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แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) และกําหนดใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยน้ัน คณะศึกษาศาสตรซึ่งเปนหนวยงานหน่ึงในสังกัด มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งเปนแผนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะศึกษาศาสตร โดยครอบคลุมทุกภารกิจของคณะศึกษาศาสตร และ ยังเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ 3 ป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือจะนําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิตใหเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม เปนที่ตองการของสังคมและประเทศชาติ มีความเปนประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และเปนบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําหนาที่การงานตอไปในอนาคต 
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วิสัยทัศน (Vision) 
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง รูจักใชเทคโนโลยีเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 

 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 

 
 

ปณิธาน (Ambition) 
พัฒนาการบริหารงานและการบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

 
คานิยมองคกร  

สรางเสริมเอกลักษณความเปนครูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

 
อัตลักษณ 

ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
 

เอกลักษณ 
การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
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พันธกิจ 
 

  คณะศึกษาศาสตร เปนสวนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสถานศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาเพื่อสงเสริมวิชาการ ความรู
ดานตาง ๆ สอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการดําเนินงานดานประชาคมอาเซียน โดยดําเนินการในดานพันธกิจ ดังนี้ 

1. สรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบใหกับปวงชน เพื่อเพิม่ขีดความรูความสามารถแกนักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคู
คุณธรรม 

2. สงเสริมการใหความรูและบริการดานสุขภาพแกสังคม 
3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อใหเกิดองคความรูในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารงาน  
4.  สงเสริมการบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมไทยแกนักศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 
6.  สงเสริมความรูดานประชาคมอาเซียนแกนักศกึษาและบคุลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบตัิราชการ 

ยุทธศาสตรชาต ิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบบัท่ี 12 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทุนมนษุย 

1. ยุทธศาสตรดานการ
เสริมสรางศักยภาพทุน
มนุษย 

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมขีด
ความสามารถในภูมิภาค
อาเซียน 

1. ยุทธศาสตรดานการเสรมิสราง
และพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหมีความรู 
ความสามารถมีคุณคาสูสังคม 

2. ยุทธศาสตรดานการพฒันาขีด
ความสามารถในประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตรการสราง
โอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตรการสรางความเปน
ธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าใน
สังคม 

ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรดานการสรางความ
เปนธรรมและลดความเหล่ือม
ลํ้าในสังคม 

ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทาง
การศึกษา ความเปนธรรมทาง
การศึกษาและการเรยีนรู 

ยุทธศาสตรดานสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วจิัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจยัและพัฒนา
องคความรู 

ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการใน
ภาครัฐการปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริการจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยุทธ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําประเด็นยุทธศาสตร โดยใหมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร สามารถบรรลุ
เปาประสงคของมหาวิทยาลัยที่ต้ังไว   

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและมีคุณคาสูสังคม 
เปาประสงคที ่ 1  เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพในการทํางานและพัฒนางานไดตรงตามความตองการ 

กลยุทธที่  1  พัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
กลยุทธที่  2  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธที่  3  สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษยเกา          

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 
       เปาประสงคที่  1  ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและการเขาถึงการบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาค   

              กลยุทธที่  1  ใหโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธที่  2  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
กลยุทธที่  3  สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

        เปาประสงคที่   2  สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด เผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
กลยุทธที่  1  สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู 
เปาประสงคที่  1  ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรและถายทอดองคความรู 

กลยุทธที่  1  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
กลยุทธที่  2  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชนดานการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
เปาประสงคที่  1  สงเสริมทักษะเพื่อเพิ่มความรูความสามารถในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธที่  1  สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงคที่  1  สงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
กลยุทธที่  1  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยและภักดีตอองคกร 
กลยุทธที่  2  สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของสังคม 
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แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) คณะศึกษาศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ

และมีคุณคาสูสังคม 

สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปน
ธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา
องคความรู 

พัฒนาขีดความสามารถในประชาคม
อาเซียน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1. เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในการทํางานและ

พัฒนางานไดตรงตามความตองการ 
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด 

เผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและ
การเขาถึงการบริการทางการศึกษา
อยางเสมอภาค   

1. ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรและ
ถายทอดองคความรู 

1. สงเสริมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรู
ความสามารถในประชาคมอาเซียน 

1. สงเสริมการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1  พัฒนาบัณฑิตใหมีความรู

ความสามารถตรงกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

2  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3  สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษา
และศิษยเกา 

4  สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

1  ใหโอกาสทางการศึกษาและความ
เปนธรรมทางการศึกษา 

2  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคมเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู 

3  สงเสริมระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทาง
การศึกษา 

2  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ
นําไปใชประโยชนดานการเรียนการ
สอน 

1  สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

1  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ มีความซ่ือสัตยและ
ภักดีตอองคกร 

2  สงเสริมการปองกันและการแกปญหา
ของสังคม 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต

บัณฑิต 
2. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีไดงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
3. โครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรระดับหลักสูตร 

5. โครงการพัฒนาและสงเสริม
กิจการนักศึกษา 

6. โครงการบูรณาการดานศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน 

 

1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาใหมท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
3. การประเมินคุณภาพการศึกษาใน

ระบบ QA ระดับภาควิชาและ
หนวยงานสนับสนุน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรในระบบ QA 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
ของอาจารยและนักวิจัย 

2. โครงการวิจัยและงานสรางสรรคของ
บุคลากร 

1. โครงการอาเซียน 1. โครงการพัฒนาบุคากรของคณะ
ศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะและ
ทักษะสูงขึ้น 

2. โครงการรณรงคตานสิ่งเสพติดและ
การสงเสริมสุขภาพ 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) คณะศึกษาศาสตร 
หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ 

ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวมงบประมาณ 
แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ
และมีคุณคาสูสังคม 

               

เปาประสงค  
เปนบณัฑิตที่มีคุณภาพในการทํางาน
และพัฒนางานไดตรงตามความ
ตองการ 

               

กลยุทธ                

1. พัฒนาบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถตรงกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

1. ผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 

รอยละ 
85 

รอยละ 
90 

รอยละ 
95 

มร./
สงป. 

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
บัณฑิต 

232.44 - 232.44 - 232.44 - 697.32 - - งานบริการการศึกษา 
- ภาควิชา 
- คณะศึกษาศาสตร 

  ของเปาหมายที่กําหนด           

 2. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่
เก่ียวของภายใน 1 ป 

รอยละ 
73 

รอยละ 
74 

รอยละ 
75 

มร./
สงป. 

 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.09  

  ของเปาหมายที่กําหนด 
 (จากผูกรอกแบบสอบถาม) 

          

 3. ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

ระดับ 
3.60 

ระดับ 
3.65 

ระดับ 
3.70 

มร./
สงป. 

2. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

- 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.09 - งานบริการการศึกษา 
- ภาควิชา 
- คณะศึกษาศาสตร 

2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

1. หลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนท้ังหมดได
มาตรฐาน 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

มร./
สงป. 

1. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับ
หลักสูตร 

- 0.05 - 0.06 - 0.07 - 0.18 - งานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร 

  ของหลักสูตรทั้งหมด           
3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

นักศึกษาและศิษยเกา 
1. นักศึกษามีความรูความ

เขาใจเพ่ิมขึ้น และ
สามารถนําไปปฏิบติัได
จริง 

รอยละ 
65 
 

รอยละ 
70 

รอยละ 
75 

มร./
สงป. 

1. โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการ
นักศึกษา 

0.06 0.05 0.07 0.06 0.07 0.06 0.2 0.17 - ฝายกิจการนักศึกษา 
- บัณฑิต ศึกษา 
- คณะศึกษาศาสตร 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) คณะศึกษาศาสตร 
หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ 

ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวมงบประมาณ 
แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได 

เปาประสงค 
2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด 
เผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ 

               

1. สงเสริมการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. โครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
การบูรณาการรวมกับ
การเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย  

รอยละ 
85 

รอยละ 
90 

รอยละ 
100 

มร. 1. โครงการศิลปะและวัฒนธรรม 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.09 - - คณะกรรมการฝายศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปน
ธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 

               

เปาประสงค 
ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและ
การเขาถึงการบริการทางการศึกษา
อยางเสมอภาค 

               

กลยุทธ                
1. ใหโอกาสทางการศึกษาและความ

เปนธรรมทางการศึกษา 
1. นักศึกษาใหม

ระดับอุดมศึกษา 
รอยละ 

95 
รอยละ 

96 
รอยละ 

97 
มร./สงป. 1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา

ใหมทุกระดับการศึกษา 
0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.09 - - งานบริการการศึกษา 

- บัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
- ภาควิชา 

  ของเปาหมายที่กําหนด           
2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแก

ชุมชนและสังคม 
1. โครงการบริการวิชาการ

ที่มีการบูรณาการ
รวมกับการเรียนการ
สอนหรืองานวิจัย 

รอยละ 
70 

รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

มร. 1. โครงการบริการวิชาการแกสังคม 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.15 - - คณะกรรมการบริการวิชาการ 
แกสังคม คณะศึกษาศาสตร 

3. สงเสริมระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. รอยละของภาควิชาและ
หนวยงานสนับสนุนการ
ตรวจประเมินในระบบ 
QA  

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

มร. 1. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA 
ระดับภาควิชาและหนวยงานสนับสนุน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในระบบ 
QA 

- 
 
- 

0.04 
 

0.04 

- 
 
- 

0.04 
 

0.04 

- 
 
- 

0.04 
 

0.04 

0.12 
 

0.12 

- 
 
- 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) คณะศึกษาศาสตร 
หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ 

ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวมงบประมาณ 
แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและ
พัฒนาองคความรู 

               

เปาประสงค 
ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรและ
ถายทอดองคความรู 

               

กลยุทธ                
1. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทาง

การศึกษา 
1. ผูเขารวมอบรมมีความรู

ความเขาใจเพ่ิมขึ้นและ
สามารถนําไปปฏิบติัได 

รอยละ 
20 

รอยละ 
25 

รอยละ 
30 

มร. 1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัย 

- 0.038 - 0.038 - 0.038 0.114 - - ฝายวิชาการและวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 

2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ
นําไปใชประโยชนดานการเรียนการ
สอน 

1. ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคไดรับตีพิมพ
และเผยแพร 

รอยละ 
20 

รอยละ 
25 

รอยละ 
30 

มร. 1. โครงการวิจัยงานสรางสรรคของบุคลากร - 0.038 - 0.038 - 0.038 0.114 - - ฝายวิชาการและวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาความสามารถในประชาคม
อาเซียน 

               

เปาประสงค 
สงเสริมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรู
ความสามารถในประชาคมอาเซียน 

               

กลยุทธ                
1. สงเสริมและพัฒนาความรูความ

เขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
1. ความสําเร็จของ

โครงการตาม
วัตถุประสงคของแผน
อาเซียน 

รอยละ  
90 

- - มร. 1. โครงการอาเซียน - 0.262 - 0.262 - 0.262 0.786 - - ฝายกิจการนักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

ของจํานวนโครงการ 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) คณะศึกษาศาสตร 
หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค 

คาเปาหมายประจําปงบประมาณ 

ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

วงเงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวมงบประมาณ 
แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได แผนดิน รายได 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

              -  

เปาประสงค 
1. สงเสริมการบริหารจัดการตาม

แนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

               

กลยุทธ                
1 .  พัฒนาบุ ค ล าก ร ให มี ค ว าม รู

ความสามารถมีความซื่อสัตยและ
ภักดีตอองคกร 

1. บุคลากรมีความรูความ
เขาใจเพ่ิมและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 
65 

รอยละ 
70 

รอยละ  
75 

มร. 1. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะและทักษะให
สูงขึ้น 

0.15 - 0.15 - 0.15 -   - ฝายบริหารคณะศึกษาศาสตร 

2.  ส ง เส ริมการปอง กันและการ
แกปญหาของสังคม 

1. จํานวนโครงการชี้นํา 
ปองกันและแกไขปญหา
ของสังคมที่บรรลุ
วัตถุประสงคตามแผน 

ระดับ 
3.60 

ระดับ 
3.50 

ระดับ 
3.70 

มร. 1. โครงการรณรงคตานส่ิงเสพติดและสงเสริม
สุขภาพ 

- 0.15 - 0.15 - 0.15   - ฝายกิจการนักศึกษา 

      รวมจํานวนเงิน          
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ภาคผนวก 
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วิสัยทัศน      
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ

บัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและมี
คุณคาสูสังคม 

สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปน
ธรรมทางการศึกษาและการเรยีนรู 

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนา
องคความรู 

พัฒนาขีดความสามารถในประชาคม
อาเซียน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 

1. เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในการทํางาน
และพัฒนางานไดตรงตามความ
ตองการ 

2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด เผยแพร
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและ
การเขาถึงการบริการทางการศึกษา
อยางเสมอภาค   

1. ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรและ
ถายทอดองคความรู 

1. สงเสริมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรู
ความสามารถในประชาคมอาเซียน 

1. สงเสริมการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

 

กลยุทธดานประสิทธิผล 
กลยุทธ  สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปน
ธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู (1) 

กลยุทธ  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใช
ประโยชนดานการเรียนการสอน (2) 

  

กลยุทธดานคุณภาพ 
กลยุทธ  พัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ
ตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต (1) 

กลยุทธ  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร (1) 

 

กลยุทธ  สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและ
ศิษยเกา (1) 

กลยุทธ  สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
(2) 

กลยุทธดานประสิทธิภาพ 
กลยุทธ  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชน
และสังคม (2) 
 

กลยุทธ สงเสริมการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรม  

 

  

กลยุทธดานพัฒนา
องคกร 

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ทางการศึกษา 

 

กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มี
ความซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 

กลยุทธ  สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของ
สังคม 

 
 

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง  รูจักใชเทคโนโลยเีพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

แผนผงัเชิงยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map) 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (SWOT Analysis) 
 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณาจารยมีความรูความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนและเปนที่ยอมรับในสังคม 
2. มีหลักสูตรที่เปดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความตองการของผูเรียน 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู 
4. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในแตละปงบประมาณ 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 จุดออน (Weakness) 
1. งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 
2. ขาดหองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยที่มปีระสิทธิภาพ 
3. ผลงานการวิจัยของคณาจารยในระดับชาติคอนขางนอย  
4. ภาระงานของคณาจารยมาก ทําใหการสรางองคความรูใหมในการบริหารวิชาการแกสังคม ตลอดจนการพัฒนาดานบริหารจัดการไมบรรลุเปาหมาย 

 
2. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
 โอกาส (Opportunities) 

1. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2551 กระจายโอกาสทางการศึกษาทางดานวิชาชีพครู สงผลใหนักศกึษาเขามาศึกษาทางดานวิชาชีพครูเพ่ิมมากขึ้นในคณะศกึษาศาสตร 
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมมาตรฐานและคณุภาพการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเน่ือง 
3. มหาวิทยาลัยสงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยใหคณาจารยทําการวิจัยและสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

4. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและไมตอเน่ือง 
ขอจํากัด/ภัยคกุคาม (Threats) 
1. การเปดเสรีการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเปดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ทําใหมีคูแขงขันมากขึ้น 
2. งบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
3. เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไมสามารถปฏิบัติตามได 
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. 2558 สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 3 ป พ.ศ. 2563-2565 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 

 
 
 

ปจจัยภายใน 
 

 
 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. คณาจารยมีความรูความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ
การเรียนการสอนและเปนท่ียอมรับในสังคม 

2. มีหลักสูตรท่ีเปดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน 

3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
4. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในแตละปงบประมาณ 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

1. งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนไมเพียงพอ 

2. ขาดหองปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3. ผลงานการวิจยัของคณาจารยในระดับชาติคอนขาง
นอย 

4. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและไม
ตอเนื่อง 

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. สรางโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
3. สงเสริมและสนับสนุนกิจการนกัศึกษาและศิษยเกา 
4. สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

1  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 
2  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชน 
 

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

มากขึ้น 
2. งบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
3. เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไมสามารถปฏิบัติตามได 
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. 2558 สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 
 
 

1. สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2. สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
 

1  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีความ
ซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 

2  สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของสังคม 
 

 
 
 

 
Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (2563-2565) 
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แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
กลยุทธ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและ
บูรณาการเพื่ออาชีพ 

4. สงเสริมสนับสนุนคุณคาศิลปะ วัฒนธรรม
และเชิดชูสถาบันหลักของชาต ิ

5. พัฒนาดานสาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาพ
เชิงรุก 

1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพสําเร็จ
การศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการ
ของผูใชสามารถสรางงานดวยตนเอง 

2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของ
ชาต ิ

3. เพื่อใหการบริการรักษาพยาบาลและสงเสริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทาง
การศึกษา 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. เยาวชน ประชาชนเขาถึงบริการทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา อยางเสมอภาค 

2. การสรางความเปนธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําในสังคม 

1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัย
และงานสรางสรรค 

2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใช
ประโยชน (สรางองคความรูถายทอด
เทคโนโลยี) 

 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรูและงาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

1. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาทักษะและการบริการดาน

ภาษาตางประเทศ 

4. เสริมสรางและพัฒนาพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและความรวมมือในประชาคม
อาเซียน 

4. สงเสริมขีดความสามารถใน
ภูมิภาคอาเซียน 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย
และภักดีตอองคกร 

2. สงเสริมการชี้นําปองกัน และแกปญหาสังคม 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลัก
ธรรมาภิบาล 

5. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

5. การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
กลยุทธ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร 

1. เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิตให
มีความรู ความสามารถ
และมีคุณคาสูสังคม 

1. เปนบัณฑิตที่มีคณุภาพในการทํางานและ
พัฒนางานไดตรงตามความตองการ 

2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด เผยแพร
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

1  พัฒนาบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตรงกับ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

2  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

3  สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

4  สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

1. สรางโอกาสทาง
การศึกษา ความเปน
ธรรมทางการศึกษาและ
การเรียนรู 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและการ
เขาถึงการบริการทางการศึกษาอยางเสมอ
ภาค   

1  ใหโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม
ทางการศึกษา 

2  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

3  สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. พัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยและพัฒนาองค
ความรู 

1. ผลงานวิจัยไดรับการเผยแพรและถายทอด
องคความรู 

1  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
2  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใช

ประโยชนดานการเรียนการสอน 

1. พัฒนาขีดความสามารถ
ในประชาคมอาเซียน 

1. สงเสริมทักษะเพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถ
ในประชาคมอาเซียน 

1  สงเสริมและพัฒนาความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1. สงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

1  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถ มีความซื่อสัตยและ
ภักดีตอองคกร 

2  สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของ
สังคม 


