
 
 
 

 

แผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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คํานาํ 
 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564  คณะศึกษาศาสตรซึ่งเปนหนวยงาน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเปนแผนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะศึกษาศาสตร
โดยครอบคลุมทุกภารกิจของคณะศึกษาศาสตร และยังเปนเคร่ืองมือในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ5 ป ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิตใหเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม เปนที่ตองการของสังคมและประเทศชาติ มีความเปนประชาธิปไตย มีคุณธรรม
จริยธรรม และเปนบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําหนาที่การงานตอไปในอนาคต 
 คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรม และผลผลิต ทีส่อดคลองและพัฒนาจาก
แผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณที่ผานมา และยังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว  
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

วิสัยทัศน 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง รูจักใชเทคโนโลยีเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 

 
คานยิมองคกร 

สรางเสริมเอกลักษณความเปนครูและมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
ปรัชญา 
  สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
ปณิธาน 
  พัฒนาการบริหารงานและใหการบริการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
 
อัตลักษณ 
  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 
เอกลักษณ 
  การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
พันธกิจ 

1. สงเสริมการสรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรม ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชน 
2. สงเสริมการวิจยั เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาการศึกษาและและพัฒนางาน 
3.  สงเสริมการบรกิารทางวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  สงเสริมและสนับสนุนการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมไทย 
5. 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 สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธที่ 4 สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมงานทางดานวิจัยและนวัตกรรม 
เปาประสงคที่ 1 นําองคความรูของผลงานดานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เปาประสงคที่ 1 สงเสริมระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของการจัดการบานเมืองที่ดี 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพและภักดีตอองคกร 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 ประเด็นยุทธศาสตรที ่5 
การพัฒนาศักยภาพดานการศึกษาแกนักศกึษาและ
ประชาชนทั่วไป 

สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ 

สงเสริมงานทางดานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 

ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ ตรงตามความ
ตองการของผูใชและสามารถสรางงานดวยตนเองได 

ประชาชนสามารถเขาถึงบริการทางการศึกษา
อยางเทาเทียมกัน 

นําองคความรูของผลงานดานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใชประโยชน 

สงเสริมระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการจัดการบานเมือง ที่ดี 

 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1  พัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความตองการของผูใช

บัณฑิต 
2  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 
3 สงเสรมิและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

1  สรางโอกาสและความเปนธรรมทางการศึกษา 
2  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชนและ

สังคม 
3  สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 
4  สงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

1.  สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย 
2  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

1  พัฒนาบุคลาการใหมีความรูความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพและภักดีตอองคกร 

2  สงเสริมและปองกันการแกปญหาของสังคม 
 

 

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

1. โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางทักษะทางปญญา 
การสื่อสารและการประยุกตใชสารสนเทศ 

2. โครงการใหความรูประสบการวิชาชีพ เรื่อง “ครู : 
การช้ีนําและลดปญหาสังคม” 

3. โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรม
ในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมพรอมในชีวิตการทํางาน 

4. โครงการสงเสริมความสัมพันธนักศึกษา 
5. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต 
 6. โครงการประเมินผลการใชหลักสูตรคณะ

ศึกษาศาสตร 
7. โครงการพัฒนาอาจารยทางวิชาการ เรื่อง “แนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานเอกสาร ระบบสารบรรณ
ของทางราชการ” 

8. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

9. โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอผูสําเร็จการศึกษา 

10. โครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของบุคลากรระดับหลักสูตร 

1.  โครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง "การ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียน
การสอน” 

2.  โครงการ “หัตถกรรม หัตถศิลป ศลิปน ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย” 

3.  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตรในระบบ QA 

4.   โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลกรในระบบ QA 

1. โครงการวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหและศกึษาการ
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสถิติและการวิจัย
เบ้ืองตนทางการศึกษาของนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต : การวิจัยแบบผสมวิธี” 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารย
และนักวิจัย 

 

1.โครงการ “สมัมนาทางวิชาการ” เรื่อง การ
เสริมสรางสมรรถนะและทักษะในการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร 

2. โครงการใหความรูประสบการณวิชาชีพ เรื่อง 
“ครู : การช้ีนําและลดปญหาสังคม” 
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สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวย : ลานบาท 

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

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
2561 2561 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาดานการศึกษาแกนักศึกษาและ
บุคคลท่ัวไป 
เปาประสงค 
1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคณุภาพ ตรง

ตามความตองการของผูใชและสามารถ
สรางงานดวยตนเองได 

กลยุทธ 

        

1. พัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 100 1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
เพ่ือผลิตบัณฑิต 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน
สังคมศาสตร 

 

1,000 103.775 - - งานบริการ
การศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- ภาควิชา  
- คณะ

ศึกษาศาสตร 

 2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวของภายใน 
1 ป 

71 
 

2. โครงการประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ป 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
หรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาท่ีเกี่ยวของภายใน 1 ป 

71  0.02 

 3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา 

3.55 1.โครงการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

1. ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอผูสําเร็จการศึกษา 

3.55  0.02 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
2561 2561 งปม. นอก งปม. 

2. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

1 รอยละของหลักสูตรท่ีผานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับดี 

65 1. โครงการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีผาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับดี 

65  0.05 - งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- ภาควิชาฯ 
- คณะ
ศึกษาศาสตร 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรระดับ
หลักสูตร 

1. ระดับความรูความเขาใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

3.55  0.05 

3. สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

1 รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมี
พัฒนาการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

51 1. โครงการพัฒนาและสงเสริม
กิจการนักศึกษา 

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาท่ี
เขารวมโครงการมีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

51 0.06 - - ฝายกิจการ
นักศึกษา  

- บัณฑิตศึกษา 
- คณะ
ศึกษาศาสตร 

 2.คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการนําไปใช
ประโยชนไดจริง 

3.55  2. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใชประโยชนไดจริง 

3.55   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 
สรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลาย เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ 
เปาประสงค 
1. ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการทาง

การศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
กลยุทธ 

 
 
 
 
 
 

       

1. สรางโอกาสและความเปนธรรมทาง
การศึกษา 

1.รอยละของนักศึกษาใหมตามแผน 90 1. โครงการประชาสัมพันธรับ
สมัครนักศึกษาใหม 

1. จํานวนนักศึกษาใหม 
2.รอยละของจํานวนนักศึกษาใหม

ตามแผน 
 
 
 
 
 

1,000 
90 

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

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
2561 2561 งปม. นอก งปม. 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชน
และสังคม 

1. รอยละชองโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ตองการดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

25 1. โครงการบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ
ประโยชนท่ีไดรับ 

2. รอยละของโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความ
ตองการดานการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

3.55 
 
 

25 
 

0.05 - - คณะกรรมการ
ฝายบริการ
วิชาการแกสังคม
และชุมชน 
คณะ
ศึกษาศาสตร 

3. สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 1.รอยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน 

21 1. โครงการบูรณาการดานศิลปะ
และวัฒนธรรมรวมกับการ
เรียนการสอน 

1.คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

2.รอยละของหลักสูตรท่ีมีการ 
บูรณาการดานศลิปวัฒนธรรม
รวมกับการเรียนการสอน 

3.55 
 

21 

0.03 - ฝายสวัสดิการ
คณะ
ศึกษาศาสตร 

4. สงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1. รอยละภาควิชาและหนวยงานสนับสนุนท่ีตรวจ
ประเมินในระบบ QA ไดรับผลประเมินผานเกณฑรับ
ดี (3.51).ขึ้นไป 

65 1. การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาคณะศกึษาศาสตร
ในระบบ QA  

1.ระดับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาคณะศกึษาศาสตร 

 

3.55 - 0.04 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 
 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรใน
ระบบ QA 

 
 
 
 
 
 

1. คาเฉลี่ยระดับความรูความ
เขาใจของผูเขารวมโครงการ 

3.55 - 0.04 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ 
หนวยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
2561 2561 งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
สงเสริมงานทางวจิยัและนวัตกรรม 
เปาประสงค 
1.  นําองคความรูของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใชประโยชน 
กลยุทธ 

 
 
 
 
 
 

       

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

1.คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใชประโยชนไดจริง 

2. รอยละของผูเขารวมอบรมดาน
การวิจัยท่ีทําวิจัย 

3.55 
 

21 

 
 
 
 

0.038 
 

- ศูนยสงเสริม
การทําวิจัย 

- ฝายวิชาการ
และวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียน

การสอน 
1.รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ 23 1. โครงการวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู 
1.จํานวนโครงการวิจัย 
2. รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับ 

การเผยแพร/ตีพิมพ 

1 
23 

0.10  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

        

เปาประสงค 
1. สงเสริมระบบบริหารจัดการตามหลัก    

ธรรมาภิบาลของการจัดการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ 

        

1. พัฒนาบุคลาการใหมีความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพและภักดีตอองคกร 

1.ระดับความสําเร็จของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคโครงการ 

3.55 1.โครงการพัฒนาบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตรใหมี
สมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 

1 จํานวนโครงการ 
2.ระดับความสําเร็จของโครงการ

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
โครงการ 

2 
3.55 

0.10 - - หนวยการ
เจาหนาท่ี  
- ฝายบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร 

2. สงเสริมการปองกันและการแกปญหาของ
สังคม 

1.รอยละของโครงการปองกันและแกปญหาของสังคมท่ี
บรรลุวัตถุประสงคตามแผน 

3.55 1.โครงการชี้นําปองกันและแกไข
ปญหาของสังคม 

1 จํานวนโครงการ 
2.ระดับความสําเร็จของโครงการ

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
โครงการ 

1 
3.55 

- 0.015 ฝายกิจการ
นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

รวมทั้งสิ้น 104.145 0.273  
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (SWOT Analysis) 
 
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณาจารยมีความรูความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนและเปนที่ยอมรับในสังคม 
2. มีหลักสูตรที่เปดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความตองการของผูเรียน 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู 
4. มีศูนยสงเสริมวิจัยคณะศกึษาศาสตร ในการกํากับดูแลดานทุนวิจัยของคณาจารยในคณะฯ และใหคําปรึกษาดานการทําวิจัย เพ่ือสรางความเขมแข็งในเชิงวิชาการของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 จุดออน (Weakness) 
1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 
2. หองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการสอนไมเพียงพอ 
3. การนําองคความรูจากการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนอยูในวงจํากัด  
4. ขาดการทําแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสทิธิภาพ 
5. ระบบบริหารจัดการดานตาง ๆ ยังขาดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 
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. เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษามีแนวทางการปฏิบัติบางประการที่ไมสอดคลองกับสภาพการจัดการของคณะศึกษาศาสตร 
5. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะศึกษาศาสตร 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2559 คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 
 
 

ปจจัยภายใน 
 

 
 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. คณาจารยมีความรูความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบการเรียนการ
สอนและเปนท่ียอมรับในสังคม 

2. มีหลักสูตรท่ีเปดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความตองการของผูเรียน 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
4. มีศูนยสงเสริมวิจัยคณะศึกษาศาสตร ในการกํากับดูแลดานทุนวิจัยของคณาจารยในคณะฯ 

และใหคําปรึกษาดานการทําวิจัย เพ่ือสรางความเขมแข็งในเชิงวิชาการของคณาจารยและ
บุคลากรสายสนบัสนุน 

5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมอยางสมํ่าเสมอ 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนไมเพียงพอ 

2. หองเรียน หองปฏิบัติการและสื่อการสอนไมเพียงพอ 
3. การนําองคความรูจากการวิจัยมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอนอยูในวงจํากัด  
4. ขาดการทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. ระบบบริหารจัดการดานตาง ๆ ยังขาดการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

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

นักศึกษาเขามาศึกษาทางดานวิชาชีพครูเพ่ิมมากขึ้นในคณะศึกษาศาสตร 
2. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการ

บริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยสงเสริม สนับสนุนทุนวิจัยใหคณาจารยทําการวิจัยและสงเสริมการนําเสนอผลงานวิจัย

ท้ังในและตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

1. สรางโอกาสและความเปนธรรมทางการศึกษา 
2. สงเสริมและบูรณาการกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 
3. สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

1. สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
2. สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย 
3. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน 

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

มีคูแขงขันมากขึ้น 
2. งบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยจํานวนจํากัดในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 
3. การขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกมีขอจํากัดของแนวปฏิบัติและระยะเวลา ทําใหขาดแรงจูงใจ

ในการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
4. เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษามีแนวทางการปฏิบัติบางประการท่ีไมสอดคลองกับสภาพการ

จัดการของคณะศึกษาศาสตร 
5. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน

คณะศึกษาศาสตร 
 

1. พัฒนาบัณฑิตใหตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 
2. พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
3. 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 

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง  รูจักใชเทคโนโลยเีพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

 สงเสริมงานทางดานวิจัยและนวัตกรรม สรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ สงเสริมทักษะความรูในภูมิภาค
อาเซียน 

 ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพตรง
ตามความตองการของผูใชและสามารถ
สรางงานดวยตนเองได 

แผนผงัเชิงยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

การพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา
แกนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
 

ประชาชนสามารถเขาถึงบริการทาง
การศึกษาอยางเทาเทียมกัน 

นําองคความรูของผลงานวจิัยและนวัตกรรมไป
ใชประโยชน 

สงเสริมระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของการจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

สงเสริมและพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในประชาคมอาเซียน 



 

 


