณาการกิจการนกัศึกษา
และศิษยเ์ก่า 

1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 65 
ของผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 
 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษา 

1. นักศึกษา/ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
65 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

0.06 0.55 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- คณะ
ศึกษาศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
สร้างโอกาสทางการศึกษาทีห่ลากหลาย เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทาง

การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
กลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 

       

1. สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทาง
การศึกษา 

1.นักศึกษาใหมร่ะดับอดุมศึกษา ร้อยละ 95 
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
 

1. โครงการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษาใหม ่

1. นักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

800 
 

0.03 - ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2563 
2563 2562 งปม. นอก งปม. 

2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 

1. โครงการบริการวิชาการทีม่ีการบูรณาการร่วมกับ
การเรยีนการสอนหรืองานวิจัย 

ร้อยละ 70
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 
 

1. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เรื่อง "การเสริมสรา้ง
สุขภาพของผู้สูงอาย"ุ 

2. โครงการบริการวิชาการแก ่
สังคม“ส าหรับนักการศึกษา” 

 

1. จ านวนโครงการบริการ
วิชาการทีม่ีการบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย 

2. จ านวนหลักสตูรฝึกอบรมที่
ผู้เข้าร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ร้อยละ 70 
 
 
 

ร้อยละ 35 
 

0.05 - - คณะกรรมการ
ฝ่ายบริการ
วิชาการแก่สังคม
และชุมชน 
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรม
ไทย 

1.โครงการที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
การเรยีนการสอนหรืองานวิจัย 

ร้อยละ 100
ของเป้าหมาย

ที่ก าหนด 

1. โครงการบูรณาการด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอน 

1.จ านวนโครงการที่มีการบูรณา
การด้านศลิปวัฒนธรรมร่วมกับ
การเรยีนการสอนหรืองานวิจัย 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเห็นประโยชน์
และคณุค่าในศิลปวัฒนธรรม 

 

ร้อยละ 
100 

  
ร้อยละ 85  

 

0.03 - ฝ่ายสวสัดิการ
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

4. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1. คณะศึกษาศาสตรต์รวจประเมนิในระบบ QA ได้รับ
ผลประเมินผ่านเกณฑร์ะดับดีขึ้นไป 

ระดับด ี 1. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ในระบบ QA  

1.ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์

 

3.55 - 0.04 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์
 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาของบุคลากร  

 
 
 
 
 

2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจและ
น าไปปฏิบตัิจริงของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 65 - 0.04 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2563 
2563 2563 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมงานทางวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ 
1.  น าองค์ความรู้ของผลงานด้านวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์
กลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 

       

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวจิัย 1.ผู้เข้าร่วมอบรมด้านการวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 65 
ของจ านวนผู้

เข้าอบรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัย 

1.ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 

 

ร้อยละ 65 
ของผู้เข้า
อบรม 

 
 

 
 
 
 

0.038 
 

- ศูนย์ส่งเสริม
การท าวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ
และวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร ์

2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรยีน
การสอน 

1.ผลงานวจิัยทีน่ าไปพัฒนาการเรยีนการสอน ร้อยละ 20 
ของจ านวน
ผลงานท่ีแล้ว

เสร็จ 

1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 1.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่น าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ร้อยละ 20
ของจ านวน
ผลงานท่ี
แล้วเสร็จ 

0.32  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมทักษะความรู้ในภูมภิาคอาเซียน 
เป้าประสงค์ที ่
1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในประชาคมอาเซยีน 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมพันธกิจประชาคมอาเซยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการเกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษา ร้อยละ 100 1. โครงการประชาคมอาเซยีน 
คณะศึกษาศาสตร์  

    (1 โครงการ) 

1. โครงการเกิดประโยชน์ต่อ
บุคลากรและนักศึกษา 

ร้อยละ 
100 

 0.262 ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2563 
2563 2563 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจดัการ 
เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการตามหลัก    

ธรรมาภิบาลของการจัดการบ้านเมืองที่ด ี
กลยุทธ ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

ในการประกอบวิชาชีพและภักดีตอ่
องค์กร 

 
 
 
 
 
 
1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิม่ขึ้น 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 65
ของผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

 
 
 
 
 
 
1.โครงการพัฒนาบุคลากรของ

คณะศึกษาศาสตร์ให้มี
สมรรถนะและทักษะสูงขึน้ 

 
 
 
 
 
 
1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 65 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

0.15 

  
 
 
 
 
 
- หน่วยการ
เจ้าหน้าท่ี  

- ฝ่ายบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร ์

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 าองค์ความรู้จากการวิจัยมาบรูณาการกับการเรียนการสอนอยู่ในวงจ 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. เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะศึกษาศาสตร์ 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 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 
7. มีการจัดท าโครงการดา้นอาเซยีน 

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

เรียนการสอนอยู่ในวงจ ากัด  
4. ขาดการท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
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

ทั้งในและต่างประเทศเพิม่ขึ้น 

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

1. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
2. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรยีนการสอน 

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

มีคู่แข่งขันมากขึน้ 
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) 
 

ด้านประสิทธิผล 
 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการท าวิจัย  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน  สร้างโอกาสและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
 

ด้านคุณภาพ 

 

ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน  ส่งเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 
พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พัฒนาบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

ด้านประสิทธิภาพ 
 

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม   ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ส่งเสริมพันธกิจประชาคมอาเซียน 

ด้านพัฒนาองค์กร ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ปัญหาของสังคม  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภักดีต่อองค์กร 

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

 พัฒนางานทางด้านวิจัยและนวัตกรรม สร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ 
 

พัฒนาระบบบริหารจดัการ ส่งเสริมทักษะ/ความรู้ในภูมิภาค
อาเซียน 

 ผู้รับบริการทางการศึกษามีคณุภาพตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้และสามารถ
สร้างงานด้วยตนเอง 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
 

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 

น าองค์ความรู้ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน ์

ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของการจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเพือ่เพิ่มขีด
ความสามารถในประชาคมอาเซยีน 




