
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป�  
คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
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 หน(า 2 

 
ความเป*นมา 

 
 คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารที่ทําการ 
ฃของคณะฯ หลังแรกเคยใช3เป5นอาคารในงานแสดงสินค3านานาชาติแห6งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ต6อมามหาวิทยาลัยรามคําแหงได3อนุมัติให3สร3างอาคารถาวรขึ้นใหม6  
ฃวางศิลาฤกษ�ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย� (วาศน�) ต6อมาได3เลื่อนสมณศักดิ์เป5นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ด3วยสาเหตุดังกล6าว 
บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร�จึงพร3อมใจกันถือว6าวันที่ ๒๘ กันยายน เป5นวันมนุษยศาสตร�  
 ปAจจุบันคณะมนุษยศาสตร�ได3บริหารงานภายใต3พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได3ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง อันได3แก6 การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแก6สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ6งเน3นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพียบพร3อมไปด3วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู3ด3านวิชาชีพ การสื่อสาร และการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีการส6งเสริมให3มีการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนา 
ให3เป5นองค�กรแห6งการเรียนรู3 (Learning Organization) 
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 หน(า 3 

 
วิสัยทัศน�  
 คณะมนุษยศาสตร�เป5นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให3เป5นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน และสร3างสรรค�สังคมไทยให3พัฒนาอย6างยั่งยืนด3วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค,านิยมองค�การ 
 ความเป5นเลิศในการให3บริการ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุ6งสู6ประสิทธิผลของการทํางาน 
 
ปรัชญา  
 เปSดโอกาสให3มีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนให3เป5นมนุษย� 
 
ปณิธาน  
 มุ6งผลิตบัณฑิตให3มีความรู3คู6คุณธรรม และผลิตบัณฑิตให3รับใช3สังคมอย6างมีคุณภาพ 
 
อัตลักษณ� 
 ผลิตบัณฑิตให3มีความรู3คู6คุณธรรม 
 
เอกลักษณ� 
 การเป5นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
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 หน(า 4 

พันธกิจ 
  คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป5นส6วนราชการที่มีฐานะเทียบเท6ากอง มีอํานาจหน3าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป5น
สถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาที่ผู3ศึกษาสามารถศึกษาได3ด3วยตนเอง โดยไม6จําเป5นต3องเข3าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให3หรือจะมาเข3าชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให3  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค�ให3
การศึกษาเพื่อส6งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให3บริการทางวิชาการแก6สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบ6งส6วนราชการเพื่อการบริหารเป5นภาควิชาฯ สํานักงาน
เลขานุการ งาน และหน6วย โดยดําเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 
  ๑)  สร3างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป5นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย�ให3แก6ประชาชน ในลักษณะ
การศึกษาเพื่อปวงชนให3มีความรู3คู6คุณธรรม  
   ๒)  ส6งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด3านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการภายในคณะมนุษยศาสตร�ให3เป5นที่ยอมรับ  
  ๓)  พัฒนาการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป5นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
  ๔)  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร3างทุนทางปAญญาของชาติ  
  ๕)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ3านเมืองที่ดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร�  
 คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได3จัดทําประเด็นยุทธศาสตร�ทั้งหมด ๖ ประเด็น โดยให3แต6ละประเด็นมีความสอดคล3องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร�
ของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให3การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของคณะมนุษยศาสตร�สามารถบรรลุผลตามเปVาประสงค�ของหน6วยงานที่
เกี่ยวข3องดังกล6าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๑  การสร3างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป5นธรรมทางการศึกษา และการเรียนรู3ตลอดชีวิตแก6ปวงชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๒  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให3เป5นที่ยอมรับ  
  ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพด3านการวิจัย งานสร3างสรรค�และพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให3ได3มาตรฐาน 
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 หน(า 5 

เป8าประสงค� 
 จากประเด็นยุทธศาสตร�ทั้งหมดที่กล6าวมา เพื่อให3การปฏิบัติภารกิจเป5นไปตามประเด็นยุทธศาสตร�ที่กําหนด คณะมนุษยศาสตร�จึงได3กําหนดเปVาประสงค�ทั้งหมด 5 
เปVาประสงค� ดังนี้ 
  เป8าประสงค�ที่ ๑  ผู3รับบริการทุกกลุ6มได3รับการศึกษาและการเรียนรู3ตลอดชีวิต 
 เป8าประสงค�ที่ ๒  ผู3รับบริการทุกกลุ6มได3รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 เป8าประสงค�ที่ ๓  ผู3รับบริการทุกกลุ6มสามารถเข3าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได3มาตรฐานเพื่อการศึกษา 
 เป8าประสงค�ที่ ๔  ผลงานวิจัยและงานสร3างสรรค�ได3รับการเผยแพร6และนําไปใช3ประโยชน�เพิ่มขึ้น 
 เป8าประสงค�ที่ 5  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป5นที่ยอมรับของผู3รับบริการ 
 
กลยุทธ� 
 กลยุทธ�ที่ ๑   สร3างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป5นธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
 กลยุทธ�ที่ ๒   ส6งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก6ชุมชนและสังคม 
 กลยุทธ�ที่ ๓   ส6งเสริมและสนับสนุน ศิลปะและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ�ที่ ๔   พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต  
 กลยุทธ�ที่ ๕   พัฒนาคณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ�ที่ ๖   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
 กลยุทธ�ที่ ๗   ส6งเสริม สนับสนุนการวิจัย งานสร3างสรรค�และพัฒนา 
 กลยุทธ�ที่ 8  ส6งเสริมการมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ�ที่ 9 พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจําป� คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 หน(า 6 

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

หน,วย : ล(านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� ๒๕๕8 ยุทธศาสตร�/เป8าประสงค�/กลยุทธ� ตัวชี้วัดเป8าประสงค� 
ค,า

เป8าหมาย 
๒๕๕8 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค,า

เป8าหมาย 
๒๕๕8 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน,วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๑          

การสร3างและกระจายโอกาส         
ความเสมอภาคและความเป5นธรรม         
ทางการศึกษาและการเรียนรู3         
ตลอดชีวิตแก6ปวงชน         
เป8าประสงค�         
๑. ผู3รบับริการทุกกลุ6มได3รับการศึกษา         
และการเรียนรู3ตลอดชีวิต         
กลยุทธ�         
๑. สร3างและกระจายโอกาสความ ๑. ร3อยละของจํานวนผู3สําเร็จ 90 ๑. โครงการประชาสัมพันธ� ๑. จํานวนนักศึกษาใหม6 2,500 - - คณะมนุษยศาสตร� 
    เสมอภาคและความเป5นธรรม     การศึกษาที่ได3มาตรฐาน      นักศึกษาใหม6      
    ทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา     ตามแผนระดับอุดมศึกษา  2. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 1. จํานวนบัณฑิตที่ได3มาตรฐาน 2,000 - - คณะมนุษยศาสตร� 
       เพื่อผลิตบัณฑิต      
กลยุทธ�         
๒. ส6งเสริมการจัดบริการทางวิชาการ ๑. ร3อยละของการบรรล ุ 20 1.  โครงการบริการวิชาการ/ 1. ค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51 0.062 1.391 คณะมนุษยศาสตร� 
    แก6ชุมชนและสังคม      วัตถุประสงค�การให3บริการ       วิชาชีพแก6ชุมชน      ผู3รับบริการ     
      ทางวิชาการมาใช3พัฒนา       12 โครงการ 2. ค6าเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์ของ 3.51    
      การเรียนการสอน       การนําไปใช3ประโยชน�     
    3. ร3อยละของการบรรลุวัตถุประสงค� 20    
        การให3บริการทางวิชาการมาใช3     
        พัฒนาการเรียนการสอน     
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 หน(า 7 

หน,วย : ล(านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� ๒๕๕8 ยุทธศาสตร�/เป8าประสงค�/กลยุทธ� ตัวชี้วัดเป8าประสงค� 
ค,า

เป8าหมาย 
๒๕๕8 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค,า

เป8าหมาย 
๒๕๕8 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน,วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ�         
๓. ส6งเสริมและสนับสนุน ศิลปะ ๑. ร3อยละของการบรรล ุ 20 1. โครงการส6งเสรมิและ 1. ค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51 - 0.168 คณะมนุษยศาสตร� 
    และวัฒนธรรม     วัตถุประสงค�สอดแทรก      สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม      ผู3รับบริการ     
     ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน      6 โครงการ 2. ร3อยละของหลักสูตรที่บรรล ุ 20    
     การสอน และกิจกรรมนักศึกษา       วัตถุประสงค�สอดแทรก     
        ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน      
        และกิจกรรมนักศึกษา     
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๒         
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน         
ของผลผลิตให3เป5นที่ยอมรับ         
เป8าประสงค�         
๒. ผู3รบับริการทุกกลุ6มได3รับการศึกษา         
   ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน         
กลยุทธ�         
๔. พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพ 1. ร3อยละความสําเร็จของแผน 90 1. โครงการเตรียมความพร3อม 1. ร3อยละความสําเร็จของแผนเตรียม 90 0.850 0.412 ภาควิชา EN 
    ของผลผลิต     เตรียมความพร3อมสู6การเป5น      เข3าสู6ประชาคมอาเซียน     ความพร3อมสู6การเป5นประชาคม    และภาควิชา TH 
     ประชาคมอาเซียน      2 โครงการ     อาเซียน     
 2. ระดับความสําเร็จของ 4 2. โครงการพัฒนาส6งเสริม 1. ค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51 - 0.468 คณะมนุษยศาสตร� 
     กระบวนการกิจการพัฒนา      กิจการนักศึกษาที่ส6งเสรมิ     ผู3เข3าร6วมโครงการ     
     นักศึกษา      ผลการเรียนรู3ตามกรอบ TQF 2. ค6าเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์ของการนํา 3.51    
       10 โครงการ     ไปใช3ประโยชน�     
    3. ระดับความสําเร็จของกระบวนการ 4    
        กิจกรรมพัฒนานักศึกษา     
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 หน(า 8 

หน,วย : ล(านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� ๒๕๕8 ยุทธศาสตร�/เป8าประสงค�/กลยุทธ� ตัวชี้วัดเป8าประสงค� 
ค,า

เป8าหมาย 
๒๕๕8 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค,า

เป8าหมาย 
๒๕๕8 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน,วยงานที่
รับผิดชอบ 

 3. ค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 3. โครงการสํารวจประเมิน 1. ค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 - - งานบริหารและธุรการ 
     ของผู3เรียน      ความพึงพอใจของผู3เรียน     ของผู3เรียน    และภาควิชา 
       ที่มีต6อคุณภาพการจัด      
       การเรียนการสอนและ      
       สิ่งสนับสนุนการเรียนรู3      
กลยุทธ�         
๕. พัฒนาอาจารย�และบุคลากร ๑. ร3อยละการบรรลุผลสัมฤทธิ์ 95 1. โครงการพัฒนาอาจารย� 1. ระดับความพึงพอใจผู3เข3าร6วม 3.51 - 0.429 คณะมนุษยศาสตร� 
    ทางการศึกษา     ของแผนพัฒนาบุคลากรและ      และบุคลากรสายสนับสนุน     โครงการ     
     การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ      3 โครงการ  2. ค6าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ 3.51    
     วิชาชีพคณาจารย�       การนําไปใช3ประโยชน�     
    3. ร3อยละการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ 95    
         แผนพัฒนาบุคลากรและการปฏิบัต ิ     
         ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย�     
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๓         
การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี         
สารสนเทศเพื่อการศึกษา         
เป8าประสงค�         
๓. ผู3รบับริการทุกกลุ6มสามารถเข3าถึง         
    เทคโนโลยสีารสนเทศที่ได3มาตรฐาน         
    เพื่อการศึกษา         
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 หน(า 9 

หน,วย : ล(านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� ๒๕๕8 ยุทธศาสตร�/เป8าประสงค�/กลยุทธ� ตัวชี้วัดเป8าประสงค� 
ค,า

เป8าหมาย 
๒๕๕8 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค,า

เป8าหมาย 
๒๕๕8 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน,วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลยุทธ�         
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 1. ค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51 1. กิจกรรมผลิตกระบวนวิชา 1. จํานวนวิชาที่เพิ่มขึ้น 3 - - ภาควิชา 
    เพื่อการศึกษา     ผู3รับบริการในทุกกระบวนวิชา      โดยใช3สื่อการสอน       
     e-Learning      e-Learning ในระดับ      
           ปริญญาตร ี      
 2. ค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 2. กิจกรรมผลิตกระบวนวิชา 1. จํานวนวิชาที่เพิ่มขึ้น 3 - - ภาควิชา 
     ของผู3รับบริการในทุกกระบวน       ในระดับปริญญาตรีที่จัดสอบ       
     วิชา e-Testing      e-Testing      
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ ๔         
การพัฒนาศักยภาพด3านการวิจยั         
งานสร3างสรรค�และพัฒนา         
เป8าประสงค�         
๔. ผลงานวิจัยหรืองานสร3างสรรค�         
    ได3รับการเผยแพร6และนําไปใช3         
    ประโยชน�เพิ่มขึ้น         
กลยุทธ�         
๗. ส6งเสริม สนับสนุนการวิจัย ๑. ร3อยละของจํานวนบทความวิจยั 15 1. โครงการทุนวิจัยหรือ 1. ร3อยละของจํานวนบทความวิจยั   15 - 0.629 ภาควิชา 
    งานสร3างสรรค�และพัฒนา     และบทความวิชาการที่ได3รับ      งานสร3างสรรค� 7 ทุน     และบทความวิชาการที่ได3รับ     

     การตีพิมพ�เผยแพร6 (ในรายงาน       การตีพิมพ�เผยแพร6 (ในรายงาน     

     สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ      
     ระดับชาติ/นานาชาติหรือ       ระดับชาติ/นานาชาติ หรือใน      
     ในวารสารที่ปรากฏในฐานข3อมลู       วารสารที่ปรากฏในฐานข3อมูล TCI      
     TCI (กลุ6ม 1 และ 2) ต6อจํานวน       กลุ6ม 1 และ 2) ต6อจํานวนอาจารย�     
     อาจารย�ประจําและนักวิจัยประจํา       ประจําและนักวิจยัประจํา     



แผนปฏิบัติราชการประจําป� คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 หน(า 10 

หน,วย : ล(านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� ๒๕๕8 
ยุทธศาสตร�/เป8าประสงค�/กลยุทธ� ตัวชี้วัดเป8าประสงค� 

ค,า
เป8าหมาย 
๒๕๕8 

โครงการ/กจิกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค,า

เป8าหมาย 
๒๕๕8 งปม. นอก  

งปม. 

หมายเหตุและ 
หน,วยงานที่
รับผิดชอบ 

 2. ร3อยละของจํานวนบทความวิจยั 15 2. โครงการทุนวิทยานิพนธ� 1. ร3อยละของจํานวนบทความวิจยั 15 - 0.100 สํานักงานบัณฑิต 
     ของผลงานระดับปรญิญาโท      10  ทุน     ของผลงานระดับปรญิญาโทของ    ศึกษา มษ. 
     ของผู3สําเร็จการศึกษาที่ได3ตีพิมพ�       ผู3สําเร็จการศึกษาที่ได3ตีพิมพ�หรือ     
     หรือเผยแพร6ต6อจํานวนผู3สําเรจ็       เผยแพร6ต6อจํานวนผู3สําเร็จการศึกษา     

     การศึกษาระดับปริญญาโท       ระดับปริญญาโท     

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5          
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ         
การศึกษาให3ได3มาตรฐาน         
เป8าประสงค�         
5. ระบบบริหารงานมีคณุภาพ         
    และมาตรฐานเป5นที่ยอมรับของ         
   ผู3รับบริการ         
กลยุทธ�         
8. ส6งเสริมการมสี6วนร6วมในการจัด ๑. ร3อยละของการบรรลเุปVาหมาย 90 1. โครงการคณะมนุษยศาสตร� 1. ระดับความพึงพอใจของผู3เข3าร6วม 3.51 - 0.025 คณะมนุษยศาสตร� 
    การศึกษา     ของแผนการเปSดโอกาสให3     รับผิดชอบต6อสังคม (USR) โครงการ     
     ผู3รับบริการและประชาชนแสดง     1 โครงการ 2. ระดับความคิดเห็นในประโยชน�ที่ได3 3.51    
     ความคิดเห็นและร6วมติดตาม   ต6อสังคมและชุมชน     
     ผลการรับผิดชอบต6อสังคม (USR)        
กลยุทธ�         
9. พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 1. ระดับความสําเร็จของ 4 1. โครงการบริหารและ 1. ระดับความสําเร็จของผลการประเมิน 4 - - คณะมนุษยศาสตร� 
    ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล      ผลการประเมินระบบบริหาร      การจัดการความเสี่ยงของ ระบบบรหิารความเสี่ยง     
      ความเสี่ยง      คณะมนุษยศาสตร�      

 รวมทั้งสิ้น   0.912 3.622  
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 หน(า 11 

2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน 
    หน,วย : ล(านบาท 

งบประมาณ 
ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผู(รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
แหล,งงบประมาณ 

งานบริหารคณะมนุษยศาสตร�และงบบุคลากร ทุกส6วนราชการ 0.912 3.622 - งบแผ6นดิน 
    - งบรายได3 
    - งบหน6วยงานในกํากับ 

รวม 0.912 3.622  
 
3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

    หน,วย : ล(านบาท 
งบประมาณ 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู(รับผิดชอบ 
งปม. นอก งปม. 

แหล,งงบประมาณ 

งานบริหารคณะมนุษยศาสตร� คณะ/โครงการพิเศษ - - รายได3จากโครงการพิเศษ 
     
     

รวม - - - - 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 0.912 3.622  
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 หน(า 12 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 

พ.ศ. ๒๕๕7 พ.ศ. ๒๕๕8 
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. 
ผู(รับผิดชอบ หมายเหต ุ

๑. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ             คณะกรรมการนโยบาย-  
    ประจําปr พ.ศ. ๒๕๕8             และแผน  
             คณะมนุษยศาสตร�  
๒. กําหนดผู3รับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผน             งานนโยบายและแผน  
    แต6ละตัวชี้วัด             คณะมนุษยศาสตร�  
๓. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปr ประจําปr พ.ศ. ๒๕๕8             งานนโยบายและแผน  
             คณะมนุษยศาสตร�  
๓. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปr             งานนโยบายและแผน  
    รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอคณะกรรมการ-   
    ประจําคณะมนุษยศาสตร� และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

            
คณะมนุษยศาสตร� 
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 หน(า 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 หน(า 14 

ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล(อมศกัยภาพของคณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) 
 
๑. สภาพแวดล(อมภายในองค�กร 

 ๑.๑  จุดแข็ง (Strengths) 
 ด(านการจัดการศึกษา 

๑. คณะฯ มีห3องปฏิบัติการทางภาษา ห3องสมุด และศูนย�สารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน 
๒. คณาจารย�มีความรู3 ความสามารถ และคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
๓. มีโครงการความร6วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับหน6วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต6างประเทศ 
๔. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาต6างประเทศถึง ๑๘ ภาษา 
๕. คณะฯ รับผิดชอบกระบวนวิชาพื้นฐานแก6นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 

 ด(านการวิจัย 
๑. มีแหล6งเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 
๒. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาด3านการวิจัยสาขาวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
๓. บุคลากรส6วนใหญ6มีศักยภาพในการทําวิจัย 
๔. มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร6ผลงานการวิจัย 
๕. มีการจัดอบรมหรือให3ความรู3ด3านการวิจัยอย6างต6อเนื่อง 

 ด(านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑. มีบุคลากรที่มีความรู3ความสามารถทางด3านศิลปวัฒนธรรม 
๒. มีศูนย�ศิลปวัฒนธรรมอยู6ภายในคณะฯ 
๓. บุคลากรส6วนใหญ6มีค6านิยมในศิลปวัฒนธรรมไทย เช6น ชื่นชมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และเสื้อผ3าไทย 
๔. มีสาขาวิชาและรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข3องกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕. ผู3บริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
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 ด(านการบริการวิชาการแก,สังคม 
๑. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ อย6างพอเพียง 
๒. มีบุคลากรที่มีความรู3ความสามารถทางด3านสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� โดยเฉพาะอย6างยิ่งด3านภาษาและศิลปวัฒธรรม 
๓. มีศูนย�ส6งเสริมการแปลซึ่งให3บริการงานแปลแก6นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
๔. มีโครงการบริการทางวิชาการด3านภาษาที่หลากหลาย 
๕. มีหน6วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอรับความอนุเคราะห�ทางด3านวิชาการจากคณะฯ 

 

 ๑.๒  จุดอ,อน (Weaknesses) 
 ด(านการจัดการศึกษา 

๑. ห3องปฏิบัติการทางภาษามีจํานวนไม6เพียงพอ เมื่อเทียบกับจํานวนวิชาและนักศึกษา 
2. บุคลากรบางส6วนยังไม6พร3อมที่จะใช3เทคโนโลยีสมัยใหม6ในการเรียนการสอน 
3. การเปลี่ยนแปลงอย6างรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยีต6าง ๆ เป5นอุปสรรคต6อการพัฒนาองค�กร เนื่องจากการปรับตัวไม6ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

 ด(านการวิจัย 
๑. มีผู3เสนอขอเงินทุนอุดหนุนการวิจัยน3อย 
๒. บุคลากรที่สามารถใช3โปรแกรมวิเคราะห�ข3อมูลเพื่อการวิจัย มีจํานวนน3อยมาก 
๓. เครื่องคอมพิวเตอร�ที่มีโปรแกรมสําเร็จรูปที่ช6วยในการวิเคราะห�ข3อมูลการวิจัย ยังไม6เพียงพอกับความต3องการใช3 

 ด(านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑. ขาดการประสานงานกับองค�กรภายนอกในการรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒. มีการประยุกต�ศิลปวัฒนธรรมให3เข3ากับพันธกิจด3านอื่น ๆ น3อย 
๓. ยังไม6มีการจัดสิ่งแวดล3อมให3เป5นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. นโยบายและแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมยังไม6ชัดเจน 

 ด(านการบริการวิชาการแก,สังคม 
๑. ขาดการสํารวจความต3องการการบริการทางวิชาการให3แก6สังคม 
๒. ขาดการบูรณาการในการบริการทางวิชาการแก6สังคมให3เข3ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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๒. สภาพแวดล(อมภายนอกองค�กร 
 ๒.๑  โอกาส (Opportunities) 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และนโยบายต6างๆ ของรัฐบาลให3ความสําคัญต6อการพัฒนาการศึกษามากขึ้น 
๒. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทํางาน และระบบฐานข3อมูลเพื่อการบริหารจัดการให3มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓. สังคมไทยปAจจุบันเป5นสังคมแห6งการเรียนรู3 ทําให3ประชาชนสนใจการศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรู3มาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ 

 

 ๒.๒  ข(อจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. สถาบันการศึกษามีจํานวนมากขึ้น จึงทําให3เกิดการแข6งขันสูง 
๒. จํานวนผู3สนใจศึกษาด3านสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�มีแนวโน3มลดลง 
๓. แนวโน3มตลาดแรงงานมีความต3องการแรงงานที่มีทักษะและความสามารถพิเศษหลากหลายมากขึ้น 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการประจําป� คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 

จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ,อน   (WEAKNESSES)  
 

ปlจจัยภายใน 
 
 

 
ปlจจัยภายนอก 

๑. ด(านการจัดการศึกษา 
๑. คณะฯ มีห3องปฏิบัติการทางภาษา ห3องสมุด และศูนย�สารสนเทศที่สามารถ

สนับสนุนการเรยีนการสอน 
๒. คณาจารย�มีความรู3 ความสามารถ และคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
๓. มีโครงการความร6วมมือเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนกับหน6วยงานภาครัฐ 

เอกชน ทั้งในและต6างประเทศ 
๔. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาต6างประเทศถึง ๑๘ ภาษา 
๕. คณะฯ รับผิดชอบกระบวนวิชาพื้นฐานแก6นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลยั 
๒. ด(านการวิจัย 
๑. มีแหล6งเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 
๒. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาด3านการวิจัยสาขาวิชาสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
๓. บุคลากรส6วนใหญ6มีศักยภาพในการทําวิจัย 
๔. มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร6ผลงานการวิจัย 
๕. มีการจัดอบรมหรือให3ความรู3ด3านการวิจัยอย6างต6อเนื่อง 
๓. ด(านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑. มีบุคลากรที่มีความรู3ความสามารถทางด3านศิลปวัฒนธรรม 
๒. มีศูนย�ศลิปวัฒนธรรมอยู6ภายในคณะฯ 
๓. บุคลากรส6วนใหญ6มีค6านิยมในศิลปวัฒนธรรมไทย เช6น ชื่นชมประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมไทย และเสื้อผ3าไทย 
๔. มีสาขาวิชาและรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข3องกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
๕. ผู3บริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

๑. ด(านการจัดการศึกษา 
๑. ห3องปฏิบัติการทางภาษามีจาํนวนไม6เพียงพอ เมื่อเทียบกับจํานวนวิชา

และนักศึกษา 
2. บุคลากรบางส6วนยังไม6พร3อมที่จะใช3เทคโนโลยีสมัยใหม6ในการเรยีน 

การสอน 
3. การเปลี่ยนแปลงอย6างรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยีต6าง ๆ  

เป5นอุปสรรคต6อการพัฒนาองค�กร เนื่องจากการปรับตัวไม6ทันกับ 
สภาพการเปลีย่นแปลง 

๒. ด(านการวิจัย 
๑. มีผู3เสนอขอเงินทุนอุดหนุนการวิจัยน3อย 
๒. บุคลากรที่สามารถใช3โปรแกรมวิเคราะห�ข3อมูลเพื่อการวิจัย มีจํานวน 

น3อยมาก 
๓. เครื่องคอมพิวเตอร�ที่มโีปรแกรมสําเร็จรูปที่ช6วยในการวิเคราะห�ข3อมูล 

การวิจัย ยังไม6เพียงพอกับความต3องการใช3 
๓. ด(านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑. ขาดการประสานงานกับองค�กรภายนอกในการรับการสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒. มีการประยุกต�ศลิปวัฒนธรรมให3เข3ากับพันธกิจด3านอื่น ๆ น3อย 
๓. ยังไม6มีการจัดสิ่งแวดล3อมให3เป5นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย 
๔. นโยบายและแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมยังไม6ชัดเจน 
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จุดแข็ง   (STRENGTHS)   จุดอ,อน   (WEAKNESSES)  
 

ปlจจัยภายใน 
 
 

 
ปlจจัยภายนอก 

๔. ด(านการบริการทางวิชาการแก,สังคม 
๑. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ อย6างพอเพียง 
๒. มีบุคลากรที่มีความรู3ความสามารถทางด3านสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 

โดยเฉพาะอย6างยิ่งด3านภาษาและศิลปวัฒธรรม 
๓. มีศูนย�ส6งเสริมการแปลซึ่งให3บรกิารงานแปลแก6นักศึกษา บุคลากร  

และบุคคลภายนอก 
๔. มีโครงการบริการทางวิชาการด3านภาษาที่หลากหลาย 
๕. มีหน6วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอรับความอนุเคราะห�

ทางด3านวิชาการจากคณะฯ 
 

๔. ด(านการบริการทางวิชาการแก,สังคม 
๑. ขาดการสํารวจความต3องการการบริการทางวิชาการให3แก6สังคม 
๒. ขาดการบูรณาการในการบริการทางวิชาการแก6สังคมให3เข3ากับการเรียน

การสอนและการวิจยั 
 

โอกาส   (OPPORTUNITIES) กลยุทธ�  ( S + O ) กลยุทธ�  (  W + O ) 
๑. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และนโยบายต6าง ๆ  

ของรัฐบาลให3ความสําคัญต6อการพัฒนาการศึกษามากขึ้น 
๒. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทํางาน และระบบ

ฐานข3อมูลเพื่อการบริหารจัดการให3มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓. สังคมไทยปAจจุบันเป5นสังคมแห6งการเรียนรู3 ทําให3ประชาชนสนใจ

การศึกษามากขึ้น เพื่อนําความรู3มาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ 
 

๑. สร3างและประกันโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย  
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามพันธกิจ 

๑. ส6งเสริมให3บุคลากรได3พัฒนาศักยภาพทางด3านการใช3เทคโนโลย ี
เพื่อการเรยีนรู3และการบริหารจัดการ  

๒. ส6งเสริมให3มีการจัดสภาพองค�กรให3เป5นองค�กรแห6งการเรียนรู3 

ภัยคุกคาม หรือ ข(อจํากัด   (THREATS)  กลยุทธ�  ( S + T ) กลยุทธ�  ( W + T ) 
๑. สถาบันการศึกษามีจํานวนมากขึ้น จึงทําให3เกิดการแข6งขันสูง 
๒. จํานวนผู3สนใจศึกษาด3านสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�มีแนวโน3มลดลง 
๓. แนวโน3มตลาดแรงงานมีความต3องการแรงงานที่มีทักษะและความ-

สามารถพิเศษหลากหลายมากขึ้น 
 

๑. พัฒนาบุคลากรให3มีความสามารถในการใช3สื่อเทคโนโลยีช6วยในการให3
การศึกษาเรยีนรู3  

๒. ส6งเสริมให3มีการจัดอบรมทางด3านภาษาเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถพิเศษ 

๑. เร6งรัดพัฒนาปรับปรุงปAจจัยสนับสนุนในการดําเนินพันธกิจทั้ง ๔ ด3าน  
ซึ่งได3แก6 การพัฒนาบุคลากรและการจัดหาสื่อเทคโนโลย ี
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร�ของคณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map) 

วิสัยทัศน� คณะมนุษยศาสตร�เป5นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พฒันาพันธกิจทางวชิาการให3เป5นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน และสร3างสรรค�สังคมไทยให3พัฒนาอย6างยั่งยืนด3วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร� 

การสร�างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป�นธรรม
ทางการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิตแก"ปวงชน 

การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของผลผลิต  
ให�เป�นที่ยอมรับ 

การพัฒนาศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา 

การพัฒนาศักยภาพด�าน 
การวิจัย งานสร�างสรรค0 
และพัฒนา 

การพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการการศึกษา 
ให�ได�มาตรฐาน 

เปVาประสงค� 
 

1.  ผู(รับบริการทุกกลุ,มได(รับการศึกษาและการเรียนรู(ตลอดชีวิต 2.  ผู(รับบริการทุกกลุ,มได(รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 3.  ผู(รับบริการทุกกลุ,มสามารถเข(าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ที่ได(มาตรฐานเพื่อการศึกษา 

4.  ผลงานวิจัยและงานสร(างสรรค�ได(รับการเผยแพร,และ 
     นําไปใช(ประโยชน�เพิ่มขึ้น 

5.  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป*นที่ยอมรับของ 
     ผู(รับบริการ 

 

 

ด3านประสิทธิผล 
1.  สร(างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและ 
     ความเป*นธรรมทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 

2.  ส,งเสริมการจัดบรกิารทางวิชาการ 
    แก,ชุมชนและสังคม 

3.  ส,งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ   
    วัฒนธรรม 

 

ด3านคุณภาพ 4.  พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต  
7.  ส,งเสริม สนับสนุนการวิจัย งานสร(างสรรค� 
     และพัฒนา 

ด3านประสิทธิภาพ 
 
 

ด3านการพัฒนาองค�กร 
 
 

9. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทาง 
      หลักธรรมาภิบาล 

 

แผนที่กลยุทธ� (Strategy Map) 

   6.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
  

   8.  ส,งเสริมการมีส,วนร,วมในการจัดการศึกษา 

   5.  พัฒนาคณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน0   คณะมนุษยศาสตร�เป5นตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พฒันาพันธกิจทางวชิาการให3เป5นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน และสร3างสรรค�สังคมไทยให3พัฒนาอย6างยั่งยืนด3วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ ๑ 
    การสร�างและกระจายโอกาสความ
เสมอภาค และความเป�นธรรมทาง
การศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
แก"ปวงชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ ๒ 
    การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิตให�เป�นที่ยอมรับ 

ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ ๓ 
    การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ ๔ 
     การพัฒนาศักยภาพด�านการวิจัย
งานสร3างสรรค�และพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 
    การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาให3ได3มาตรฐาน 
 

พันธกิจ  
๑. สร3างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป5นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย�ให3แก6ประชาชน  

ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให3มีความรู3คู6คุณธรรม 
๒. ส6งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด3านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

และการบริหารจัดการภายในคณะมนุษยศาสตร�ให3เป5นที่ยอมรับ 
๓. พัฒนาการใช3เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป5นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา 
๔. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร3างทุนทางปAญญาของชาติ  
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ3านเมืองที่ดี 

ค"านิยมองค0การ ความเป�นเลิศในการให�บริการ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุ"งสู"ประสิทธิผลของการทํางาน 
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� เป7าประสงค0 
 ผู�รับบริการทุกกลุ"มได�รับการศึกษา
และการเรียนรู�ตลอดชีวิต  

� เป7าประสงค0 
 ผู�รับบริการทุกกลุ"มได�รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

� เป7าประสงค0 
 ผู�รับบริการทุกกลุ"มสามารถเข�าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได�มาตรฐาน 
เพื่อการศึกษา 

� เป7าประสงค0 
 ผลงานวิจัยและงานสร�าง สรรค3
ได�รับการเผยแพร"และนําไปใช�ประโยชน3
เพิ่มขึ้น 

� เป7าประสงค0 
 ระบบบรหิารมคีุณภาพและ
มาตรฐานเป�นที่ยอมรบัของผู�รับบริการ 
 

� ตัวชี้วัดและเป8าหมาย 
 ๑. ร3อยละของจํานวนผู3สําเร็จ
การศึกษาที่ได3มาตรฐานตามแผน
ระดับอุดมศึกษา 
 3. ร3อยละของการบรรลุ
วัตถุประสงค�การให3บริการทาง
วิชาการมาใช3พัฒนาการเรยีนการสอน 
     4. ร3อยละของการบรรลุ
วัตถุประสงค�สอดแทรกศิลปะ 
วัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน 
และกิจกรรมนักศึกษา 
 

� ตัวชี้วัดและเป8าหมาย 
 1. ค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู3รับบริการในทุกกระบวนวิชา  
e-Learning 
 2. ค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู3รับบริการในทุกกระบวนวิชา  
e-Testing 
  
 

� ตัวชี้วัดและเป8าหมาย 
 ๑. ร3อยละความสาํเรจ็ของ 
แผนเตรียมความพร3อมสู6การเป5น
ประชาคมอาเซียน 
 ๒. ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ๓. ร3อยละของบัณฑิตปริญญาตร ี
ที่ได3งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปr 
 ๔. ค6าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู3เรียน 
 5. ร3อยละการบรรล ุ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาบุคลากร
และการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย� 
 

� ตัวชี้วัดและเป7าหมาย 
 ๑. ร�อยละของจํานวนบทความ 
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ได�รับ 
การตีพิมพ3 เผยแพร"ต"อจํานวน
อาจารย3ประจําและนักวิจัยประจํา 
 ๒. ร�อยละของจํานวนบทความ
วิจัยของผลงานระดับปรญิญาโท 
ของผู�สําเรจ็การศึกษาที่ได�ตีพิมพ3 
หรือเผยแพร"ต"อจํานวนผู�สาํเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 
  
 

� ตัวชี้วัดและเป8าหมาย 
 ๑. ร3อยละของการบรรลุ
เปVาหมายของแผนการเปSดโอกาส 
ให3ผู3รับบริการและประชาชนแสดง
ความคิดเห็นและร6วมติดตาม 
ผลการรับผิดชอบต6อสังคม (USR) 
 2. ระดับความสําเร็จของ 
ผลการประเมินระบบบริหาร 
ความเสีย่ง 
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� โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการประชาสัมพันธ� 
นักศึกษาใหม6 
 ๒. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิต  
 3. โครงการบรกิารวิชาการ/
วิชาชีพแก6ชุมชน 
 4. โครงการส6งเสริม 
และสนับสนุนด3านศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
 

� โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการเตรยีมความพร3อม 
เข3าสู6ประชาคมอาเซียน 
 2. โครงการพัฒนาส6งเสริม
กิจการนักศึกษาที่ส6งเสริม 
ผลการเรยีนรู3ตามกรอบ TQF 
 3. โครงการสํารวจประเมิน
ความพึงพอใจของผู3เรียนที่มีต6อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และสนับสนุนการเรยีนรู3 
 4. โครงการพัฒนาอาจารย� 
และบุคลากรสายสนับสนุน 
  

� โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 1. กิจกรรมผลิตกระบวนวิชา
โดยใช3สื่อการสอน e-Learning 
ในระดับปรญิญาตร ี
 2. กิจกรรมผลติกระบวนวิชา 
ในระดับปรญิญาตรีที่จดัข3อสอบ  
e-Testing 
  
 
 

� โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการทุนวิจัยหรือ 
งานสร3างสรรค� 
 2. โครงการทุนวิทยานิพนธ�  
   
 
 

� โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
 ๑. โครงการคณะมนุษยศาสตร�
รับผิดชอบต6อสังคม (USR) 
 2. โครงการบริหารและ 
การจัดการความเสี่ยงของ 
คณะมนุษยศาสตร� 
  
   
 
 

� กลยุทธ0 
 ๑. สร�างและกระจายโอกาส
ความเสมอภาคและความเป�นธรรม
ทางการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
 ๒. ส"งเสริมการจัดบริการทาง
วิชาการแก"ชุมชนและสังคม  
 ๓. ส"งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

� กลยุทธ0 
 ๑. พัฒนามาตรฐานหรือ
คุณภาพของผลผลิต 
 ๒. พัฒนาอาจารย3และบุคลากร
ทางการศึกษา  
 

� กลยุทธ0 
 ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา  
  
 

� กลยุทธ0 
 ๑. ส"งเสริม สนับสนุนการวิจยั 
งานสร�างสรรค3และพัฒนา  
  
 

� กลยุทธ0 
 ๑. ส"งเสริมการมีส"วนร"วม 
ในการจัดการศึกษา 
 ๒. พัฒนาระบบบริหาร
การศึกษาตามแนวทางหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  
 


