
 

 
 
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 



ความเปนมา 
 

 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของน้ัน 
 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารที่ทําการ
ของคณะฯ หลังแรกเคยใชเปนอาคารในงานแสดงสินคานานาชาติแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ตอมามหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติใหสรางอาคารถาวร 
ขึ้นใหม วางศิลาฤกษในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (วาศน) ตอมาไดเลื่อนสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ดวยสาเหตุ
ดังกลาว บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรจึงพรอมใจกันถือวาวันท่ี ๒๘ กันยายน เปนวันมนุษยศาสตร  
 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรไดบริหารงานภายใตพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง โดยได
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหง อันไดแก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพรอมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความรูดานวิชาชีพ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากน้ี ยังมีการสงเสริม
ใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
 ในปงบประมาณ 2561 คณะมนุษยศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2561 ที่สอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อเปนกรอบกําหนดทิศทาง การดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของคณะฯ ใน
ปงบประมาณ นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเช่ือมโยงกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ แนวทาง 
การพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยดวย บัดน้ี ไดเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได
จัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2561 ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากงบคลัง และงบรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ 2561 เพื่อใหการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศนตามที่ไดกําหนด
ไว   
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วิสัยทัศน คานิยมองคการ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ และเอกลักษณ 
 
วิสัยทัศน  
 

 คณะมนุษยศาสตรจัดการศึกษาที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
 
คานิยมองคการ 
 

 ซื่อสัตย มีวินัย โปรงใส ใสใจองคกร 
 
ปรัชญา  
 

 มุงพัฒนาองคความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สูการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณคาตอสังคม 
 
ปณิธาน  
 

 มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม และรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ 
 

อัตลักษณ 
 

 ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม รับใชสังคมอยางมีคุณภาพ 
 
เอกลักษณ 
 

 จัดการเรียนการสอนสาขาที่หลากหลายแบบตลาดวิชา 
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พันธกิจ 
 ๑)  สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษา 
  เพื่อปวงชน ใหมีความรูคูคุณธรรม 
 ๒)  สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อนําไปใชประโยชน 
 3) สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 
 4) สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5) สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
 6) สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค / กลยุทธ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศกัยภาพทนุมนุษย 
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทํา ตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวย

ตนเอง 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาและสงเสริมกจิการนักศึกษาและศิษยเกาบูรณาการเพื่ออาชีพ 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

กลยุทธที่ 1 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวตักรรม 
เปาประสงคที ่1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี) 

ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 
เปาประสงคที ่1 เสริมสราง และพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความรวมมือในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธที ่1  สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 
ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาบริหารเพือ่ความม่ันคง 

เปาประสงคที ่๑ สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร 
กลยุทธที่ ๒ สงเสริมการชี้นํา ปองกัน และแกปญหาของสังคม 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

วิสัยทศัน:  คณะมนษุยศาสตรจดัการศกึษาที่มุงขยายโอกาสทางการศกึษา เพื่อพัฒนาคนใหพฒันาประเทศอยางยั่งยนื 

พันธกิจ  
 ๑.  สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  
   ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ใหมีความรูคูคุณธรรม 
 ๒.  สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อนําไปใชประโยชน 
 3. สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 
 4. สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน 
 6. สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

คานิยมองคการ:  ซื่อสัตย  มีวินัย  โปรงใส  ใสใจองคกร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
การเสรมิสรางและพฒันาศักยภาพ 
ทุนมนุษย 
 

การสรางความเปนธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

สงเสริมขีดความสามารถ 
ในภูมิภาคอาเซียน 

การพัฒนาบรหิารเพื่อความมั่นคง 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1. ผูรับบรกิารทางการศึกษา

ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
สําเร็จการศึกษาแลวมงีานทํา
ตรงตามความตองการของ 
ผูใชสามารถสรางงาน 
ดวยตนเอง 

 

1. เยาวชน ประชาชน เขาถึง
บริการทางการศึกษาระดับ-
อุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

 
 
 

1. ผลงานวจิัย นวัตกรรม  
องคความรู และงานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน  
(เชิงสาธารณะและ 
เชิงเศรษฐกิจ) 

1. เสรมิสราง และพัฒนาทักษะ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
และความรวมมอืในประชาคม
อาเซียน 

 

1. สงเสรมิและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของ 
การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1.พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับ

ความตองการของผูมสีวนได
สวนเสีย 

2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3. พัฒนาและสงเสริมกจิการ
นักศึกษาและศิษยเกา 
บูรณาการเพื่ออาชีพ 

 

1. สรางความเสมอภาคและ 
ความเปนธรรมทางการศึกษา 

2. สงเสรมิการจัดบริการวิชาการ
แกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

3. สงเสรมิและสนบัสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 

4. สงเสรมิการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

1. สงเสรมิและสนบัสนุน 
ความเขมแข็งการวิจัย 
และงานสรางสรรค 

2. สงเสรมิการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพื่อนําไปใชประโยชน  
(สรางองคความรู ถายทอด
เทคโนโลยี) 

1. สงเสรมิและพัฒนาพันธกจิ
ประชาคมอาเซียน 

 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาท 
เชิงรุกซื่อสัตยและภักด ี
ตอองคกร 

2. สงเสรมิการชี้นํา ปองกัน 
และแกปญหาของสงัคม 

 

 
 
 



 7 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน

เพื่อผลิตบัณฑิต 
2. โครงการประเมินบัณฑิต

ปริญญาตรีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอสิระภายใน  
1 ป 

3. โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตทีม่ีตอผูสําเรจ็
การศึกษา 

4. โครงการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรระดับหลกัสูตร 

6. โครงการพัฒนาและสงเสริม
กิจการนักศึกษา 

1. โครงการประชาสัมพันธรับ
สมัครนกัศึกษาใหมทกุระดบั
การศึกษา  

2. โครงการบริการวิชาการแก
สังคมของหนวยงาน 

3. โครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยความรวมมือ
ระหวางคณะ 

4. โครงการบรูณาการดานศิลปะ
และวัฒนธรรมรวมกับการเรียน
การสอน 

5. การประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระบบQA ระดับคณะ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรในระบบ QA 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยของอาจารย 

2. งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการอาเซียน 
1.1 โครงการเพิม่ขีด

ความสามารถของนกัศึกษา
ใหมีสมรรถนะสากล  

1.2 โครงการจัดประชุม 
ทางวิชาการระดบัชาติ 

 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ 
ใหมีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น  

2. จํานวนโครงการชี้นํา ปองกัน 
และแกไขปญหาของสังคม 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

วงเงินงบประมาณ 
ป 2561 ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วดัเปาประสงค 

คา 
เปาหมาย 
2561 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
คา 

เปาหมาย 
2561 งปม. นอก งปม. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหต ุ

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 

        

เปาประสงค  
1. ผูรับบริการทางการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
สําเร็จการศึกษา แลวมีงานทาํ
ตรงตามความตองการของ 
ผูใช สามารถสรางงาน 
ดวยตนเอง 

        

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร 

100 
 

1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต
บัณฑิต 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
ดานสังคมศาสตร 

800 - - หลักสูตร/ภาควิชา/ 
งานบริการการศึกษา 

กลยุทธ  
1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลอง 

กับความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่เกี่ยวของ
ภายใน 1 ป 

71 
 

 

2. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรี 
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป 

1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน  
1 ป 

71 - - หลักสูตร/ภาควิชา/ 
งานบริการการศึกษา 

 3. ระดับความพึงพอใจของ 
ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา 

3.51 
 
 

3. โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 

3.51 - - หลักสูตร/ภาควิชา/ 
งานบริการการศึกษา 

2. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

1. รอยละของหลักสูตรที่ผาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับด ี

65 
 

1. โครงการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

1. รอยละของหลักสูตรที่ผาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับด ี

65 - - อ.ประจําหลักสูตร/ 
อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรระดับหลักสูตร (1 โครงการ) 

1. ระดับความรูความเขาใจของ
ผูเขารวมโครงการ 

  

3.55 - งบรายได มร. 
35,000.- 

คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร/ 
งานประกันคุณภาพ-
การศึกษา 
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วงเงินงบประมาณ 
ป 2561 ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วดัเปาประสงค 

คา 
เปาหมาย 
2561 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
คา 

เปาหมาย 
2561 งปม. นอก งปม. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหต ุ

 
1. รอยละของจํานวนนักศึกษา/

ศิษยเกาที่เขารวมโครงการ
พัฒนานักศึกษามีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

51 
 

1. รอยละของจํานวนนักศึกษา/ 
ศิษยเกา ที่เขารวมโครงการพัฒนา
นักศึกษามีพัฒนาการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

51 - งบรายได มร. 
60,000.-

เงินทุนคณะฯ 
85,645.- 

คณะกรรมการกิจการ-
นักศึกษา/อ.ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 

3. พัฒนาและสงเสริมกิจการ
นักศึกษาและศิษยเกา 
บูรณาการเพ่ืออาชีพ 

2. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใชประโยชนไดจริง 

3.55 

1. โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการ
นักศึกษา (19 โครงการ) 

2. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การนําไปใชประโยชนไดจริง 

3.55    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การสรางความเปนธรรม 
ลดความเหลื่อมลํ้าของภาครัฐ 

        

เปาประสงค 
1. เยาวชน ประชาชน เขาถึง

บริการทางการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาอยางเสมอภาค 

        

กลยุทธ         
1. จํานวนนักศึกษาใหม 3,000 - งบรายได

30,000.- 
คณะกรรมการกิจการ- 
นักศึกษา/ 

1. สรางความเสมอภาคและ
ความเปนธรรมทางการศึกษา 

1. รอยละของจํานวนนักศึกษาใหม
ตามแผน (ระดับอุดมศึกษา) 

  

86 1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาใหม (1 โครงการ) 

2. รอยละของจํานวนนักศึกษาใหม
ตามแผน (ระดับอุดมศึกษา) 

90   คณะกรรมการสารสนเทศฯ/ 
อ. ผูรับผิดชอบหลักสูตร/
ภาควิชา/งานบริการ-
การศึกษา 

2. สงเสริมการจัดบริการวิชาการ
แกสังคม เพ่ือสงเสริม 
การเรียนรูตลอดชีวิต 

1. รอยละของโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการดานการพัฒนา 

25 1. โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
ของหนวยงาน (6 โครงการ) 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการที่มตีอประโยชน 
ที่ไดรับ 

3.55 - งบรายได 
50,000.- 

เก็บจาก 

คณะกรรมการบริการ- 
วิชาการ/อ.ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/ภาควิชา 

 และเสริมสรางความเขมแขง็
ของชุมชน 

  2. รอยละของโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความตองการ
ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 

25 - ผูเขาอบรม
140,000.- 

 

 2. ระดับผลการประเมินการ
ดําเนินงานบริการวิชาการ 
แกสังคมตามแผน 

4  3. รอยละของโครงการบริการ
วิชาการที่ผูรวมโครงการ
รับผิดชอบคาใชจาย 

10 - -  
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วงเงินงบประมาณ 
ป 2561 ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วดัเปาประสงค 

คา 
เปาหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
คา 

เปาหมาย 
2560 งปม. นอก งปม. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหต ุ

 
   1. โครงการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยโดยความรวมมือระหวาง
คณะ (2 โครงการ) 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการที่มตีอประโยชน 
ที่ไดรับ 

3.55 - ใช
งบประมาณ
รวมกับ มร. 

คณะกรรมการบริการ-
วิชาการ/สาขาวิชาภาษาจีน 

    2. รอยละของจํานวนโครงการ 
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผูเขารวมที่ดีขึ้น 

20    

1. คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
ของผูเขารวมโครงการ 

3.55  งบรายได
30,000.- 

คณะกรรมการ-
ศิลปวัฒนธรรม/ 

3. สงเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย 

1. รอยละของโครงการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ 

2. รอยละของจํานวนโครงการ 
ที่มีการบูรณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับ 
การเรียนการสอน 

80 
 
 

21 

1. โครงการบูรณาการดานศิลปะ 
และวัฒนธรรมรวมกับการเรียน 
การสอน (5 โครงการ) 2. รอยละของจํานวนโครงการ 

ที่มีการบูรณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียน
การสอน 

21  ของบ มร. เพ่ิม 
31,320.-  

อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 3. ระดับผลการประเมิน 
การดําเนินงานสงเสริม 
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

4       

1. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในระบบ QA ระดับคณะ 

1. คณะมีผลการประเมินระดับดี 
 

3.51 - - คณะกรรมการประกัน-
คุณภาพการศึกษา/ 
งานประกันคุณภาพ-
การศึกษา 

4. สงเสริมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

 

1. คณะตรวจประเมินในระบบ 
QA ไดรับผลประเมินผาน
เกณฑระดับดีขึ้นไป 

3.51 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรในระบบ QA (1 โครงการ)  
(เปนโครงการที่จัดรวมกันระหวาง 
สายวิชาการและสายสนับสนุน) 

 

1. คาเฉลี่ยระดับความรูความเขาใจ
ของผูเขารวมโครงการฯ 

3.55 - - คณะกรรมการประกัน-
คุณภาพการศึกษา/ 
งานประกันคุณภาพ-
การศึกษา 
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วงเงินงบประมาณ 
ป 2561 ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วดัเปาประสงค 

คา 
เปาหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
คา 

เปาหมาย 
2560 งปม. นอก งปม. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหต ุ

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

        

เปาประสงค 
๑. ผลการวิจัย นวัตกรรม  

องคความรู และงานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชน 
(เชิงสาธารณะ และ 
เชิงเศรษฐกิจ) 

        

กลยุทธ         
1. สงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งการวิจัย 
และงานสรางสรรค 

1. รอยละของผูเขารวมอบรม 
ดานการวิจัยทีท่ําวิจัย 

21 1. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน 
การวิจัยของอาจารย (2 โครงการ) 

1. คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 
ของการนําไปใชประโยชนไดจริง 

3.55 - งบรายได
30,000.- 

คณะกรรมการจัดทํา-
แผนพัฒนาบุคลากร . 

    2. รอยละของผูเขารวมอบรม 
ดานการวิจัยทีท่ําวิจัย 

21    

1. จํานวนโครงการวิจัย  3 - งบรายได คณะกรรมการวิจัย 2. สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการ
เพ่ือนําไปใชประโยชน  
(สรางองคความรู ถายทอด
เทคโนโลย)ี 

1. รอยละของผลงานวิจัย 
นวัตกรรม งานสรางสรรค
สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพร/
ตีพิมพ 

23 1. งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  
(3 โครงการ) 2. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสราง

องคความรูไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ 
20  100,000.- 

ของบ มร. เพ่ิม 
84,368.- 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
สงเสริมขีดความสามารถ 
ในภูมิภาคอาเซียน 

        

เปาประสงค 
1. เสริมสรางพัฒนาทักษะ 

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ 
และความรวมมือในประชาคม
อาเซียน 
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วงเงินงบประมาณ 
ป 2561 ยุทธศาสตร/เปาประสงค/กลยุทธ ตัวชี้วดัเปาประสงค 

คา 
เปาหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
คา 

เปาหมาย 
2560 งปม. นอก งปม. 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
และหมายเหต ุ

 
กลยุทธ         

85 1. โครงการอาเซียน (4 โครงการ) 1. จํานวนโครงการ 4 -  อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร/ 1. สงเสริมและพัฒนาพันธกิจ
ประชาคมอาเซียน 

1. รอยละความสําเร็จของ
วัตถุประสงคของจํานวน 
โครงการตามแผนอาเซียน 

 1.1 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของนักศึกษาใหมีสมรรถนะ
สากล (3 โครงการ) 

 1.2 โครงการจัดประชุมทางวิชาการ
ระดับชาต ิ(1 โครงการ) 

2. รอยละความสําเร็จของ 
วัตถุประสงคของจํานวนโครงการ
ตามแผนอาเซียน 

85  งบอาเซียน
250,000.- 

 
ใชงบประมาณ

อาเซียนรวมกัน 

สาขาวิชา/ภาควิชา 
ที่เกี่ยวของ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาการบริหาร 
เพ่ือความมั่นคง 

        

เปาประสงค 
1. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

        

กลยุทธ         
1. จํานวนโครงการ 3 - งบรายได คณะกรรมการจัดทํา-  1. พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาท 

เชิงรุก ซื่อสัตย และภักดีตอ
องคกร 

1.ระดับความสาํเร็จของโครงการ 
ที่มีผลสัมฤทธิต์ามวตัถุประสงค
โครงการ 

3.55 1. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ  
ใหมีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น  
(3 โครงการ) 

2. ระดับความสําเร็จของโครงการ 
ที่มีผลสัมฤทธิต์ามวตัถุประสงค
โครงการ 

3.55  35,000.- แผนพัฒนาบุคลากร 

1. จํานวนโครงการ 1 - ใชงบประมาณ รองคณบดีฝายบริหาร/ 2. สงเสริมการชี้นํา ปองกัน 
และแกปญหาของสังคม 

1. ระดับความสําเร็จของจํานวน
โครงการชี้นํา ปองกัน และแกไข
ปญหาของสังคมที่บรรลุ
วัตถุประสงคตามแผน 

3.55 1. โครงการชี้นํา ปองกัน และแกไขปญหา
ของสังคม 2. ระดับความสําเร็จของจํานวน

โครงการชี้นํา ปองกัน และแกไข
ปญหาของสังคมที่บรรลุ
วัตถุประสงคตามแผน 

3.55  มร. รวมกัน คณะกรรมการกิจการ-
นักศึกษา 

    รวม - - 

งบรายได 
485,688.-
เงินทุนคณะ 
85,645.- 
งบอาเซียน 

250,000.- 
จากผูเขาอบรม 

140,000.- 
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 2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน 
    หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ 
ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผูรบัผดิชอบ 

งปม. นอก งปม. 
แหลงงบประมาณ 

งานบริหารคณะฯ และงบบุคลากร ทุกหนวยงาน 57,099,000 24,305,120 - งบแผนดิน 
    - งบรายได 
    - งบหนวยงานในกํากับ 

รวม 57,099,000 24,305,120  

 
3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

    หนวย : ลานบาท 
งบประมาณ 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผูรบัผดิชอบ 
งปม. นอก งปม. 

แหลงงบประมาณ 

งานบริหารคณะฯ/กิจกรรมนักศึกษา ทุกหนวยงาน - 60,000 เงินรายไดจัดสรรตามระเบียบ 
     
     

รวม - 60,000  

รวมงบประมาณทัง้สิ้น 57,099,000 24,365,120  
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 

พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมดําเนินงาน 

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

1. แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน               
2. ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน เพื่อเห็นชอบ

รางแผนปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. ๒๕61 
 

     
 

  
 

  
คณะกรรมการนโยบายและแผน   

3. กําหนดผูรับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผน  
แตละตัวชี้วัด 

 
           

งานนโยบายและแผน  

4. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕61             งานนโยบายและแผน  
5. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและ KPI 

Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําป  
พ.ศ. 2561 ระหวางคณะมนุษยศาสตรกับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   

 

        

งานนโยบายและแผน  

6. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางหัวหนา
ภาควิชากับคณบดีคณะมนุษยศาสตร 

    
 

       
งานนโยบายและแผน  

7. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
เสนอคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร  
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

      

 

  

 

  

งานนโยบายและแผน  
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วิสัยทัศน คณะมนุษยศาสตรจัดการศึกษาที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

2. การสรางความเปนธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ําของภาครัฐ 

3. วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

4. สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาค
อาเซียน 

5. การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง 

 
 

เปาประสงค 

 

1. ผูรับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จ
การศึกษาแลวมีงานทํา ตรงตาม
ความตองการของผูใช สามารถ
สรางงานดวยตนเอง 

2. เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อยางเสมอภาค 

3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู 
และงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน (เชิงสาธารณะและ 
เชิงเศรษฐกิจ) 

4. เสริมสราง และพัฒนาทักษะ 
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถและ 
ความรวมมือในประชาคมอาเซียน 

5. สงเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของ 
การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

 

ดานประสิทธิผล กลยุทธ สรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา  (1) 

กลยุทธ สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือ
นําไปใชประโยชน (สรางองคความรู 
ถายทอดเทคโนโลย)ี  (3) 

  

ดานคุณภาพ กลยุทธ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับ 
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  (1) 

กลยุทธ พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  (1) 

กลยุทธ พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษา 
และศิษยเกาบูรณาการเพ่ืออาชีพ (1) 

กลยุทธ สงเสริมการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  (2) 

ดานประสิทธิภาพ กลยุทธ สงเสริมการจัดบริการวิชาการ 
แกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรู 
ตลอดชีวิต  (2) 

กลยุทธ    สงเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย  (2) 

  

ดานการพัฒนาองคกร กลยุทธ สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง 
การวิจัยและงานสรางสรรค  (3) 

กลยุทธ สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคม
อาเซียน  (4) 

กลยุทธ พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร  (5) 

กลยุทธ สงเสริมการชี้นํา ปองกันและ
แกปญหาของสังคม  (5) 

 

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 

แผนผังเชิงยทุธศาสตรของคณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map) 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) 
 

๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 ๑.๑  จุดแข็ง (Strengths) 

 ดานการจัดการศึกษา 
1. คณาจารยมีความรู ความสามารถ และคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
2. คณะฯ รับผิดชอบกระบวนวิชาพื้นฐานแกนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 
3. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศถึง ๑๘ ภาษา 
4. มีโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและตางประเทศ 
5. คณะฯ มีหองปฏิบัติการทางภาษา หองสมุด และศูนยสารสนเทศ ที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน 

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

 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรม 
๒. มีหองศิลปวัฒนธรรมอยูภายในคณะฯ 
๓. บุคลากรเห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔. มีสาขาวิชาและรายวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
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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 

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

 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- 

 ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
๑. ขาดการสํารวจความตองการการบริการทางวิชาการใหแกสังคม 
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 ทําใหเกิดกระแสความสนใจและความตองการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อน

บานในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเปนองคความรูที่คณะมนุษยศาสตรมีอยู จึงทําใหคณะฯ มีศักยภาพในการจัดอบรม สัมมนา หรือโครงการบริการวิชาการ อัน
เน่ือง ดวยองคความรูดังกลาว 

4. สังคมไทยปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู ทําใหประชาชนสนใจการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรูมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ 
5. ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงวัย ทําใหสามารถขยายกลุมเปาหมายใหเขามาศึกษาไดมากขึ้น 

 

 ๒.๒  ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. สถาบันการศึกษามีจํานวนมากขึ้น แตจํานวนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนอยลง จึงทําใหเกิดการแขงขันสูง 
๒. จํานวนผูสนใจศึกษาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมีแนวโนมลดลง 
๓. แนวโนมตลาดแรงงานมีความตองการแรงงานท่ีมีทักษะและความสามารถพิเศษหลากหลายมากขึ้น 
4. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตภาคอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มากกวาทางดานสังคมศาสตร 
 
 
 
 


