
 
 

 
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจาํป พ.ศ. 2564 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง



ความเปนมา 
 
 
 

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของนั้น 
 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารท่ีทําการ
ของคณะฯ หลังแรกเคยใชเปนอาคารในงานแสดงสินคานานาชาติแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอมามหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติใหสรางอาคารถาวร 
ขึ้นใหม วางศิลาฤกษในวันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (วาศน) ตอมาไดเลื่อนสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ดวยสาเหตุ
ดังกลาว บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรจึงพรอมใจกันถือวาวันท่ี ๒๘ กันยายน เปนวันมนุษยศาสตร  
 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรไดบริหารงานภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากอง โดยได
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหง อันไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพียบพรอมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความรูดานวิชาชีพ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริม
ใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
 ในปงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 ซึ่งสาระสําคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ โดยแตละประเด็นสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อเปนกรอบกําหนด
ทิศทาง การดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของคณะฯ ในปงบประมาณ นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใหเกิด
แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และผลักดันใหการดําเนินการภารกิจตาง ๆ ใหมีเอกลักษณ มีคุณภาพมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของสังคม และการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงาน มุงผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ แนวทางการพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยดวย บัดนี้ ไดเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 คณะกรรมการนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจดัทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 ตามท่ี
ไดรับจัดสรรงบประมาณจากงบคลัง งบรายไดของมหาวิทยาลัย งบเงินทุนคณะมนุษยศาสตร และงบท่ีเก็บจากผูเขารวมโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะฯ มีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศนตามท่ีไดกําหนดไว   
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วิสัยทัศน 
คณะมนุษยศาสตรจัดการศึกษาทีมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

ปรัชญา 
มุงพัฒนาองคความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สูการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณคาตอสังคม 

 

ปณิธาน 
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม และรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ 

 

คานิยมองคกร 
ซื่อสัตย มีวินัย โปรงใส ใสใจองคกร 

 

อัตลักษณ 
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รับใชสังคมอยางมีคุณภาพ 

 

เอกลักษณ 
จัดการเรียนการสอนสาขาที่หลากหลายแบบตลาดวิชาควบคูแบบจํากัดจํานวน 

 

พันธกิจ 
 ๑)  สนับสนนุและสงเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศกึษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสาขาวิชาในลกัษณะการศึกษา 
  เพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
 ๒)  สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อนําไปใชประโยชน 
 3) สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม และประชาชน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 
 4) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5) สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตรชาต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตรการจัดสรร 

งบประมาณ 
ยุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ยุทธศาสตร 

คณะมนุษยศาสตร 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
และเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรการเสริมสราง 
และพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรดานการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรดานการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ 
เทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทศาสตรการสรางความ 
เปนธรรม และลดความ 
เหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทศาสตรดานการสรางโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตรดานการสราง 
ความเปนธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรดานการสราง 
ความเปนธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรดานสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย        
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรดานสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรดานงานวิจัย 
และงานสรางสรรค 

ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ  
ในภาครัฐ การปองกัน 
การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
บริหารจัดการและ 
ธรรมาภิบาล 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕64 
 

แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร พ.ศ. ๒๕64 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

เปาประสงค 
 

กลยุทธ 
 

เปาประสงค 
 

กลยุทธ 
 

พันธกิจ 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐาน 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความ 
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. พัฒนาและสงเสริมกจิการนักศึกษา 
และบูรณาการเพื่ออาชีพ 

๑. ผูรับบริการทางการศึกษา
มีคุณภาพ สําเร็จการศึกษา
แลวมีงานทํา ตรงตาม
ความตองการของผูใช 
สามารถสรางงานดวย
ตนเอง 

1. การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย 

3. สนับสนุนและสงเสริม
การวิจัยและพัฒนางาน
สรางสรรค เพื่อนําไปใช
ประโยชน 

3. วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
องคความรู และงาน
สรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
การวิจัยและงานสรางสรรค 

2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ 
เพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองค
ความรู ถายทอดเทคโนโลย)ี 

2. การสราง 
ความเปนธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม  

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึง
บริการทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
อยางเสมอภาค 

4. สนับสนุนและสงเสริม
การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และประชาชน  
เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืน 

1. สนับสนุนและสงเสริม
กระจายโอกาส ความ
เสมอภาค และความ 
เปนธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายสาขาวิชา  
ในลักษณะการศึกษา 
เพื่อปวงชนใหมีความรู 
คูคุณธรรม  

1. สงเสริมสนับสนุนใหตระหนักเห็น
คุณคาศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

1. สรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการ 
แกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
และยั่งยืน 

5. สนับสนุนและสงเสริม
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร 

2. สงเสริมการชี้นํา ปองกัน และแกปญหา
ของสังคม 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา 

4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดาน 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาระบบสาธารณุปการ 
ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 

6. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐาน 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความ 
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. พัฒนาและสงเสริมกจิการนักศึกษา 
และศิษยเกาและบูรณาการเพื่ออาชีพ 

1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ 
เพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองค
ความรู ถายทอดเทคโนโลย)ี 

3. สงเสริมใหผลงานวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

1. สงเสริมสนับสนุนใหตระหนักเห็น
คุณคาศิลปะและวัฒนธรรม 

1. สรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการ 
แกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
และยั่งยืน 

๑. ผูรับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
สําเร็จการศึกษาแลว 
มีงานทํา ตรงตามความ
ตองการของผูใช สามารถ
สรางงานดวยตนเอง 

1. ผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ) 

2. ผลงานวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการไดรับ 
การตีพิมพเผยแพร 
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึง
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
อยางเสมอภาค 

1. การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย 

3. งานวิจัยและ 
งานสรางสรรค 

2. การสรางความ 
เปนธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
  

2. สนับสนุนและสงเสริม
การวิจัยและพัฒนางาน
สรางสรรค เพื่อนําไปใช
ประโยชน 

3. สนับสนุนและสงเสริม
การบริการทางวิชาการ
แกสังคม แกประชาชน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 
ที่ยั่งยืน  

1. สนับสนุนและสงเสริม
กระจายโอกาส ความ
เสมอภาค และความ 
เปนธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ  
ในลักษณะการศึกษา 
เพื่อปวงชนใหมีความรู 
คูคุณธรรม  

4. สนับสนุนและสงเสริม
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

2. สงเสริมการอนุรักษ  
สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2. สงเสริมการอนุรักษ  
สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
เชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

6. สงเสริมและพัฒนา  
การบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

4. การพัฒนา 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. สงเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร 

2. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดาน 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของคณะฯ 

3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1. สงเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

4. การพัฒนา 
การบริหารจัดการ
และธรรมาภิบาล 

5. สงเสริมและพัฒนา  
การบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 



 5

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสยี 
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกา และบูรณาการเพื่ออาชีพ 

เปาประสงคที่ 2 สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สบืสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนบัสนุนใหตระหนักเห็นคุณคาศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

กลยุทธที่ 1 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 งานวิจัย และงานสรางสรรค 
เปาประสงคที่ 1 ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกจิ) 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 

เปาประสงคที่ 2 ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติ 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรบัการตีพิมพเผยแพรในวารสารวชิาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
เปาประสงคที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประเดน็ยทุธศาสตรที ่1 ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 2 ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 3 ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 4 

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา 
ทางการศึกษา 

งานวิจัย และงานสรางสรรค การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา

แลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใช  
สามารถสรางงานดวยตนเอง 

2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี  
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

1. ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

2. ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับ 
การตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทาง
ของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 
2. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

และบูรณาการเพื่ออาชีพ 
4. สงเสริมสนับสนุนใหตระหนักเห็นคุณคาศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรม 
ทางการศึกษา 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม  
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยนื 

 

1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งดานการวิจัย 
และงานสรางสรรค 

2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน 
(สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 

3. สงเสริมใหผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย  
และภักดีตอองคกร 

2. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะฯ 

3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม 
1. โครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 
3. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทํา 

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
4. โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
6. โครงการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมกับการเรียนการสอน 
 

1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหม 
ทุกระดับการศึกษา  

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารย 
2. งานวิจัยเพือ่สรางองคความรู  
3. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ  
ใหมีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น  

2. โครงการดานการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA  
ระดับคณะ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 

คา 
เปาหมาย 
2564 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2564 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

และหมายเหต ุ
 

งปม. นอก  
งปม. 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทนุมนษุย     
เปาประสงคที ่1 ผูรับบริการทางการศึกษามีคณุภาพ สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง     
กลยุทธที ่1 
พัฒนาหลักสูตรได
มาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

1. หลักสูตรไดมาตรฐาน รอยละ 100.00 
ของหลักสูตรท้ังหมด 
(ตรี 14 โท 2 =  
16 หลักสูตร) 

1. โครงการประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร  

 

1. หลักสูตรไดมาตรฐาน รอยละ 
100.00 
ของหลักสูตร
ทั้งหมด 

- - อ.ประจําหลักสูตร/ 
อ.ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

   2. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(1 โครงการ)  

1. รอยละของจํานวน
โครงการที่แลวเสร็จ 

รอยละ 
100.00 

- เงินโครงการ 
ภาคพิเศษ 
หลักสูตร
วัฒนธรรมเพื่อ
การทองเที่ยว 
14,800.- 

อ.ประจําหลักสูตร/ 
อ. ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

กลยุทธที ่2 
พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลอง 
กับความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. ผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 

รอยละ 100.00 
ของเปาหมายที่กําหนด 
(เปาหมาย 500 คน) 
 

1. กิจกรรมจัดการเรียน 
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 

1. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 
 

500 คน - - หลักสูตร/ภาควิชา/ 
งานบริการ
การศึกษา/ 
สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 

2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 
1 ป 

รอยละ 73.00 
ของเปาหมายที่กําหนด 
(จากผูกรอก
แบบสอบถาม) 

1. โครงการประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีไดงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่
เกี่ยวของภายใน 1 ป  

รอยละ 73.00  
 

- - หลักสูตร/ภาควิชา/ 
งานบริการ
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 

คา 
เปาหมาย 
2564 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2564 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

และหมายเหต ุ
 

งปม. นอก  
งปม. 

 3. ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

ระดับ 3.60 
 
 

1. โครงการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา 

1. ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

ระดับ 3.60 - - หลกัสูตร/ภาควิชา/ 
งานบริการ
การศึกษา 

กลยุทธที ่3 
พัฒนาและสงเสริมกิจการ
นักศึกษาและศิษยเกา 
และบูรณาการเพื่ออาชีพ 

1. นักศึกษาที่รวมโครงการ 
มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น 
และสามารถนําไปปฏิบัติ 
ไดจริง 

รอยละ 70.00  
ของจํานวนผูเขารวม 
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาและสงเสริม
กิจการนักศึกษา 
(จํานวน 24 โครงการ) 

1. นักศึกษาที่รวม
โครงการมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น 

2. นักศึกษาสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใช
ในการประกอบอาชีพ
ได 

รอยละ 70.00 
 
 
รอยละ 20  
 

- 
 
 
- 

งบรายได 
60,000.- 
เงินทุนคณะฯ 
128,170.- 

ภาควิชา/
คณะกรรมการ
กิจการนักศกึษา/
สํานักงาน-
บัณฑิตศึกษา 

เปาประสงคที่ 2  สงเสริมการอนรุกัษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม     
กลยุทธที ่1 
สงเสริมสนับสนุนให
ตระหนักเห็นคุณคาศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. โครงการที่กอใหเกิดความรู
ความเขาใจหรือทําใหเห็น
ประโยชนคุณคาของศิลปะ
และวัฒนธรรม 

รอยละ 90.00 
ของเปาหมายที่กําหนด 

1. โครงการบูรณาการ 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกับการเรียนการสอน 
(จํานวน 4 โครงการ) 

1. จํานวนโครงการที่มี
การบูรณาการดาน
ศิลปะ และวัฒนธรรม
รวมกับการเรียน 
การสอน 

รอยละ 90.00 - งบรายได 
30,000.- 
 

คณะกรรมการ-
ศิลปวัฒนธรรม 

 2. โครงการทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมที่มีการ 
บูรณาการดานศิลปะ  
และวัฒนธรรมรวมกับ 
การเรียนการสอน 
หรือการวิจัย 

  2. ผลงานของนักศึกษา 
ที่เปนผลจากการ 
บูรณาการการทํานุ
บํารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม รวมกับ 
การเรียนการสอน 

รอยละ 
100.00 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 

คา 
เปาหมาย 
2564 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2564 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

และหมายเหต ุ
 

งปม. นอก  
งปม. 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา     
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศกึษาระดบัอุดมศึกษาอยางเสมอภาค     
กลยุทธที ่1 
สรางความเสมอภาค 
และความเปนธรรม 
ทางการศึกษา 

1. นักศึกษาใหมระดับ 
อุดมศึกษา 

 

รอยละ 96.00 
ของเปาหมายที่กําหนด 
 
 

1. โครงการประชาสัมพันธ 
รับสมัครนักศึกษาใหม 
ทุกระดับการศึกษา 
(จํานวน 1 โครงการ) 

1. นักศึกษาใหม
ระดับอุดมศึกษา 

2,700 คน - งบรายได 
30,000.- 

 

กก.กิจการนักศึกษา/  
อ. ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/งานบริการ
การศึกษา/
สํานักงาน-
บัณฑิตศึกษา 

กลยุทธที ่2 
สงเสริมการจัดบริการ
วิชาการแกสังคม  
เพื่อเสริมสรางความ 

1. โครงการบริการวิชาการ 
ที่มีการบูรณาการรวมกับ 
การเรียนการสอน 

รอยละ 75.00 
ของเปาหมายที่กําหนด 
 

1. โครงการบริการวิชาการ 
แกสังคมของคณะ 
(จํานวน 7 โครงการ) 

1. โครงการบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการ
รวมกับการเรียน 
การสอน 

รอยละ 75.00 
 

- งบรายได 
50,000.- 
เงินทุนคณะฯ 
35,360.- 

ภาควิชา/ 
คณะมนุษยศาสตร 
 

เขมแข็งและยั่งยืน    2. จํานวนหลักสูตร
ฝกอบรมที่ผูรวม
รับผิดชอบคาใชจายตอ
จํานวนโครงการทั้งหมด 

รอยละ 25.00 
 

- เก็บจาก 
ผูเขาอบรม
112,000.- 

สาขาวิชา 
ภาษารัสเซีย 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๓ งานวิจัย และงานสรางสรรค     
เปาประสงคที่ 1 ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะ และเชิงเศรษฐกิจ)     
กลยุทธที่ 1 
สงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งดานการวิจัย 
และงานสรางสรรค 

1. ผูเขาอบรมมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้นและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 70.00 
ของผูเขาอบรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ดานการวิจัยของอาจารย 
(จํานวน 2 โครงการ) 

1. ผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น 

รอยละ 70.00 
 

- เงินทุนคณะฯ 
36,000.- 

คณะกรรมการวิจัย 

กลยุทธที่ 2  
สงเสริมการวิจัยเชิง 
บูรณาการเพื่อนําไป 
ใชประโยชน (สรางองค
ความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 

1. ผลงานวิจัยที่นําไปพัฒนา 
การเรียนการสอน 

รอยละ 20.00 
ของผลงานวิจัย 
ที่แลวเสร็จ 

1. งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  
(จํานวน 4 โครงการ) 

1. ผลงานวิจัยเพื่อสราง 
องคความรูที่นําไป
พัฒนาการเรียน 
การสอน  

รอยละ 20.00 
ของผลงานวิจัย 
ที่แลวเสร็จ 

- งบรายได 
239,500.- 

อ. ศักดิ์ชัย ลุนลาพร 
อ. อิบรอฮิม มะลี 
อ. ฐิตินันทน ผิวนิล
ผศ. พรชิตา อุปถัมภ 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 

คา 
เปาหมาย 
2564 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2564 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

และหมายเหต ุ
 

งปม. นอก  
งปม. 

เปาประสงคที่ 2 ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรบัการตพีิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาต ิ     
กลยุทธที่ 1  
สงเสริมใหผลงานวิจัย 
หรือบทความทางวิชาการ
ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการ 
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

1. จํานวนผลงานวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการ  
หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสาร 
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

4 ผลงาน 1. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. จํานวนผลงานวิจัย 
หรือบทความทาง
วิชาการ หรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับ 
การตีพิมพในวารสาร 
วิชาการ ระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

4 ผลงาน - เงินทุนคณะฯ 
35,000.- 

คณะกรรมการวิจัย 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่4 การพัฒนาการบริหารจดัการและธรรมาภบิาล     
เปาประสงคที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการบรหิารจดัการตามแนวทางของการบรหิารจดัการบานเมืองทีด่ ี     
กลยุทธที่ 1 
พัฒนาบุคลากรใหมี
บทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย 
และภักดีตอองคกร 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 70.00 
ของบุคลากรที่เขารวม 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
ของคณะฯ ใหมีสมรรถนะ
และทักษะสูงขึ้น  
(จํานวน 5 โครงการ) 

1. บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจเพิ่มขึ้น 
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 70.00  
 

- งบรายได
150,000.-
เงินทุนคณะฯ 
153,600.- 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร/
คณะกรรมการ
วิชาการ 

กลยุทธที่ 2 
สงเสริมใหมีการดําเนินงาน
ดานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของ
คณะฯ 

1. คณะฯ มีการดําเนินการ 
ดานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
ตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง  

รอยละ 70.00 
ของบุคลากรที่เขารวม
โครงการ 

1. โครงการดานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง 

    (จํานวน 1 โครงการ) 

1. บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจเพิ่มขึ้น 
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 70.00  
 

- เงินทุนคณะฯ 
40,000.- 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร/ 
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
ภายใน 

กลยุทธที ่3 
สงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1. ผลการประเมินระดับคณะฯ ระดับดี 1. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA  
ระดับคณะ 

1. ผลการประเมิน 
ระดับคณะ 

ระดับดี - - งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

2564 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 

คา 
เปาหมาย 
2564 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2564 

หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

และหมายเหต ุ
 

งปม. นอก  
งปม. 

 2. ผูเขารวมอบรมมีความรู 
ความเขาใจดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และนําไปปฏิบัติจริง 

รอยละ 65.00 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร  
(จํานวน 1 โครงการ)  

1. รอยละความรู 
ความเขาใจและนําไป
ปฏิบัติไดจริงของ
ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 65.00 - เงินทุนคณะฯ 
14,400.- 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/
คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

รวม - - งบรายได 
559,500.-
เงินทนุคณะฯ 
442,530.- 
เก็บจําผูเขา
อบรม 
112,000.- 
เงินโครงการ 
ภาคพิเศษ 
หลักสตูร
วัฒนธรรม
เพื่อการ
ทองเที่ยว 
14,800.- 
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2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน 
    หนวย : ลานบาท 

ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารคณะฯ และงบบุคลากร คณะมนุษยศาสตร  - - งบแผนดิน 
   23,759,000.- - งบรายได 
   442,530.- - งบหนวยงานในกํากับ (เงินทุนคณะฯ) 
   112,000.- - เก็บจากผูเขาอบรม 
   14,800.- - โครงการภาคพิเศษ หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการ 

  ทองเที่ยว 
รวม  24,328,330.-  

 

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 
    หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารคณะฯ คณะมนุษยศาสตร    
- กิจกรรมนักศึกษา  - 60,000.- เงินรายไดจดัสรรตามระเบียบ 
- โครงการบริการวิชาการแกสังคม   50,000.-  
- โครงการพัฒนาบุคลากร   150,000.-  
- โครงการศิลปวัฒนธรรม   30,000.-  
- โครงการวิจัย   239,500.-  
- โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร   30,000.-  

รวม - 559,500.-  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - 24,795,430.-  
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ภาคผนวก 
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การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 

ตวัชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน               
2. ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อเห็นชอบ

รางแผนปฏิบตัิราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕64 
 

           
คณะกรรมการนโยบายและแผน   

3. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและประเมินผล 
แผนแตละตัวชี้วัด 

 
           

งานนโยบายและแผน  

4. จัดทําแผนปฏิบตัิราชการประจาํป พ.ศ. ๒๕64             งานนโยบายและแผน  
5. จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการและ  

KPI Template ในแผนปฏิบัตริาชการประจําป  
พ.ศ. 2564 ระหวางคณะมนุษยศาสตรกบั
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

   

 

        

งานนโยบายและแผน  

6. จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการ ระหวาง 
หัวหนาภาควิชากับคณบดีคณะมนษุยศาสตร 

    
 

       
งานนโยบายและแผน  

7. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัตริาชการ
ประจําป รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดอืน และ 
รอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการประจํา 
คณะมนุษยศาสตร และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

      

 

  

 

  

งานนโยบายและแผน  
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วิสัยทัศน คณะมนุษยศาสตรจดัการศึกษาทีมุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย 2. การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

3. งานวิจยั และงานสรางสรรค 4. การพัฒนาบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

 

 

เปาประสงค 

 

1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ สําเร็จ
การศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการ
ของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง 

2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการ 
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
อยางเสมอภาค 

1. ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  
(เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

2. ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ 
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

 

ดานประสิทธิผล กลยุทธ สรางความเสมอภาคและ 
ความเปนธรรมทางการศึกษา   (2) 

กลยุทธ สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ 
เพื่อนําไปใชประโยชน  
(สรางองคความรู ถายทอด
เทคโนโลยี)                          (3) 

กลยุทธ  สงเสริมใหผลงานวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ                            (3) 

 

ดานคุณภาพ กลยุทธ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับ 
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (1) 

กลยุทธ พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  (1) 

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมกิจการนกัศึกษา 
และศิษยเกา และบูรณาการ 
เพื่ออาชีพ                            (1) 

กลยุทธ สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  (4) 

ดานประสิทธิภาพ กลยุทธ สงเสริมการจัดบริการวิชาการ 
แกสังคม เพื่อเสริมสราง 
ความเขมแข็งและยั่งยืน  (2) 

กลยุทธ  สงเสริมสนับสนุนใหตระหนักเห็น
คุณคาศิลปะและวัฒนธรรม  (1) 

กลยุทธ  สงเสริมใหมีการดําเนินงาน 
ดานการบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในของคณะฯ    (4) 

 

ดานการพัฒนาองคกร กลยุทธ สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง 
ดานการวจิัยและงานสรางสรรค  (3) 

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร   (4) 

  

 

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 

แผนผังเชิงยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map) 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศกัยภาพของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) 
 
๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

 ๑.๑  จุดแข็ง (Strengths) 
 ดานการจัดการศึกษา 

1. คณาจารยมีความรู ความสามารถ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีตําแหนงทางวิชาการจํานวนมาก และมีความหลากหลายใน 
แตละศาสตร 

2. คณะฯ รับผิดชอบกระบวนวิชาพื้นฐานแกนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 
3. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศถึง ๑๘ ภาษา 
4. มีโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ 
5. มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรถึง 14 หลักสูตร 
6. คณะฯ มีหองปฏิบัติการทางภาษา และหองสมุด ที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ดานการวิจัย 
๑. มีแหลงเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 
๒. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
๓. บุคลากรสวนใหญมีศักยภาพในการทําวิจัย 
๔. มีกิจกรรมเพื่อเผยแพรผลงานการวิจัย 
๕. มีวารสารรามคําแหงมนุษยศาสตร ฉบับบัณฑิตศึกษา และวารสาร ม. รามฯ ฉบับมนุษยศาสตร เพื่อเผยแพรผลงานวิจัย 
6. มีการจัดอบรมหรือใหความรูดานการวิจัยอยางตอเนื่อง 

 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรม 
๒. มีหองศิลปวัฒนธรรมอยูภายในคณะฯ 
๓. บุคลากรเห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔. มีสาขาวิชาและรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
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 ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
๑. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ อยางเพียงพอ 
๒. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งดานภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
๓. มีศูนยสงเสริมการแปล ซึ่งใหบริการงานแปลแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
๔. มีโครงการบริการทางวิชาการดานภาษาที่หลากหลาย 
๕. มีหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอรับความอนุเคราะหทางดานวิชาการจากคณะฯ 

 
 ๑.๒  จุดออน (Weaknesses) 
 ดานการจัดการศึกษา 

๑. หองปฏิบัติการทางภาษามีจํานวนไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับจํานวนวิชาและนักศึกษา 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนที่มีอยูในปจจุบัน ไมสามารถรองรับความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษาโดยเฉลี่ยมีทักษะดานภาษาอังกฤษยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 ดานการวิจัย 
๑. มีผูเสนอขอเงินอุดหนุนในการทําวิจัยนอย เมื่อเทียบกับสัดสวนอาจารยประจํา 
๒. ขาดสิ่งสนับสนุนการวิจัยที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการวิจัยนั้น ๆ 
๓. บุคลากรมีภาระงานดานการสอนจํานวนมาก ทําใหขาดแรงจูงใจในการทําวิจัย 
4. ระเบียบบางฉบับไมเอื้อใหบุคลากรทําวิจัยกับตางประเทศ และองคกรภายนอก 

 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- 

 ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
๑. ขาดการสํารวจความตองการการบริการทางวชิาการใหแกสังคม 
๒. การบูรณาการในการบริการทางวิชาการแกสังคมใหเขากับการเรียนการสอนยังไมบังเกิดผลตอผูเรียนเทาที่ควร 
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๒. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
 ๒.๑  โอกาส (Opportunities) 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และนโยบายตางๆ ของรัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษามากขึ้น 
๒. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทํางาน และระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ทําใหเกิดกระแสความสนใจและความตองการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ 

เพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเปนองคความรูที่คณะมนุษยศาสตรมีอยู จึงทําใหคณะฯ มีศักยภาพในการจัดอบรม สัมมนา หรือโครงการบริการวิชาการ  
อันเนื่องดวยองคความรูดังกลาว 

4. สังคมไทยปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู ทําใหประชาชนสนใจการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ 
5. ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงวัย ทําใหสามารถขยายกลุมเปาหมายใหเขามาศึกษาไดมากขึ้น 

 
 ๒.๒  ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 

๑. สถาบันการศึกษามีจํานวนมากขึ้น แตจํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอยลง จึงทําใหเกิดการแขงขันสูง 
๒. จํานวนผูสนใจศึกษาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีแนวโนมลดลง 
๓. แนวโนมตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานที่มีทักษะและความสามารถพิเศษหลากหลายมากขึ้น 
4. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตภาคอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มากกวา

ทางดานสังคมศาสตร 
 


