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ความเปนมา 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของนั้น 
 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารที่ทําการของ
คณะฯ หลังแรกเคยใชเปนอาคารในงานแสดงสินคานานาชาติแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอมามหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติใหสรางอาคารถาวรขึ้นใหม วางศิลาฤกษใน
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (วาศน) ตอมาไดเลื่อนสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ดวยสาเหตุดังกลาว บุคลากรของคณะ
มนุษยศาสตรจึงพรอมใจกนัถือวาวันที่ ๒๘ กันยายน เปนวันมนุษยศาสตร  
 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรไดบริหารงานภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง โดยไดดําเนินงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหง อันไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุงเนนการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพรอมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความรูดานวิชาชีพ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
 ในปงบประมาณ 2565 คณะมนุษยศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 ซึ่งสาระสําคัญประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ โดยแตละประเด็นสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อเปนกรอบกําหนดทิศทาง การ
ดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของคณะฯ ในปงบประมาณ นอกจากนี ้ยังเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน และผลักดันใหการดําเนินการภารกิจตาง ๆ ใหมีเอกลักษณ มีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของสังคม และการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการบริหารงาน มุงผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ แนวทางการพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยดวย บัดนี้ ไดเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2565 ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากงบคลัง งบรายไดของมหาวิทยาลัย งบ
เงินทุนคณะมนุษยศาสตร และงบที่เก็บจากผูเขารวมโครงการ เพื่อใหการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงาน
ใหบรรลุวิสัยทัศนตามที่ไดกําหนดไว   
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วิสัยทัศน 

คณะมนุษยศาสตรจดัการศกึษาที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
 

ปรัชญา 
มุงพัฒนาองคความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สูการผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพและคุณคาตอสังคม 

 
ปณิธาน 

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม และรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ 
 

คานิยมองคกร 
ซื่อสัตย มวีินัย โปรงใส ใสใจองคกร 

 
อัตลักษณ 

ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รบัใชสังคมอยางมีคุณภาพ 
 

เอกลักษณ 
จัดการเรียนการสอนสาขาทีห่ลากหลายแบบตลาดวิชาควบคูแบบจํากดัจํานวน 

 
พันธกิจ 

 ๑)  สนับสนนุและสงเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศกึษาหลากหลายรปูแบบและหลากหลายสาขาวิชาในลักษณะการศึกษา 
  เพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 
 ๒)  สนับสนนุและสงเสริมการวจิัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อนาํไปใชประโยชน 
 3) สนับสนนุและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม และประชาชน เพื่อเสรมิสรางความเขมแข็งและยัง่ยืน 
 4) สนับสนนุและสงเสริมการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 5) สงเสริมและพฒันาการบรหิารจัดการตามแนวทางของการบรหิารจดัการบานเมืองทีด่ี  
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ 
ป พ.ศ. 2565 

 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

 การพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ชวงชีวิต 

 ดานการศึกษา 
 ดานการวัฒนธรรมกีฬา 
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร 

 ยุทธศาสตรการเสริมสราง 
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

 ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม 

 ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม 

 ดานการศึกษา 
 

 ยุทธศาสตรการสรางความเปน
ธรรม และลดความเหลื่อมล้ํา 
ในสังคม 

  ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

 ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

 การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรม 

 ดานเศรษฐกิจ  ยุทธศาสตรการ พัฒนา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

  ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 การตอตานการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 ดานการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
ในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคม 

  ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร (ตอ) 
 

แผนดานการอดุมศึกษาเพื่อ
ผลิตและพัฒนากําลังคนของ
ประเทศ พ.ศ.2564-2570 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 

และนวัตกรรม ป 2565 

แผนปฏิบัติการประจําป
สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย 

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตร 

 พัฒนาศักยภาพคน 
 

 การผลิตกําลังคนและพัฒนา 
การจัดการศึกษา 

 การสงเสริมการผลิตและ
พัฒนากําลังคนดานการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ใหสอดคลองกับความตองการ 
ของประเทศ 

 ยุทธศาสตรดานการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ยุทธศาสตรดานการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 พัฒนาศักยภาพคน 
 

 การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเศรษฐกิจฐานรากดวย อววน. 

 การสงเสริม พัฒนาและ 
ตอยอดองคความรูวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อน นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรดานการสราง 
ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

 ยุทธศาสตรดานการสราง 
ความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

 สงเสริมระบบนิเวศวิจัย
อุดมศึกษา 

 การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบ
โจทยของประเทศ และสรางระบบ
นิเวศการวิจัย 

 การสงเสริม พัฒนาและ 
ตอยอดองคความรูวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อน นําไปใชประโยชน 
ในการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรดานงานวิจัย 
และงานสรางสรรค 

 จัดระบบอุดมศึกษาใหม  การบริหารจัดการและการปฏิรูป
ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัย และนวัตกรรม 

 การขับเคลื่อนบูรณาการ 
ดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  
วิจัยและนวัตกรรม  
อยางมีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
บริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
บริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนดาน
วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 
(พ.ศ. 2563–

2565) 

แผนดานการ
อุดมศึกษาเพื่อผลิต

และพัฒนา
กําลังคนของ

ประเทศ  
พ.ศ. 2564-

2570 
 

 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การผลติกําลังคน และ
พัฒนาการจดัการศกึษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทยของประเทศ
และสรางระบบนิเวศ 

การวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจฐานราก

ดวย อววน. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การบริหารจัดการและ
การปฏิรูประบบ อววน. 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางความเปนธรรม

ลดความเหลื่อมล้ํา 
ในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาบริหาร 

จัดการภาครัฐ 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 3 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2565) 

(ราง) กรอบประเด็นยุทธศาสตร อว. ปงบประมาณ 2565 

แผนระดับ 1 
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แผนปฏิรูปประเทศ 

 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การผลติกําลังคน และ
พัฒนาการจดัการศกึษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การวิจัยและนวัตกรรม 
ที่ตอบโจทยของประเทศ

และสรางระบบนิเวศ 
การวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจฐานราก

ดวย อววน. 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การบริหารจัดการ 

และการปฏิรูประบบ  
อววน. 

 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางความเปนธรรม

ลดความเหลื่อมล้ํา 
ในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 3 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (พ.ศ. 2561 – 2580) (ตอ) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

(ราง) กรอบประเด็นยุทธศาสตร อว. ปงบประมาณ 2565 

แผนระดับ 1 

 
แผนปฏิบัติราชการ 
คณะมนุษยศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางความเปนธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
งานวิจัย  

และงานสรางสรรค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนาบรหิาร 
จัดการและธรรมาภิบาล 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕65 
 

แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร พ.ศ. ๒๕65 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

เปาประสงค 
 

กลยุทธ 
 

เปาประสงค 
 

กลยุทธ 
 

พันธกิจ 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐาน 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความ 
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. พัฒนาและสงเสริมกจิการนักศึกษา 
และบูรณาการเพื่ออาชีพ 

๑. ผูรับบริการทางการศึกษา
มีคุณภาพ สําเร็จการศึกษา
แลวมีงานทํา ตรงตาม
ความตองการของผูใช
บัณฑิตและสามารถสราง
งานดวยตนเอง 

 
1. การเสริมสราง

และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย 

3. สนับสนุนและสงเสริม
การวิจัยและพัฒนางาน
สรางสรรค เพื่อนําไปใช
ประโยชน 

3. วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
องคความรู และงาน
สรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน (เชิงสาธารณะ
สังคม และเศรษฐกิจ) 

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
กระจายโอกาสความ
เสมอภาคและความ 
เปนธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายสาขาวิชา  
ในลักษณะการศึกษา 
เพื่อปวงชนใหมีความรู 
คูคุณธรรม  

1. สงเสริมสนับสนุน ใหเห็นประโยชน
ของศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

1. สรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการ 
แกสังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
และยั่งยืน 

5. สนับสนุนและสงเสริม
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร 

2. สงเสริมการชี้นํา ปองกันและแกปญหา
ของสังคม 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา 

4. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดาน 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาระบบสาธารณูปการ 
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. สงเสริมสนับสนุนใหเห็นประโยชน
ของศิลปะและวัฒนธรรม 

1. สรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการ 
แกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
และยั่งยืน 

๑. ผูรับบริการทางการศึกษา
มีคุณภาพ สําเร็จการศึกษา
แลวมีงานทํา ตรงตาม
ความตองการของผูใช
บัณฑิตและสามารถสราง
งานดวยตนเอง 

 

1. ผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน (เชิงสาธารณะ
สังคม และเศรษฐกิจ) 

2. ผลงานวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการไดรับ 
การตีพิมพเผยแพร 
ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึง
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
อยางเสมอภาค 

1. การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย 

3. งานวิจัย 
และงาน
สรางสรรค 

2. การสรางความ 
เปนธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
  

2. สนับสนุนและสงเสริม
การวิจัยและพัฒนางาน
สรางสรรค เพื่อนําไปใช
ประโยชน 

 

3. สนับสนุนและสงเสริม
การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และประชาชน  
เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืน 

  

1. สนับสนุนและสงเสริม
กระจายโอกาสความ
เสมอภาคและความ 
เปนธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบและ
หลากหลายสาขาวิชา  
ในลักษณะการศึกษา 
เพื่อปวงชนใหมีความรู 
คูคุณธรรม  

 
4. สนับสนุนและสงเสริม

การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

2. สงเสริมการอนุรักษ  
สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2. สงเสริมการอนุรักษ  
สืบทอด สืบสานประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
และเชิดชูสถาบันหลัก 
ของชาติ 

6. สงเสริมและพัฒนา  
การบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

4. การพัฒนา 
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. สงเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตยและภักดีตอองคกร 

2. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดาน 
การบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1. สงเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 

4. การพัฒนา 
บริหารจัดการ 
และธรรมาภิบาล 

5. สงเสริมและพัฒนา  
การบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

 

3. เพื่อใหการบริการ
รักษาพยาบาลและสงเริม
สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. สนับสนุนและสงเสริม
การใหความรูและบริการ
ทางดานสุขภาพแกสังคม 

1. พัฒนาดานสาธารณสุขและ
เสริมสรางสุขภาพเชิงรุก 



 

 
๙

ประเดน็ยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตและสามารถสรางงานดวยตนเอง 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสยี 
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกา และบูรณาการเพื่ออาชีพ 

เปาประสงคที่ 2 สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สบืสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมสนบัสนุนใหเห็นประโยชนของศิลปะและวฒันธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 
กลยุทธที่ 1 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 งานวิจัย และงานสรางสรรค 
เปาประสงคที่ 1 ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชงิสาธารณะ สังคม และเศรษฐกิจ) 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนนุความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 

เปาประสงคที่ 2 ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาตหิรือนานาชาติ 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรบัการตีพิมพเผยแพรในวารสารวชิาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
เปาประสงคที่ ๑ สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 



 

 
๑๐

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 1 ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 2 ประเดน็ยทุธศาสตรที่ 3 ประเดน็ยทุธศาสตรที ่4 
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําทาง 

การศึกษา 
งานวิจัย และงานสรางสรรค การพัฒนาบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ สําเร็จการศึกษา

แลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต
และสามารถสรางงานดวยตนเอง 

2. สงเสริมการอนุรกัษ สืบทอด สืบสานประเพณี  
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

1. ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
(เชิงสาธารณะ สังคม และเศรษฐกิจ) 

2. ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับ 
การตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทาง
ของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 
2. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

และบูรณาการเพื่ออาชีพ 
4. สงเสริมสนับสนุนใหเห็นประโยชนของศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

1. สรางความเสมอภาคและความเปนธรรม 
ทางการศึกษา 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม  
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยนื 

 

1. สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัย 
และงานสรางสรรค 

2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน 
(สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 

3. สงเสริมใหผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ 
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. พัฒนาบคุลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย  
และภักดีตอองคกร 

2. สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหาร 
ความเสี่ยงและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

3. สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

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

หรือประกอบอาชีพภายใน 1 ป 
4. โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 
5. โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
6. โครงการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย 
 

1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร 

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชนของหนวยงาน 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารย 
2. งานวิจัยเพือ่สรางองคความรู  
3. งานวิจัยที่คาดวาจะแลวเสร็จรอบปงบประมาณ 
4. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ใหมีสมรรถนะ
และทักษะสูงขึ้น  

2. โครงการอบรมหลักการบริหารความเสี่ยง 
และหลักธรรมาภิบาล 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA  
ระดับคณะ 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร 

 



 

 
๑๑

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปคณะมนุษยศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
คา 

เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ ป 2565 หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

และหมายเหต ุงบแผนดนิ งบรายได งบอืน่ ๆ 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทนุมนษุย 
เปาประสงคที ่1 ผูรับบริการทางการศึกษามีคณุภาพ สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชบัณฑติและสามารถสรางงานดวยตนเอง 
กลยุทธที ่1 
พัฒนาหลักสูตรได
มาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

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

1. โครงการประเมินคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร  

 

1. หลักสูตรได
มาตรฐาน 

รอยละ 
100.00 
ของหลักสูตร
ทั้งหมด 

- - - อ.ประจํา
หลักสูตร/ 
อ.ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

กลยุทธที ่2 
พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลอง 
กับความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. ผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 

รอยละ 100.00 
ของเปาหมาย 
ที่กําหนด 
(เปาหมาย  
400 คน) 
 

1. กิจกรรมจัดการเรียน 
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 

1. จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 
 

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

2. ผูสําเร็จการศึกษาไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่เกี่ยวของ
ภายใน 1 ป 

รอยละ 75.00 
ของเปาหมาย 
ที่กําหนด 
(จากผูกรอก
แบบสอบถาม) 

1. โครงการประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีไดงานทํา 
หรือประกอบภายใน 1 ป 

1. ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขา
ที่เกี่ยวของภายใน 1 
ป  

รอยละ 
75.00  
 

- - - หลักสูตร/
ภาควิชา/ 
งานบริการ
การศึกษา 
 

3. ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

ระดับ 3.65 
 
 

1. โครงการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา 

1. ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับ 3.65 - - - หลักสูตร/
ภาควิชา/ 
งานบริการ
การศึกษา 

กลยุทธที ่3 
พัฒนาและสงเสริมกิจการ
นักศึกษาและศิษยเกา 
และบูรณาการเพื่ออาชีพ 

1. นักศึกษาที่รวมโครงการ 
มีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นและสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 75.00  
ของจํานวน
ผูเขารวม 
โครงการ 

1. โครงการพัฒนาและสงเสริม
กิจการนักศึกษา 
(จํานวน 29 โครงการ) 

1. นักศึกษาที่รวม
โครงการมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 
75.00 
 
 
 

- 
 
 
 

60,000.- 
 

เงินทุนคณะฯ 
42,950.- 

ภาควิชา/
คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา/
สํานักงาน-
บัณฑิตศึกษา 

 



 

 
๑๒

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
คา 

เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ ป 2565 หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

และหมายเหต ุงบแผนดนิ งบรายได งบอืน่ ๆ 

เปาประสงคที่ 2  สงเสริมการอนรุกัษ สืบทอด สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
กลยุทธที ่1 
สงเสริมสนับสนุนใหเห็น
ประโยชนของศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

1. โครงการทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมท่ีมีการ 
บูรณาการดานศิลปะ  
และวัฒนธรรมรวมกับ 
การเรียนการสอน 

รอยละ 95.00 
ของเปาหมาย 
ที่กําหนด 

1. โครงการบูรณาการ 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกับการเรียนการสอน
หรืองานวิจัย 
(จํานวน 4 โครงการ) 

1. จํานวนโครงการที่มี
การบูรณาการดาน
ศิลปะ และวัฒนธรรม
รวมกับการเรียน 
การสอนหรืองานวิจัย 

รอยละ 
95.00 

- 30,000.- 
 

 คณะกรรมการ-
ศิลปวัฒนธรรม/ 
ภาควิชา
ประวัติศาสตร 

 หรืองานวิจัย   2. ผลงานหรือรายงาน 
ของนักศึกษาในวิชา 
ที่มีการบูรณาการหรือ
ผลงานทางวิชาการ 
หรือหลักฐานแสดง
การบูรณาการเนื้อหา
การสอนเขากับ 
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

รอยละ 
95.00 อยาง
นอย 1 ชิ้นตอ
คณะ 

- - -  

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

1. นักศึกษาใหมระดับ 
อุดมศึกษา 

 

รอยละ 97.00 
ของเปาหมาย 
ที่กําหนด 
 
 

1. โครงการประชาสัมพันธ 
รับสมัครนักศึกษาใหม 
คณะมนุษยศาสตร 
(จํานวน 1 โครงการ) 

1. นักศึกษาใหม
ระดับอุดมศึกษา 

1,000 คน - 30,000.- 
 

- กก.กิจการนักศึกษา/ 
อ. ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/งาน
บริการการศึกษา/
สํานักงาน-
บัณฑิตศึกษา 

กลยุทธที ่2 
สงเสริมการจัดบริการ
วิชาการแกสังคม  
เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืน 

1. โครงการบริการวิชาการ 
ที่มีการบูรณาการรวมกับ 
การเรียนการสอนหรือ
งานวิจัยในหลักสูตร
ปริญญาตรี 

รอยละ 100.00  
ของจํานวน
โครงการ 
 

1. โครงการบริการวิชาการ 
แกชุมชนของหนวยงาน 
(จํานวน 11 โครงการ) 

 

1. โครงการบริการ
วิชาการที่มีการ 
บูรณาการรวมกับ 
การเรียนการสอน 

รอยละ 
100.00 
 

- 50,000.- 
 

เงินทุนคณะฯ 
51,045.- 

ภาควิชา/ 
คณะกรรมการ
บริการวิชาการแก
สังคม 

 
 
 



 

 
๑๓

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
คา 

เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ ป 2565 หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

และหมายเหต ุงบแผนดนิ งบรายได งบอืน่ ๆ 

      1.1 โครงการใหเปลา   
จํานวน 5 โครงการ 

1.2 โครงการที่กอใหเกิดรายได 
จํานวน 6 โครงการ 

2. จํานวนโครงการ 
ที่ผูเขารวมรับบริการ
รับผิดชอบคาใชจาย 
ตอจํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

รอยละ 
40.00 
 

- - เก็บจาก 
ผูเขาอบรม
489,000.- 

ภาควิชา/ 
สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 

ประเดน็ยทุธศาสตรที ่๓ งานวิจัย และงานสรางสรรค 
เปาประสงคที่ 1 ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะ สังคม และเศรษฐกิจ) 
กลยุทธที่ 1 
สงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งการวิจัย 
และงานสรางสรรค 

1. ผูเขาอบรมมีความรู 
ความเขาใจเพิ่มขึ้นและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 75.00 
ของผูเขาอบรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ดานการวิจัยของอาจารย 
(จํานวน 1 โครงการ) 

1. ผูเขาอบรมมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น 

รอยละ 
75.00 
 

- - เงินทุนคณะฯ 
18,000.- 

คณะกรรมการวิจัย 

กลยุทธที่ 2  
สงเสริมการวิจัยเชิง 
บูรณาการเพื่อนําไป 
ใชประโยชน 
(สรางองคความรู ถายทอด
เทคโนโลยี) 

1. ผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่นําไปพัฒนา 
การเรียนการสอน  
หรือมีผลเชิงสาธารณะ  
สังคม และเศรษฐกิจ 

รอยละ 30.00 
ของผลงานวิจัย 
ที่แลวเสร็จ 
รอบปงบประมาณ 
(จํานวน  
7 ผลงาน) 

1. งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  
(จํานวน 4 โครงการ)  

2. งานวิจัยที่คาดวาจะแลวเสร็จ 
รอบปงบประมาณ 
(จํานวน 7 ผลงาน) 

 

1. ผลงานวิจัยเพื่อสราง 
องคความรูที่นําไป
พัฒนาการเรียน 
การสอน 
(จํานวน 7 ผลงาน)  

รอยละ 
30.00 ของ
ผลงานวิจัย 
ที่แลวเสร็จ
รอบ
ปงบประมาณ 
(จํานวน 
7 ผลงาน) 

- 218,100.- - อ. ดร. รอยแกว  
สิริอาชา 
อ. ธนโชติ  
เกียรติณภัทร 
ผศ. ดร. สมชาย 
เซ็มมี 
อ. วรรณนิภา  
วงศปญญา 

เปาประสงคที่ 2 ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรบัการตพีิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
กลยุทธที่ 1  
สงเสริมใหผลงานวิจัย 
หรือบทความทางวิชาการ
ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ในวารสารวิชาการ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. จํานวนผลงานวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการ  
หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสาร 
วิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

จํานวน 4 ผลงาน 1. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
(จํานวน 2 โครงการ) 

1. จํานวนผลงานวิจัย 
หรือบทความทาง
วิชาการ หรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับ 
การตีพิมพในวารสาร 
วิชาการ ระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

4 ผลงาน กระทรวง
วัฒนธรรม 
50,000.- 

 

- เงินทุนคณะฯ 
62,050.- 
เงินคงเหลือจาก  
ม. ธรรมศาสตร 
94,441.27 
เงินจาก  
ม. เครือขาย 
60,000.- 
คาลงทะเบียน 
ผูนําเสนอ
บทความ 
29,000.- 

คณะกรรมการ
วิจัย/สาขาวิชา
ภาษาไทย 



 

 
๑๔

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ 
กลยุทธ 

ตวัชี้วดัเปาประสงค คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
คา 

เปาหมาย 

วงเงินงบประมาณ ป 2565 หนวยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

และหมายเหต ุงบแผนดนิ งบรายได งบอืน่ ๆ 

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

1. บุคลากรมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้นและสามารถ
นําไปปฏิบัตไิดจริง 

รอยละ 75.00 
ของบุคลากร 
ที่เขารวมโครงการ 

1. โครงการพฒันาบุคลากร 
ของคณะฯ ใหมีสมรรถนะ 
และทักษะสูงขึ้น  
(จํานวน 3 โครงการ) 

1. บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจเพิ่มขึ้น 
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 
75.00  
 

- 150,000.- เงินทุนคณะฯ 
207,800.- 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร/
คณะกรรมการ
วิชาการ 

กลยุทธที่ 2 
สงเสริมใหมีการดําเนินงาน
ดานการบริหารความเสี่ยง
และการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. บุคลากรดําเนินการตาม
กระบวนการดานการ
บริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในของคณะ 
และการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลไดถูกตอง 

รอยละ 75.00 
ของบุคลากร 
ที่เขารวมโครงการ 

1. โครงการอบรมหลักการ
บริหารความเสี่ยงและ 
หลักธรรมาภิบาล 

    (จํานวน 2 โครงการ) 

1. บุคลากรมีความรู 
ความเขาใจเพิ่มขึ้น 
และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง 

รอยละ 
75.00  
 

- - เงินทุนคณะฯ 
36,000.- 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร/ 
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ 

กลยุทธที ่3 
สงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะฯ 

ระดับดี 
(ระดับ 3.51  
ขึ้นไป) 

1. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA  
ระดับคณะ 

1. ผลการประเมิน 
ระดับคณะ 

ระดับดี - - - งานประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

 2. ผูเขารวมโครงการมีความรู 
ความเขาใจและนําไป
ปฏิบตัิไดจริง 

รอยละ 70.00 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร  
(จํานวน 1 โครงการ)  

1. รอยละของจํานวน 
ผูเขารวมโครงการ 
ที่มีความรูความเขาใจ
และนําไปปฏิบัติ 
ไดจริง 

รอยละ 
70.00 

- - เงินทุนคณะฯ 
15,000.- 

งานประกัน 
คุณภาพการศึกษา/
คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

รวม กระทรวง
วัฒนธรรม 
50,000.- 

538,100.- เงินทุนคณะฯ 
432,845.- 
เก็บจากผูเขาอบรม 
489,000.- 
เงินคงเหลือจาก 
ม. ธรรมศาสตร 
94,441.27 
เงินจาก  
ม. เครือขาย 
60,000.- 
คาลงทะเบียน 
ผูนําเสนอบทความ 
29,000.- 

 

 



 

 
๑๕

2. งบประมาณตามภารกจิประจํา/พื้นฐาน 
    หนวย : ลานบาท 

ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารคณะฯ และงบบุคลากร คณะมนุษยศาสตร 74,564,040.-  - งบแผนดิน 
  50,000.-  - เงินสนบัสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม 
  - 27,501,476.- - งบรายได 
  - 432,845.- - งบหนวยงานในกํากับ (เงินทุนคณะฯ) 
  - 489,000.- - เก็บจากผูเขาอบรม 
  - 94,441.27.- - เงินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

  (เครือขาย 4 สถาบัน) 
  - 60,000.- - เงินจาย ม. เครือขาย 
  - 29,000.- - คาลงทะเบียนผูนาํเสนอบทความ 

รวม 74,614,040.- 28,606,762.27  
 

3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 
    หนวย : ลานบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารคณะฯ คณะมนุษยศาสตร    
- กิจกรรมนักศึกษา  - 60,000.-  
- โครงการบริการวิชาการแกสังคม  - 50,000.-  
- โครงการพัฒนาบุคลากร  - 150,000.- เงินรายไดจดัสรรตามระเบียบ 
- โครงการศิลปวฒันธรรม  - 30,000.-  
- โครงการวิจัย  - 218,100.-  
- โครงการประชาสัมพนัธหลักสตูร  - 30,000.-  

รวม - 538,100.-  
 

 



 

 
๑๖

(12 เดือน 
ป 2564) 

(6 เดือน) (9 เดือน) 

การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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. ๒๕65 
 

           
คณะกรรมการนโยบายและแผน   

3. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและประเมินผล 
แตละตัวชี้วัด 

 
           

งานนโยบายและแผน  

4. จัดทําแผนปฏิบตัิราชการประจาํป พ.ศ. ๒๕65             งานนโยบายและแผน  
5. จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการและ  

KPI Template ในแผนปฏิบัตริาชการประจําป  
พ.ศ. 2565 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  

 
 
 

 
 
 



 

 
๑๗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 
๑๘

แผนผังเชิงยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตร (Strategy Map) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ 
ดานประสิทธิผล 

กลยุทธ  สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา (2) กลยุทธ  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน 
 (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี)  (3)                                                 

กลยุทธ  สงเสริมใหผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับ 
การตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ(3)                            

กลยุทธ 
ดานคุณภาพ 

กลยุทธ  พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนได 
สวนเสีย (1)                   

กลยุทธ  พัฒนาหลกัสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร (1)                                                          

กลยุทธ   พัฒนาและสงเสริมกิจการนกัศึกษาและศิษยเกา  
และบูรณาการเพื่ออาชีพ (1)                                                        

กลยุทธ   สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (4) 
 

  

กลยุทธ 
ดานประสิทธิภาพ 

กลยุทธ  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสราง 
ความเขมแข็งและยั่งยืน (2) 

กลยุทธ 1 สงเสริมสนับสนุนใหเห็นประโยชนของศิลปะ  
และวัฒนธรรม (1)                                         

 

กลยุทธ 
ดานการพัฒนาองคกร 

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัย 
และงานสรางสรรค (3)          

กลยุทธ  พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชงิรุก ซื่อสัตย  
และภักดีตอองคกร (4)                                                                              

กลยุทธ สงเสริมใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง 
และการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล (4)                      

หมายเหต ุตัวเลข หมายถึง ประเด็นยทุธศาสตร 
 

หมายเหตุตัวเลข หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร 

 

1. ผูรับบริการทางการศึกษามีคุณภาพ 
สําเร็จการศึกษาแลวมงีานทําตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถสรางงาน
ดวยตนเอง 

2. สงเสริมการอนุรักษ สืบทอด สืบสานประเพณี  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการ 
    ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยาง 
    เสมอภาค 

1. ผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นําไป 
ใชประโยชน (เชิงสาธารณะ สังคม  
และเศรษฐกิจ) 

2. ผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการไดรับ 
การตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 

2. การสรางความเปนธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

3. งานวิจัย และงานสรางสรรค 4. การพัฒนาบริหารจัดการ 
และธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 
 

เปาประสงค 

วิสัยทัศน คณะมนุษยศาสตรจัดการศึกษาที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 



 

 
๑๙

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพของมหาวิทยาลยัรามคําแหง (SWOT Analysis) 
 
๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

 ๑.๑  จุดแข็ง (Strengths) 
 ดานการจัดการศึกษา 

1. คณาจารยมีความรู ความสามารถ มคีุณวุฒิระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีตําแหนงทางวิชาการจํานวนมาก และมีความหลากหลาย 
ในแตละศาสตร 

2. คณะฯ รับผิดชอบกระบวนวิชาพื้นฐานแกนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 
3. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศถึง ๑๘ ภาษา 
4. มีโครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกับหนวยงานภาครัฐ 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. มศีูนยศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร 
๓. บุคลากรเห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔. มีสาขาวิชาและรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม 
5. มีกิจกรรมที่เผยแพรศิลปวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระวางกัน 
 
 



 

 
๒๐

 
 ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

๑. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ อยางเพียงพอ 
๒. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
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. บุคลากรมีภาระงานดานการสอนและการสอบจํานวนมาก ทําใหไมสามารถบริหารจัดการเวลาในการทําวิจัยไดอยางเหมาะสม 
4. ระเบียบบางฉบับไมเอื้อใหบุคลากรทําวิจัยกับตางประเทศ และองคกรภายนอก 

 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- 

 ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
๑. ขาดการติดตามผลการดําเนินงานภายหลักการใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง 
๒. การบูรณาการในการบริการทางวิชาการแกสังคมใหเขากับการเรียนการสอนยังไมบังเกิดผลตอผูเรียนเทาที่ควร 
 
 
 
 
 



 

 
๒๑

 
๒. สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
 ๒.๑  โอกาส (Opportunities) 

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

เพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเปนองคความรูที่คณะมนุษยศาสตรมีอยู จึงทําใหคณะฯ มีศักยภาพในการจัดอบรม สัมมนา หรือโครงการบริการวิชาการ  
อันเนื่องดวยองคความรูดังกลาว 

4. สังคมไทยปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู ทําใหประชาชนสนใจการศึกษามากข้ึน เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ 
5. ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงวัย ทําใหสามารถขยายกลุมเปาหมายใหเขามาศึกษาไดมากข้ึน 
6. คาใชจายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดเม่ือเทียบกับคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 

 
 ๒.๒  ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 

๑. สถาบันการศึกษามีจํานวนมากขึ้น แตจํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอยลง จึงทําใหเกิดการแขงขันสูง 
๒. จํานวนผูสนใจศึกษาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีแนวโนมลดลง 
๓. แนวโนมตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานที่มีทักษะและความสามารถพิเศษหลากหลายมากข้ึน 
4. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตภาคอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มากกวาทางดานสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๒๒

TOWS Matrix Analysis แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 
 

ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
ดานการจดัการศกึษา 
1. คณาจารยมีความรู ความสามารถ มคีุณวุฒริะดับปริญญาเอกตรงตาม

สาขาวิชาที่สอน มีตําแหนงทางวิชาการจํานวนมาก และมีความ
หลากหลายในแตละศาสตร 

2. คณะฯ รับผิดชอบกระบวนวิชาพื้นฐานแกนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 
3. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศถึง ๑๘ ภาษา 
4. มีโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับหนวยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ 
5. มีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

ถึง 14 หลักสูตร 
6. คณะฯ มีหองปฏิบัติการทางภาษา และหองสมุด ท่ีสามารถสนับสนุนการ

เรียนการสอน 
ดานการวิจัย 
๑. มีแหลงเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 
๒. มีคณะกรรมการทีป่รึกษาการวิจัยดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
๓. บุคลากรสวนใหญมีศักยภาพในการทําวิจัย 
๔. มีกิจกรรมเพื่อเผยแพรผลงานการวิจัย 
๕. มีวารสารรามคําแหงมนุษยศาสตร ฉบับบัณฑิตศึกษา และวารสาร  

ม. รามฯ ฉบับมนุษยศาสตร เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย 
6. มีการจัดอบรมหรือใหความรูดานการวิจัยอยางตอเนื่อง 
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรม 
๒. มีศูนยศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร 
๓. บุคลากรเห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔. มีสาขาวิชาและรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม 
5. มีกิจกรรมที่เผยแพรศิลปวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ระวางกัน 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม  
๑. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ อยางเพียงพอ 
๒. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาและศิลปวัฒนธรรม 

ดานการจดัการศกึษา 
๑. หองปฏิบัติการทางภาษามีจํานวนไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับจํานวนวิชา

และนักศึกษา 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนท่ีมีอยูในปจจุบัน  

ไมสามารถรองรับความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. นักศึกษาโดยเฉลี่ยมีทักษะดานภาษาอังกฤษยังไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน 
ดานการวิจัย 
๑. มีผูเสนอขอเงินอุดหนุนในการทําวิจัยนอย เมื่อเทียบกับสัดสวนอาจารย

ประจํา 
๒. ขาดสิ่งสนับสนุนการวิจัยที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการวิจัยนั้น ๆ 
๓. บุคลากรมีภาระงานดานการสอนและการสอบจํานวนมาก ทําให 

ไมสามารถบริหารจัดการเวลาในการทําวิจัยไดอยางเหมาะสม 
4. ระเบียบบางฉบับไมเอื้อใหบุคลากรทําวิจัยกับตางประเทศ และองคกร

ภายนอก 
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
๑. ขาดการติดตามผลการดําเนินงานภายหลักการใหบริการทางวิชาการแก

สังคมอยางตอเนื่อง 
๒. การบูรณาการในการบริการทางว ิชาการแกสังคมใหเขากับการเรียนการ

สอนยังไมบงัเกิดผลตอผูเรียนเทาที่ควร 
 

 
 



 

 
๒๓

 จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
ปจจัยภายใน 

 
ปจจัยภายนอก 

๓. มีศูนยสงเสริมการแปล ซึ่งใหบริการงานแปลแกนักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลภายนอก 

๔. มีโครงการบริการทางวิชาการดานภาษาที่หลากหลาย 
๕. มีหนวยงานภายนอกทั้งภาครฐัและภาคเอกชน ขอรับความอนุเคราะห

ทางดานวิชาการจากคณะฯ 

 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ (S + O) กลยุทธ (W + O) 
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และนโยบายตางๆ 

ของรัฐบาลใหความสําคัญตอการพัฒนาการศึกษามากขึ้น 
๒. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทํางาน และระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ทําใหเกิด

กระแสความสนใจและความตองการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม 
ของประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเปนองคความรูที่ 
คณะมนุษยศาสตรมีอยู จึงทําใหคณะฯ มีศักยภาพในการจัดอบรม 
สัมมนา หรือโครงการบริการวิชาการ อันเน่ืองดวยองคความรูดังกลาว 

4. สังคมไทยปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู ทําใหประชาชนสนใจ
การศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ 

5. ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงวัย ทําใหสามารถขยายกลุมเปาหมาย 
ใหเขามาศึกษาไดมากขึ้น 

6. คาใชจายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประชาชนทุกกลุมสามารถ
เขาถึงไดเมื่อเทียบกับคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ 

1. สงเสริมการจัดโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับ
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ 

2. พัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทางดานสังคมศาสตร 
และมนุษยศาสตรทั้ง 14 หลักสูตร เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
และอาชีพ และขยายกลุมเปาหมายทุกวัยใหเขามาศึกษาไดมากขึ้น 

3. พัฒนาและประชาสมพันธศูนยสงเสริมการแปล ใหเปนท่ียอมรับและรูจัก 
จากบุคคลภายนอกใหมากยิ่งขึ้น 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมไทย  

1. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง 
อยางยั่งยืน 

2. สงเสริมและเสนองบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  
ใหบุคลากรทําวิจัยมากขึ้น 

3. จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนใหสามารถ
รองรับความตองการของผูเรียนและผูสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ภัยคกุคาม หรอืขอจํากดั (Threats) กลยุทธ (S + T) กลยุทธ (W + T) 
๑. สถาบันการศึกษามีจํานวนมากขึ้น แตจํานวนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอยลง จึงทําใหเกิดการแขงขันสูง 
๒. จํานวนผูสนใจศึกษาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีแนวโนมลดลง 
๓. แนวโนมตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานท่ีมีทักษะและ

ความสามารถพิเศษหลากหลายมากขึ้น 
4. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนนุการผลิตบัณฑิตภาคอาชีวศึกษา 

และการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยีมากกวาทางดานสังคมศาสตร 

1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
และตลาดแรงงาน 

2. ปรับปรุงหลักสูตรทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหเปนทีส่นใจ
เพื่อเพิ่มจํานวน 

1. เปดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อผลิตบัณฑิตภาคอาชีวศึกษาและการฝก 
อบรมวิชาชีพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ของทองถิ่น 

 


