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แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
หลักการและเหตุผล 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และก าหนดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยนั้น คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์โดยครอบคลุมทุกภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และยังเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้และให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยและการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม เป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาต ิมีความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการท าหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต 
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หน้าที่ความรบัผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการ 
 หน้าที่ความรบัผิดชอบ 

 คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตใ นระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งปฏิบัติการด้านการศึกษาและแหล่งวิชาความรู้ต่าง ๆ มีการพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท้ังน้ี เพ่ือเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านการศึกษาและมีการอบรมวิชาการแก่เยาวชน ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 ปริญญาคือ ศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาโทแยกเป็น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิทย าศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศศ.ม.) ระดับปริญญาเอก 5 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา สาขาวิชาจิต วิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชาวิจัยการศึกษา และ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี แก่นักศึกษาเพ่ือรองรับกับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาลอีกด้วย 
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การแบ่งส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 
 ตามมติสภามหาวทิยาลยั 

งานประกนัคุณภาพ 
การศึกษา  

งานนโยบาย 
และแผน 

- หน่วยวเิคราะห์แผน 
    และงบประมาณ  
- หน่วยวจิยัสถาบนั 
   และสารสนเทศ  
- หน่วยวเิทศ 
สมัพนัธ์ 

คณบดคีณะศึกษาศาสตร์ 

ส านกังานเลขานุการ 

งานคลงัและพสัดุ งานบริการการศึกษา 

- หน่วยสารบรรณ 
- หน่วยการเจา้หนา้ท่ี 
- หน่วยอาคารสถานท่ีฯ 
- หน่วยผลิตเอกสาร 

-หน่วยการเงินและบญัชี 
-หน่วยพสัดุ 

-หน่วยทะเบียนและประเมินผล 
-หน่วยส่งเสริมพฒันาทาง 
   วชิาการ 
-หน่วยกิจการนกัศึกษา 

งานคลงัและพสัดุ 
 

งานบริหารและ
ธุรการ 

งานบริการการศึกษา 

ภาควิชา 

โรงเรียนสาธิต 
มร. 

-ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 
-ภาควชิาการประเมินและการวจิยั 
-ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา 
-ภาควชิาภูมิศาสตร์ 
-ภาควชิาพลานามยั 
-ภาควชิาจิตวทิยา 
-ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 
-ภาควชิาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา* 
-ภาควชิาคหกรรมศาสตร์* 
-ภาควชิาการศึกษาต่อเน่ืองและอาชีวศึกษา* 

- หน่วยแผนและพฒันา
คุณภาพการศึกษา  

- หน่วยประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

งานบริหารและธุรการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

รองคณบดีฝ่ายสวสัดิการ รองคณบดีและผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง
ฯ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและกิจการพิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 

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

1. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการสอนและเป็นที่ยอมรับในสังคม 
2. มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
4. มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 จุดอ่อน (Weakness) 
1. งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
2. ขาดห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยที่มีประสิทธิภาพ 
3. ผลงานการวิจัยของคณาจารย์ในระดับชาติค่อนข้างน้อย  
4. ภาระงานของคณาจารย์มาก ท าให้การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการพัฒนาด้านบริหารจัดการไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunities) 

1. พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2551 กระจายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ส่งผลให้นักศกึษาเข้ามาศึกษาทางด้านวิชาชีพครูเพ่ิมมากขึ้นในคณะศกึษาศาสตร์ 
2. มหาวิทยาลัยรามค าแหงสง่เสริมและสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการาศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยให้คณาจารย์ท าการวิจัยและส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
4. ขาดแผนพฒันาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและไม่ต่อเนื่อง 
ข้อจ ากัด (Threats) 
1. การเปิดเสรีการศึกษา หลายมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ท าให้มีคู่แข่งขันมากขึ้น 
2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
3. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ไมส่ามารถปฏิบัติตามได้ 
4. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรป ีพ.ศ. 2558 สง่ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

 
 
 

ปัจจัยภายใน 
 

 
 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาทีร่ับผิดชอบ
การเรียนการสอนและเป็นที่ยอมรับในสังคม 

2. มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน 

3. มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
4. มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ 
5. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

1. งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ 

2. ขาดห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยทีมี่
ประสิทธิภาพ 

3. ผลงานการวิจยัของคณาจารย์ในระดับชาติค่อนข้าง
น้อย 

4. ขาดแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและไม่
ต่อเนื่อง 

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

ศึกษาทางด้านวชิาชีพครูเพิ่มมากขึ้นในคณะศึกษาศาสตร์ 
2. มหาวิทยาลัยรามค าแหงส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัด

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยให้คณาจารย์ท าการวิจัยและส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนกัศึกษาและศิษย์เก่า 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

1  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและและงานสร้างสรรค์ 
2  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
 

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

มากขึ้น 
2. งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
3. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
4. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี พ.ศ. 2558 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 

1  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความ
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

2  ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ปัญหาของสังคม 
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วิสัยทัศน ์
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
ค่านยิมองค์กร 

สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นครูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
ปรัชญา 
  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 
ปณิธาน 
  พัฒนาการบริหารงานและการบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์
 
อัตลักษณ ์
  ผลิตบัณฑิตใหม้ีความรู้คู่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ ์
  การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
พันธกิจ 
  คณะศึกษาศาสตร์ เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เปน็สถานศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพ่ือส่งเสริมวิชาการ ความรู้ด้านต่าง ๆ สอน วิจัย ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการด าเนินงานด้านประชาคมอาเซียน โดยด าเนินการในด้านพันธกิจ ดังนี้ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบให้กับปวงชน เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถแก่นักศกึษา ในลักษณะของการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คณุธรรม 
2. ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาและการบรหิารงาน  
3.  ส่งเสริมการบรกิารทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  ส่งเสริมความรูด้้านประชาคมอาเซียนแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ สามารถบรรลุ

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณค่าสู่สังคม 

เป้าประสงค์ที่  1  เป็นบัณฑิตที่มคีุณภาพในการท างานและพัฒนางานได้ตรงตามความต้องการ 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู ้
เป้าประสงค์ที่  1  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่  1  ใหโ้อกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้
เป้าประสงค์ที่  1  ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู ้

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้ประโยชนด์้านการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่  1  ส่งเสริมทักษะเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่  1  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ปัญหาของสังคม 
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วิสัยทัศน ์     
 
ประเดน็ 
ยุทธศาสตร ์
 
 
 
เป้าประสงค ์
 
 
 

            
 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 

 

ด้านประสิทธิผล 
กลยุทธ์  สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็น
ธรรมทางการศึกษา 

กลยุทธ์  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ 

 

  

ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ ์ พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กลยุทธ์  พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

 

กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
 

กลยุทธ์  ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 

ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 
 

กลยุทธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

  

ด้านพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและและ
งานสร้างสรรค์ 

 

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ์  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มี
ความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

กลยุทธ์  ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ปัญหาของ
สังคม 

 
 

จัดการเรียนการสอนเพื่อผลติบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความเปน็เลิศทางวิชาการ 
 

 สร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรม
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินชีวิต 

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการ
เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาค 

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับ
การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

แผนผังเชิงยุทธศาสตรข์องคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

พัฒนาขีดความสามารถใน
ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมทักษะเพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถในประชาคมอาเซียน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพในการท างาน
ตรงตามความต้องการและสามารสร้างงาน
ด้วยตนเอง 
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้มีความรู้  ความสามารถและมีคุณค่าสู่
สังคม 

สร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรม
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ 

พัฒนาขีดความสามารถในประชาคม
อาเซียน 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
เป็นบัณฑิตที่ มีคุณภาพในการ
ท างานและพัฒนางานได้ตรงตาม
ความต้องการ 

ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการ
เข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค 

ผลงานวิจัยได้รบัการเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู ้

ส่งเสริมทักษะเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ
ในประชาคมอาเซียน 
 

ส่งเสริมการบรหิารจัดการตามแนวทางของ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

กลยทุธ ์ กลยทุธ ์ กลยทุธ ์ กลยทุธ ์ กลยทุธ ์
1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. พัฒนาหลักสตูรให้ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกจิการนักศึกษา

และศิษย์เก่า 
 

1. ให้โอกาสทางการศึกษาและความเป็น
ธรรมทางการศึกษา 

2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมระบบการประกันคณุภาพ

การศึกษา 

1.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิัยทาง
การศึกษา 

2.  ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการ
สอน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 

1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ มีความซื่อสัตยแ์ละภักดี
ต่อองคก์ร 

2.  ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ปัญหา
ของสงัคม 

 

วิสัยทัศน์    จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อความเปน็เลิศทางวิชาการ 
 
 พันธกิจ 1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบให้กับปวงชน เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถแก่นักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

2. ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการศึกษาและการบรหิารงาน  
3.  ส่งเสริมการบรกิารทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังค่านิยมไทยแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  ส่งเสริมความรูด้้านประชาคมอาเซียนแก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

 
 ค่านยิมองค์กร   สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นครูและมจีรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ผลิตบัณฑิต 
2.โครงการประเมินบัณฑิตปรญิญาตรีได้งาน

ท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
3.โครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับ
หลักสูตร 

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา 

1. โครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
3. โครงการบูรณาการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมร่วมกับการเรียนการสอน 
4. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ 

QA ระดับภาควชิาและหน่วยงาน
สนับสนุน 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในระบบ 
QA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัย
ของอาจารย์และนักวิจัย 

2. โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
บุคลากร 

1. โครงการอาเซียน 
 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตรใ์หม้ีสมรรถนะและทักษะ
สูงขึ้น 

2.โครงการรณรงค์ต้านสิ่งเสพติดและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
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สรุปรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี ้
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของบัณฑิตให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณค่าสู่
สังคม 
เป้าประสงค์  
เป็นบัณฑิตทีม่ีคุณภาพในการ
ท างานและพัฒนางานไดต้รง
ตามความต้องการ 

                     

กลยุทธ ์                      
1.  พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้

ความสามารถตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 1 ปี 

70 71 72 73 74 มร./
สงป. 

1. กิจกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอนเพื่อผลิต
บัณฑิต 

84 48 89 50 94 53 99 56 104 59 470 266 -งานบริการ
ศึกษา 
-ภาควิชา 
-คณะ
ศึกษาศาสตร ์

2 ระดับของผลส าเร็จของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 

3.00 3.04 3.09 3.13 3.17 มร./
สงป. 

- .02 - .02 - .02 - .02 - .02 - .10  

3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บณัฑิตที่มีต่อผู้เสร็จการศึกษา
ที่ได้งานท า 

70 71 72 73 74 มร./  
สงป. 

  2.โครงการประเมิน
บัณฑิตปริญญาตรีได้
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 
ป ี

- .02 - .02 - .02 - .02 - .02 - .10 งานบรกิาร
ศึกษา 
ภาควิชาตา่ง 
ๆ ในคณะ
ศึกษาศาสตร ์

4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อผู้เสร็จการศึกษา
ที่ได้งานท า 

 

3.51 3.55 3.60 3.65 3.70 มร./
สงป. 

- .02 - .02 - .02 - .02 - .02 - .10  
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ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี ้
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
 5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา

ที่สามารถสร้างงานและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

15 16 17 18 19 มร./
สงป. 

              

 6. ระดับผลส าเร็จของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่สามารถสร้างงาน
และประกอบอาชีพอิสระ 

3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 สกอ./
สงป. 

              

2.  พัฒนาหลกัสูตรให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

1.ร้อยละจ านวนหลักสตูรผ่านการ
ประกันคุณภาพระดับด ี

60 61 62 63 64 สกอ./
สมศ. 

1.โครงการประเมนิ
คุณภาพระดับ
หลักสูตร 

 .04  .04  .04  .04  .04  0.20 งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

        2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร
ระดับหลักสตูร 

 .04  .04  .04  .04  .04  0.2 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการนักศึกษาและ  
ศิษย์เก่า 

1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่
รับบริการโครงการพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่ามี
พัฒนาการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

50 51 52 53 54 มร./
สงป. 

1. โครงการพัฒนา
และส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา 

 .06  .06  .06  .06  .06  0.30 - ฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

- บัณฑิต 
ศึกษา 

- คณะ
ศึกษา 
ศาสตร์ 

 2. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.51 3.55 3.60 3.65 3.70 มร./
สงป. 
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ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี ้
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างโอกาสทางการศึกษา 
ความเป็นธรรมทางการศึกษา
และการเรียนรู้ 

                     

เป้าประสงค์ 
ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและการเข้าถึงการ
บริการทางการศึกษาอย่าง
เสมอภาค 

                     

กลยุทธ ์                      
1. ให้โอกาสทางการศึกษา

และความเป็นธรรมทาง
การศึกษา 

1.ร้อยละของความส าเร็จของ
จ านวนการรับนักศึกษาใหม่ตาม
แผน(ระดับอดุมศกึษา) 

85 86 87 88 89 มร./
สงป. 

1.โครงการ
ประชาสัมพันธ์รับ
นักศึกษาใหม่ทั้ง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

0 .05  .05  .05  .05  .05  0.25 งาน
บริการ
การศึกษา 
บัณฑิตศึก
ษาคณะ
ศึกษาศาส
ตร์และ
ภาควิชา 

2.  ส่งเสริมการจัดบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

1. ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสอนงความ
ต้องการด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

20 21 22 23 24 มร. 1. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

0 .05 0 .05 0 .05 0 .05 0 .05 0 2.5 คณะกรรมการฝ่าย
บริการ
วิชาการแก่
สังคมและ
ชุมชน 
- คณะ
ศึกษา 

ศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี ้
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1.ร้อยละของจ านวนโครงการ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่อาจารย์
และบุคลากรและนักศึกษาเข้า
ร่วมมีจิตส านึกและความเข้าใจ
ในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม 

20 21 22 23 24 มร. 1.โครงการบูรณาการ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับ     
การเรียนการสอน 

 

0 .05 0 .05 0 .05 0 .05 0 .05 0 2.5 ฝ่าย
สวัสดิการ
คณะศึกษา 
ศาสตร์ 

4. ส่งเสริมระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

1. ร้อยละภาควิชาและหน่วยงาน
สนับสนุนที่ตรวจประเมินใน
ระบบ QA ได้รับผลประเมิน
ผ่านเกณฑ์รับดี (3.51). 

60 61 62 63 64 มร./
สงป. 

 1. การประเมนิคุณภาพ
การศึกษาในระบบ 
QA ระดับภาควิชา
และหน่วยงาน
สนับสนุน 

0 .05 0 .05 0 .05 0 .05 0 .05 0 2.5 งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

         2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
บุคลากรในระบบ QA 

0 .04 0 .04 0 .04 0 .04 0 .04 0 0.2 งาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้ 

                     

เป้าประสงค์  
ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่
และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

                     

กลยุทธ ์                      
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ

วิจัยทางการศึกษา 
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมด้าน

การวิจัยที่ท าวิจัย 
20 21 22 23 24 มร. 1.โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านการ
วิจัยของอาจารย์
และนักวิจัย 

0 .06 0 .06 0 .06 0 .06 0 .06 0 .30 ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
คณะศึกษา 
ศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ทีม่า 

ตัวชี ้
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

2.  ส่งเสริมการวิจัยเชิง
บูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ด้านการเรียน
การสอน 

 

1.ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ 

20 21 22 23 24 มร./
สกอ. 

1. โครงการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของ
บุคลากร 

0 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0.2  0.2 0 0.5 ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย
คณะศึกษา 
ศาสตร์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาขีดความสามารถใน
ประชาคมอาเซียน 

                     

เป้าประสงค ์
ส่งเสริมทักษะเพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถในประชาคม
อาเซียน 
กลยุทธ์ 

                     

1.  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

1.ร้อยละความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์ของโครงการตาม
แผนอาเซียน 

80 85 90 85 100 มร./
สกอ.
/สงป. 

1.โครงการอาเซียน 
 

0 0.2 0 0.2 0 0.2 0 0.2  0.2 0 0.5 ฝ่ายวิชาการ   
และวิจัย       
คณะ
ศึกษาศาส
ตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

                     

เป้าประสงค ์
1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ

ตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

                     

1. พัฒนาบุคลาการให้มี
ความรู้ความสามารถ มี
ความซื่อสัตย์และภักดีต่อ
องค์กร 

1.ระดับความส าเร็จของ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์โครงการ 

3 3.5 4.0 4.5 5 มร. 1.โครงการพัฒนา
บุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้มี
สมรรถนะและ
ทักษะสูงขึ้น 

0 0.1 0 0.1 0 0.1 0 01 0 01 0 0.50 -หน่วยการ
เจ้าหน้าที่  

-ฝ่ายบริหาร
คณะศึกษา 
ศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี ้
วัด 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงาน
ที ่

รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 
งปม. นอก 

งปม. 

2. ส่งเสริมการป้องกันและ
การแก้ปัญหาของสังคม 

1.ระดับความส าเร็จของจ านวน
โครงการชี้น า ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของสังคมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผน 

3 3.5 4.0 4.5 5 มร. 1.โครงการรณรงค์
ต้านสิ่งเสพติดและ
การส่งเสริมสุขภาพ 

0 .05 0 .05 0 .05 0 .05 0 .05 0 0.25 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
คณะศึกษา 
ศาสตร์ 

         84  49.05 89 51.05 94  54.05 99  57.05 104 60.05 470 271.25  
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Mind Map แสดงการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (2560-2564) คณะศึกษาศาสตร์ 

เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของบณัฑิตใหมี้
ความรู้ ความสามารถและมีคุณค่าสู่สังคม 

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัรามค าแหง แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ศษ. เป้าประสงค์ ศษ. กลยุทธ์ ศษ. 

เป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพในการท างานและ
พฒันางานไดต้รงตามความตอ้งการ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
มร. 

เป้าประสงค์ มร. กลยุทธ์ มร. 

การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุน
มนุษย ์

การสร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหล่ือมล ้าของภาครัฐ  

ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาค
อาเซียน 

ผูรั้บบริการทางการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา มีคุณภาพ ส าเร็จ
การศึกษาแลว้มีงานท าตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชส้ามารถสร้างงานดว้ย
ตนเอง 

ผลงานวจิยั นวตักรรม องคค์วามรู้ 
และงานสร้างสรรคท่ี์น าไปใช้
ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิง
เศรษฐกิจ) 

เยาวชน ประชาชนเขา้ถึงบริหารทาง
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยา่งเสมอ
ภาค 

ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการ
ตามแนวทางของการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี 

1.  พฒันาบณัฑิตท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2.  พฒันาหลกัสูตรไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตร 

3.  พฒันาส่งเสริมกิจการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
บูรณาการเพื่ออาชีพ 

4.  การสร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 
5.  การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม

ผูสู้งอาย ุ
 

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยัและ
นวตักรรม 

เสริมสร้างและพฒันาทกัษะเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถและความร่วมมือใน
ประชาคมอาเซียน 

 

การพฒันาบริหารเพื่อความมัน่คง 

1. ส่งเสริมและพฒันาพนัธกิจประชาคม
อาเซียน 

1.  สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษา 

2.  ส่งเสริมการจดับริการวชิาการแก่สังคมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนศิลปะและวฒันธรรม
ไทย 

4.  ส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
5.  การพฒันาเศรษฐกิจรากฐานและชุมชน

เขม้แขง็ 
 
1.  ส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็การวิจยั

และงานสร้างสรรค ์
2. ส่งเสริมการวจิยัเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ (สร้างองคค์วามรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลย)ี 

 

1.  พฒันาบุคลากรใหมี้บทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตย์
และภกัดีต่อองคก์าร 

2. ส่งเสริมการช้ีน า ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของ
สังคม 

3. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
4. การบริหารจดัการทรัพยากรน ้า 

1.  พฒันาบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถตรง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

2.  พฒันาหลกัสูตรไดม้าตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร 

3  ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการนกัศึกษาและ
ศิษยเ์ก่า 

1.  ใหโ้อกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม
ทางการศึกษา 

2.  ส่งเสริมการจดับริการวชิาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

3. ส่งเสริมการอนุรักษศิ์ลปะและวฒันธรรม 
4.  ส่งเสริมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาและการ
เขา้ถึงบริหารทางการศึกษาอยา่งเสมอภาค 

สร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ 

1.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมการวจิยัเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ดา้นการเรียนการสอน 
 

ผลงานวจิยัไดรั้บการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

พฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัและพฒันาองค์
ความรู้ 

1. ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมทกัษะเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถใน
ประชาคมอาเซียน 

พฒันาขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 

1.  พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ มี
ความซ้ือสัตยแ์ละภกัดีต่อองคก์ร 

2. ส่งเสริมการป้องกนัและการแกปั้ญหาของ
สังคม 

ส่งเสริมทกัษะเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถใน
ประชาคมอาเซียน 

พฒันาขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 


