
 
 
 
 

 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป� พ.ศ. 2559 

คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 

 



ความเป'นมา 
 

 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี บัญญัติให�ส�วนราชการทุกแห�งต�องจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล�อง
กับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องนั้น 
 คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป5นส�วนราชการที่มีฐานะเทียบเท�ากอง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารที่ทําการของคณะฯ หลังแรกเคยใช�เป5นอาคารในงานแสดงสินค�านานาชาติแห�งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ต�อมามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ได�อนุมัติให�สร�างอาคารถาวรขึ้นใหม� วางศิลาฤกษ�ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย� (วาศน�) ต�อมาได�เลื่อนสมณศักดิ์เป5นสมเด็จพระอริย- 
วงศาคตญาณ ด�วยสาเหตุดังกล�าว บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร�จึงพร�อมใจกันถือว�าวันที่ ๒๘ กันยายน เป5นวันมนุษยศาสตร�  
 ปHจจุบันคณะมนุษยศาสตร�ได�บริหารงานภายใต�พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได�ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง อันได�แก� การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแก�สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ�งเน�นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพียบพร�อมไปด�วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู�ด�านวิชาชีพ การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีการส�งเสริมให�มีการวิจัยเพื่อพัฒนาให�เป5นองค�กร
แห�งการเรียนรู� (Learning Organization) 
 ในปUงบประมาณ 2559 คณะมนุษยศาสตร�จึงได�จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ปU (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕63) ซึ่งเป5นแผนระยะกลาง เพื่อเป5นกรอบกําหนด
ทิศทาง การดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปU โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของคณะฯ ในแต�ละปUงบประมาณ นอกจากนี้ ยังเป5นเครื่องมือสําคัญในการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ�งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปU ฉบับที่ ๒ แนวทางการพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยด�วย บัดนี้ ได�เริ่มต�นปUงบประมาณ พ.ศ. 
2559 คณะกรรมการนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได�จัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปU (พ.ศ. 2559-2563) ที่สอดคล�อง
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปU (พ.ศ. 2559-2563) ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามที่ได�รับจัดสรรงบประมาณจากงบคลัง และงบรายได�ของมหาวิทยาลัย 
ประจําปUงบประมาณ 2559 เพื่อให�การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานให�บรรลุวิสัยทัศน�ตามที่ได�
กําหนดไว�   
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วิสัยทัศน  ค(านิยมองค การ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ  และเอกลักษณ  
 
วิสัยทัศน   
 

 คณะมนุษยศาสตร�จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให�เป5นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล สร�างสรรค�
สังคมไทยให�พัฒนาอย�างยั่งยืน 
 
ค(านิยมองค การ 
 

 ความเป5นเลิศในการให�บริการ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุ�งสู�ประสิทธิผลของการทํางาน 
 
ปรัชญา  
 

 เป̂ดโอกาสให�มีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนให�เป5นมนุษย� 
 
ปณิธาน  
 

 มุ�งผลิตบัณฑิตให�มีความรู�คู�คุณธรรม และผลิตบัณฑิตให�รับใช�สังคมอย�างมีคุณภาพ 
 
อัตลักษณ  
 

 ผลิตบัณฑิตให�มีความรู�คู�คุณธรรม 
 
เอกลักษณ  
 

 การเป5นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
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พันธกิจ 
 ๑)  สนับสนุนและส�งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป5นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน  

ให�มีความรู�คู�คุณธรรม 
 ๒)  สนับสนุนและส�งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร�างสรรค� เพื่อสร�างทุนทางปHญญาของชาติ 
 3) สนับสนุนและส�งเสริมการบริการทางวิชาการแก�สังคม แก�ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 4) สนับสนุนและส�งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความสมานฉันท� และปลูกฝHงค�านิยมไทยแก�ประชาชน 
 5) สนับสนุนและส�งเสริมการเข�าสู�ประชาคมอาเซียนของประเทศ 
 6) สนับสนุนและส�งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  
 
ประเด็นยุทธศาสตร  เป.าประสงค  กลยุทธ   
 ยุทธศาสตร ที่ 1 การสร�างศักยภาพการแข�งขันโดยสร�างความเสมอภาคและความเป5นธรรมในการศึกษา 
  เป.าประสงค ที่ 1 ผู�เรียนทุกกลุ�มได�รับการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ ที่ 1  สร�างความเสมอภาคและความเป5นธรรมทางการศึกษา 
   กลยุทธ ที่ 2  พัฒนาและส�งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย�เก�า 
 

  เป.าประสงค ที่ 2 ผู�เรียนทุกกลุ�มได�รับการศึกษาที่ได�มาตรฐานและมีคุณภาพ 
   กลยุทธ ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให�ได�มาตรฐานตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร 
   กลยุทธ ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล�องกับความต�องการของผู�มีส�วนได�เสีย 
 
 ยุทธศาสตร ที่ 2  การเพิ่มศักยภาพการแข�งขันและส�งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
  เป.าประสงค ที่ 1 ผลการวิจัยและงานสร�างสรรค� มีความเข�มแข็ง ได�รับการเผยแพร�ไปใช�ประโยชน�เพิ่มขึ้น 
   กลยุทธ ที่ 1  ส�งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร�างสรรค� 
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 ยุทธศาสตร ที่ 3  การเพิ่มและกระจายโอกาสบริการวิชาการให�แก�ประชาชนอย�างเท�าเทียม 
  เป.าประสงค ที่ 1 เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการมาดําเนินการบริการวิชาการตามความต�องการของกลุ�มเปaาหมายจนเกิดผลลัพธ�และความพึงพอใจ 
     ต�อชุมชนและสังคม 
   กลยุทธ ที่ 1  ส�งเสริมการจัดบริการวิชาการแก�สังคม 
  

 ยุทธศาสตร ที่ 4  การส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สร�างความสมานฉันท� สามัคคีปรองดอง และค�านิยมหลักของคนไทย 
  เป.าประสงค ที่ 1 ประชาชนได�รับความรู�ความเข�าใจ มีความตระหนัก ร�วมอนุรักษ�และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
   กลยุทธ ที่ 1  ส�งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 ยุทธศาสตร ที่ 5  การดําเนินงานตามกรอบข�อตกลงประชาคมอาเซียน 
  เป.าประสงค ที่ 1 นักเรียน นักศึกษา คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา มีส�วนร�วมเสริมสร�างความสัมพันธ� และพัฒนาความร�วมมือกับประเทศ 
     ในภูมิภาค  
   กลยุทธ ที่ 1  ส�งเสริมและพัฒนาพันธกิจสู�ประชาคมอาเซียน 
 
 ยุทธศาสตร ที่ 6  การพัฒนาศักยภาพด�านการบริหาร 
  เป.าประสงค ที่ 1 ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป5นที่ยอมรับของผู�รับบริการ  
   กลยุทธ ที่ 1  พัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให�มีบทบาทเชิงรุก 
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แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 6 
การสร�างศักยภาพการแข�งขัน 
โดยสร�างความเสมอภาคและ
ความเป5นธรรมในการศึกษา 

การเพิ่มศักยภาพการแข�งขัน
และส�งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

การเพิ่มและกระจายโอกาส
บริการวิชาการให�แก�ประชาชน
อย�างเท�าเทียม 

การส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
สร�างความสมานฉันท� สามัคคี
ปรองดอง และค�านิยมหลัก 
ของคนไทย 

การดําเนินงานตามกรอบ
ข�อตกลงประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาศักยภาพด�าน 
การบริหาร 

 

เป.าประสงค  เป.าประสงค  เป.าประสงค  เป.าประสงค  เป.าประสงค  เป.าประสงค  
1. ผู�เรียนทุกกลุ�มได�รับ 

การศึกษาและการเรียนรู�
ตลอดชีวิต 

2. ผู�เรียนทุกกลุ�มได�รับ
การศึกษาที่ได�มาตรฐาน 
และมีคุณภาพ 

1. ผลการวิจัยและงาน
สร�างสรรค� มีความเข�มแข็ง 
ได�รับการเผยแพร�ไปใช�
ประโยชน�เพิ่มขึ้น 

1. เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการ
มาดําเนินการบริการวิชาการ
ตามความต�องการของ
กลุ�มเปaาหมายจนเกิดผลลัพธ�
และความพึงพอใจต�อชุมชน
และสังคม 

1. ประชาชนได�รับความรู� 
ความเข�าใจ มีความตระหนัก 
ร�วมอนุรักษ�และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. นักเรียน นักศึกษา 
คณาจารย� และบุคลากร
ทางการศึกษา มีส�วนร�วม
เสริมสร�างความสัมพันธ� 
และพัฒนาความร�วมมือ 
กับประเทศในภูมิภาค 

1. ระบบบริหารมีคุณภาพ 
และมาตรฐานเป5นที่ยอมรับ
ของผู�รับบริการ 

 
 

วิสัยทัศน  คณะมนุษยศาสตร�จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให�เป5นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล สร�างสรรค�สังคมไทย 
 ให�พัฒนาอย�างยั่งยืน 
  

พันธกิจ ๑)  สนับสนุนและส�งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป5นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให�มีความรู�คู�คุณธรรม 

 ๒)  สนับสนุนและส�งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร�างสรรค� เพื่อสร�างทุนทางปHญญาของชาติ 
 3) สนับสนุนและส�งเสริมการบริการทางวิชาการแก�สังคม แก�ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 4) สนับสนุนและส�งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความสมานฉันท� และปลูกฝHงค�านิยมไทยแก�ประชาชน 
 5) สนับสนุนและส�งเสริมการเข�าสู�ประชาคมอาเซียนของประเทศ 
 6) สนับสนุนและส�งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี  

ค	านิยมองค�การ ความเป5นเลิศในการให�บริการ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุ�งสู�ประสิทธิผลของการทํางาน 
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กลยุทธ  กลยุทธ  กลยุทธ  กลยุทธ  กลยุทธ  กลยุทธ  
1. สร�างความเสมอภาคและ 

ความเป5นธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาและส�งเสริมกิจการ

นักศึกษาและศิษย�เก�า 
3. พัฒนาหลักสูตรให�ได�

มาตรฐานตามเกณฑ�
มาตรฐานหลักสูตร 

4. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล�อง
กับความต�องการของผู�มีส�วน
ได�เสีย 

2. ส�งเสริมสนับสนุนการวิจัย
และงานสร�างสรรค� 

1. ส�งเสริมการจัดบริการ
วิชาการแก�สังคม 

 

1. ส�งเสริมและสนับสนุน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

1. ส�งเสริมและพัฒนาพันธกิจ 
สู�ประชาคมอาเซียน 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย� 
ให�มีบทบาทเชิงรุก 

 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. โครงการประชาสัมพันธ� 

รับนักศึกษาใหม�ทั้งส�วนกลาง
และส�วนภูมิภาค  

2. โครงการพัฒนานักศึกษา 
ตามอัตลักษณ�ของ ม.ร. 

3. โครงการพัฒนานักศึกษา 
ตามกรอบ TQF  

4. โครงการให�ข�อมูลและความรู� 
ที่มีประโยชน�แก�ศิษย�เก�า 

5. การประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ด�านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร 
ระดับหลักสูตร 

1. โครงการวิจัยและงาน
สร�างสรรค�ของบุคลากร 

2. โครงการประชุมเสนอผลงาน
วิชาการและวิจัย 

3. โครงการทุนอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธ� และงาน
สร�างสรรค�ของนักศึกษา 

1. โครงการบริการวิชาการ 
แก�สังคมของหน�วยงาน 

 

1. โครงการบูรณาการด�าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ร�วมกับการเรียนการสอน 

1. โครงการเพิ่มขีดความ 
สามารถของนักศึกษาและ
บุคลากรให�มีสมรรถนะสากล 
(แผนประชาคมอาเซียน)  

2. โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ ให�มีสมรรถนะและ
ทักษะสูงขึ้น 
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
7. โครงการวิจัยหลักสูตร 

หรือจัดทํารายงานเชิงสํารวจ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของ
คณาจารย� 

9. โครงการวัดและประเมินผล
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ  
จากผู�ใช�บัณฑิต 

10. โครงการประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได�งานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปU 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หน(วย : ล8านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� 2559 ยุทธศาสตร /เป.าประสงค /กลยทุธ  ตัวชี้วัดเป.าประสงค  
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน(วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธ ศาสตร ที่ 1         
การสร�างศักยภาพการแข�งขัน         
โดยสร�างความเสมอภาคและ         
ความเป5นธรรมในการศึกษา         
เป.าประสงค           
1. ผู�เรียนทุกกลุ�มได�รับ         
การศึกษาและการเรียนรู�         
ตลอดชีวิต         
กลยุทธ           
1. สร�างความเสมอภาคและ 1. ร�อยละของจํานวน 80 1. การประชาสัมพันธ� 1. จํานวนนักศึกษาใหม� 3,550 - - งานบริการการศึกษาและ 
ความเป5นธรรมทางการศึกษา นักศึกษาใหม�ตามแผน  รับนักศึกษาใหม� ทั้งส�วนกลาง 2. ร�อยละของจํานวนนักศึกษาใหม� 80   คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
  (ระดับอุดมศึกษา)  และส�วนภูมิภาค  ตามแผน     
กลยุทธ          
2. พัฒนาและส�งเสริม 1. ร�อยละของจํานวนนักศึกษา 50 1. โครงการพัฒนานักศึกษา 1. ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ 3.51 - 0.010 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
กิจการนักศึกษาและศิษย�เก�า ที่เข�าร�วมโครงการพัฒนา  ตามอัตลักษณ�ของมหาวิทยาลัย การนําไปใช�ประโยชน�ได�จริง     
 นักศึกษามีพัฒนาการตาม  จํานวน 1 โครงการ 2. ร�อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม 50    
 วัตถุประสงค�ของโครงการ   โครงการพัฒนานักศึกษามีพัฒนาการ     
    ตามวัตถุประสงค�ของโครงการ     
   2. โครงการพัฒนานักศึกษา 1. ร�อยละของจํานวนโครงการ 80 - 0.419 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา/ 
   ตามกรอบ TQF ที่บรรลุวัตถุประสงค�    สํานักงานบัณฑิตศึกษา/ 
   จํานวน 10 โครงการ  2. ร�อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข�าร�วม 50   ภาควิชา WL, LB, SO/ 
    โครงการพัฒนานักศึกษาที่มีพัฒนาการ    โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร- 
    ตามวัตถุประสงค�โครงการ    บัณฑิตภาคพิเศษ/งบศ. 
 2. ร�อยละของจํานวนศิษย�เก�า 50 1. โครงการให�ข�อมูลและ 1. ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ 3.51 - 0.012 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
 ที่เข�าร�วมโครงการและได�รับ  ความรู�ที่เป5นประโยชน�แก� ประโยชน�ที่ได�รับ    และสํานักบัณฑิตศึกษา 
 ความรู�เพิ่มขึ้น  ศิษย�เก�า จํานวน 1 โครงการ 2. ร�อยละของจํานวนโครงการ 80    
    ที่บรรลุวัตถุประสงค�     
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หน(วย : ล8านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� 2559 ยุทธศาสตร /เป.าประสงค /กลยทุธ  ตัวชี้วัดเป.าประสงค  
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน(วยงานที่รับผิดชอบ 

เป.าประสงค          
2. ผู�เรียนทุกกลุ�มได�รับ         
การศึกษาที่ได�มาตรฐาน         
และมีคุณภาพ         
กลยุทธ           
1. พัฒนาหลักสูตรได�มาตรฐาน 1. ร�อยละของจํานวนหลักสูตร 60 1. การประเมินคุณภาพระดับ 1. ร�อยละของจํานวนหลักสูตรที่ผ�าน 5 - - คณะกรรมการวิชาการ 
ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตร ที่ผ�านตามเกณฑ�มาตรฐาน  หลักสูตร ตามเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.     และผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
 หลักสูตร   ที่เพิ่มขึ้นจากปUที่ผ�านมา    ป. ตรี และป. โท 
   2. โครงการพัฒนาศักยภาพด�าน 1. ระดับความรู�ความเข�าใจของ 3.51 - 0.034 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   การประกันคุณภาพการศึกษา ผู�เข�าร�วมโครงการ     
   ของบุคลากรระดับหลักสูตร      
   จํานวน 1 โครงการ      
กลยุทธ          
2. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล�อง 1. ร�อยละของจํานวนโครงการ 80 1. โครงการวิจยัหลักสูตร 1. ร�อยละของจํานวนโครงการ 80 - 0.266 ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
กับความต�องการของผู�ที่มี วิจัยหลักสูตรหรือจัดทํา  หรือจัดทํารายงานเชิงสํารวจ ที่แล�วเสร็จ    ป. ตรี และป. โท 
ส�วนได�เสีย รายงานเชิงสํารวจเพื่อปรับปรุง  เพื่อปรับปรุงหลักสูตร      
 หลักสูตรแล�วเสร็จ  จํานวน 16 โครงการ      
 2. ร�อยละของจํานวนคณาจารย� 60 1. โครงการพัฒนา 1. ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ 3.51 - 0.028 คณะกรรมการวิชาการ 
 ที่เข�าร�วมโครงการพัฒนา  ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ประโยชน�ที่ได�รับ     
 ประสิทธิภาพการเรียน  ของคณาจารย� 2. ร�อยละของจํานวนคณาจารย�ที่เข�าร�วม 60    
 การสอนและมีผลสัมฤทธิ ์  จํานวน 1 โครงการ โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการเรียน     
 ตามวัตถุประสงค�ของโครงการ   การสอนและมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค�     
    ของโครงการ     
 3. ค�าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตาม 3.00 1. การวัดและประเมินผล 1. ค�าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิต 3.00 - - ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ป. ตรี 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ    และงานบริการการศึกษา 
 ตามแผน  มาตรฐานคุณวุฒิฯ จาก      
   ผู�ใช�บัณฑิต      
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หน(วย : ล8านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� 2559 ยุทธศาสตร /เป.าประสงค /กลยทุธ  ตัวชี้วัดเป.าประสงค  
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน(วยงานที่รับผิดชอบ 

 4. ร�อยละของบัณฑิต 70 1. การประเมินบัณฑิต 1. ร�อยละของบัณฑิตได�งานทํา 70  - - ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ป. ตรี 
 ปริญญาตรีได�งานทํา  ปริญญาตรีได�งานทําหรือ 2. ร�อยละของบัณฑิตได�งานทํา 70   และงานบริการการศึกษา 
 หรือประกอบอาชีพอิสระ  ประกอบอาชีพอิสระภายใน  ตรงสายงาน     
 ภายใน 1 ปU  1 ปU      
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2          
การเพิ่มศักยภาพการแข�งขัน         
ส�งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา         
ประเทศ         
เป.าประสงค           
1. ผลการวิจยัและ         
งานสร�างสรรค�มีความเข�มแข็ง         
ได�รับการเผยแพร�ไปใช�         
ประโยชน�เพิ่มขึ้น         
กลยุทธ          
2. ส�งเสริมสนับสนุนการวิจัย 1. ร�อยละของจํานวนผลงาน 20 1. โครงการวิจยัและ 1. จํานวนโครงการวิจยัที่แล�วเสร็จ 20 - 0.200 คณะกรรมการวิจยั 
และงานสร�างสรรค� วิจัยและงานสร�างสรรค�  งานสร�างสรรค�ของบุคลากร 2. ร�อยละของจํานวนผลงานวิจัยและ 20    
 ที่แล�วเสร็จต�อจํานวนทุน  จํานวน 3 โครงการ งานสร�างสรรค�ที่แล�วเสร็จตามระยะเวลา     
    ที่กําหนด     
   2. โครงการประชุมเสนอ 1. ร�อยละของจํานวนผลงานวิชาการ 10 - 0.045 คณะกรรมการวิจยั 
   ผลงานวิชาการและวจิัย และวิจยัที่นําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการ     
   จํานวน 1 โครงการ ต�อจํานวนอาจารย�ประจํา     
 2. ร�อยละของจํานวนผลงาน 50 1. ทุนอุดหนุนการทํา 1. จํานวนทุนที่ได�รับอนุมัติ 10 - - สํานักงานบัณฑิตศึกษา 
 วิทยานิพนธ�  และงานสร�างสรรค�  วิทยานิพนธ� และงานสร�างสรรค� 2. ร�อยละของจํานวนผลงานวิทยานิพนธ� 50    
 ที่ได�รับทุนแล�วเสร็จ  ของนักศึกษา และงานสร�างสรรค�ที่ได�รับทุนแล�วเสร็จ     
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หน(วย : ล8านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� 2559 ยุทธศาสตร /เป.าประสงค /กลยทุธ  ตัวชี้วัดเป.าประสงค  
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน(วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3         
การเพิ่มและกระจายโอกาส         
บริการทางวิชาการแก�         
ประชาชนอย�างเท�าเทียม         
เป.าประสงค           
1. เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการ         
มาดําเนินการบริการวิชาการ         
ความต�องการของ         
กลุ�มเปaาหมายจนเกิดผลลัพธ�         
และความพึงพอใจต�อชุมชน         
และสังคม         
กลยุทธ           
1. ส�งเสริมการจัดบริการ 1. ร�อยละของโครงการบริการ 20 1. โครงการบริการวิชาการ 1. ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ 3.51 0.121 0.914 ภาควิชา EN/ภาควิชา TH/ 
วิชาการแก�สังคม วิชาการที่ตอบสนองความ  แก�สังคมของหน�วยงาน ผู�เข�าร�วมโครงการที่มีต�อประโยชน�ที่ได�รับ    ภาควิชา WL/คณะกรรมการ 
 ต�องการด�านการพัฒนา  จํานวน 11 โครงการ 2. ร�อยละของโครงการบริการ 20   บัณฑิตศึกษา/สาขาวิชา 
 และเสริมสร�างความเข�มแข็ง   วิชาการที่ตอบสนองความต�องการ    วัฒนธรรมเพื่อการท�องเที่ยว/ 
 ของชุมชน   ด�านการพัฒนาและเสริมสร�าง    ภาควิชา LB 
    ความเข�มแข็งของชุมชน     
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หน(วย : ล8านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� 2559 ยุทธศาสตร /เป.าประสงค /กลยทุธ  ตัวชี้วัดเป.าประสงค  
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน(วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 4         
การส�งเสริมศิลป-         
และวัฒนธรรม สร�างความ         
สมานฉันท� สามัคคี         
ปรองดอง และค�านิยมหลัก         
ของคนไทย         
เป.าประสงค                            
1. ประชาชนได�รับความรู�         
ความเข�าใจ มีความตระหนัก         
ร�วมอนุรักษ�และทํานุบํารุง         
ศิลปวัฒนธรรมไทย         
กลยุทธ           
1. ส�งเสริมและสนับสนุน 1. ร�อยละของโครงการทํานุ 20 1. โครงการบูรณาการด�าน 1. ค�าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 3.51 - 0.101 ภาควิชา EN/ภาควิชา PY/ 
ศิลปะและวัฒนธรรม บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรมร�วมกับ ของผู�เข�าร�วมโครงการ    สํานักงานเลขานุการ/ 
 ที่อาจารย�บุคลากรและ  การเรียนการสอน 2. ร�อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการ 20   คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม 
 นักศึกษาเข�าร�วมมีจิตสํานึก  จํานวน 4 โครงการ ด�านศิลปวัฒนธรรมร�วมกับการเรียน     
 และความเข�าใจในเรื่องศิลปะ   การสอน     
 และวัฒนธรรม        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



แผนปฏิบัติราชการประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตร� มหาวิทยาลัยรามคําแหง 13 

หน(วย : ล8านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� 2559 ยุทธศาสตร /เป.าประสงค /กลยทุธ  ตัวชี้วัดเป.าประสงค  
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน(วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5         
การดําเนินงานตามกรอบ         
ข�อตกลงประชาคมอาเซียน         
เป.าประสงค           
1. นักเรียน นักศึกษา คณาจารย�         
และบุคลากรทางการศึกษา         
มีส�วนร�วมเสริมสร�างความ-         
สัมพันธ�และพัฒนาความร�วมมือ         
กับประเทศในภูมิภาค         
กลยุทธ          
1. ส�งเสริมและพัฒนาพันธกจิ 1. ร�อยละของจํานวนโครงการ 80 1. โครงการเพิ่มขีด 1. ร�อยละของจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 70 - 0.714 สาขาวิชา GN 
สู�ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนที่บรรลุ  ความสามารถของนักศึกษา ที่ผ�านการประเมินจากสถาบันที่รับ     
 วัตถุประสงค�ตามแผน  และบุคลากรให�มีสมรรถนะ  แลกเปลี่ยน     
   สากล  จํานวน 3 โครงการ 2. ร�อยละของจํานวนโครงการประชาคม 80    
    อาเซียนที่บรรลุวัตถุประสงค�ตามแผน     
 2. ระดับความสําเร็จของ 5 1. โครงการจัดประชุมวิชาการ 1. ค�าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ 3.51 - 0.295 สาขาวิชา GN 
 การจัดประชุมวิชาการ  ระดับชาติหรือนานาชาติ ผู�เข�าร�วมโครงการ     
 ระดับชาติหรือนานาชาติ  จํานวน 1 โครงการ 2. ระดับความสําเร็จของการจัดประชุม 5    
    วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ     
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หน(วย : ล8านบาท 
วงเงินงบประมาณ 

ป� 2559 ยุทธศาสตร /เป.าประสงค /กลยทุธ  ตัวชี้วัดเป.าประสงค  
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค(า 

เป.าหมาย 
2559 งปม. นอก งปม. 

หมายเหตุและ 
หน(วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 6         
การพัฒนาศักยภาพด�าน         
การบริหาร         
เป.าประสงค           
1. ระบบบริหารมีคุณภาพ         
และมาตรฐานเป5นที่ยอมรับของ         
ผู�รับบริการ         
กลยุทธ           
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย� 1. ร�อยละของจํานวนบุคลากร 50 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1. ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ 3.51 - 0.282 คณะกรรมการจัดทําแผน 
ให�มีบทบาทเชิงรุก ที่เข�าร�วมโครงการพัฒนา  ของคณะฯ ให�มีสมรรถนะ การนําไปใช�ประโยชน�จากผู�เข�าร�วม    พัฒนาบุคลากร มษ./ 
 บุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม  และทักษะสูงขึ้น  โครงการ    สาขาวิชา GN 
 วัตถุประสงค�โครงการ  จํานวน 2 โครงการ 2. ร�อยละของจํานวนบุคลากรที่รับบริการ 50    
    โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ     
    และสายสนับสนุนมีทักษะในการปฏิบัติงาน     
    เพิ่มขึ้น     

รวมทั้งสิ้น 0.121 3.320  
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2. งบประมาณตามภารกิจประจํา/พื้นฐาน 
    หน(วย : ล8านบาท 

งบประมาณ 
ภารกิจประจํา/พื้นฐาน ผู8รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
แหล(งงบประมาณ 

งานบริหารคณะฯ และงบบุคลากร ทุกหน�วยงาน 63.708 34.689 - งบแผ�นดิน 
    - งบรายได� 
    - งบหน�วยงานในกํากับ 

รวม 63.708 34.689  

 
 
3. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

    หน(วย : ล8านบาท 
งบประมาณ 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู8รับผิดชอบ 
งปม. นอก งปม. 

แหล(งงบประมาณ 

งานบริหารคณะฯ/กิจกรรมนักศึกษา ทุกหน�วยงาน - - เงินรายได�จัดสรรตามระเบียบ 
     
     

รวม - -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63.708 34.689  
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การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 
 

พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. ๒๕๕9 
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. 
ผู8รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. แต�งตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน               
2. ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน เพื่อเห็นชอบ

ร�างแผนปฏิบัติราชการ ประจําปU พ.ศ. ๒๕๕9 
 

     
 

  
 

  
คณะกรรมการนโยบาย-
และแผน  

 

3. กําหนดผู�รับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผน  
แต�ละตัวชี้วัด 

 
           

งานนโยบายและแผน  

4. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปU พ.ศ. ๒๕๕9             งานนโยบายและแผน  
5. จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการและ KPI 

Template ในแผนปฏิบัตริาชการประจําปU  
พ.ศ. 2559 ระหว�างคณะมนุษยศาสตร�กับ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

   

 

        

งานนโยบายและแผน  

6. จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการ ระหว�างหัวหน�า
ภาควิชากับคณบดีคณะมนุษยศาสตร� 

    
 

       
งานนโยบายและแผน  

7. จัดทํารายงานการประเมินผลแผนปฏิบัตริาชการ
ประจําปU รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
เสนอคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร�  
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

      

 

  

 

  

งานนโยบายและแผน  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห สภาพแวดล8อมศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) 
 

๑. สภาพแวดล8อมภายในองค กร 
 ๑.๑  จุดแข็ง (Strengths) 

1. คณาจารย�มีความรู� ความสามารถ และคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
2. มีโครงการความร�วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับหน�วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต�างประเทศ 
3. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาต�างประเทศถึง ๑๘ ภาษา 
4. มีแหล�งเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 
5. มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร�ผลงานการวิจัย 
6. มีการจัดอบรมหรือให�ความรู�ด�านการวิจัยอย�างต�อเนื่อง 
7. มีวารสารของคณะที่ได�มาตรฐานและอยู�ในฐานข�อมูล TCI 
8. มีสาขาวิชาและรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข�องกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
9. บุคลากรส�วนใหญ�มีค�านิยมในศิลปวัฒนธรรมไทย เช�น ชื่นชมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และเสื้อผ�าไทย 
10. ผู�บริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
11. มีกิจกรรมการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมของไทยและต�างประเทศที่หลากหลาย 
12. มีความร�วมมือกับองค�กรภายนอกในการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม  
๑3. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ ในการให�บริการวิชาการแก�สังคมแบบให�เปล�า 
14. มีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถทางด�านสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� โดยเฉพาะอย�างยิ่งด�านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
15. มีศูนย�ส�งเสริมการแปลซึ่งให�บริการงานแปลแก�นักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก 
16. มีโครงการบริการทางวิชาการด�านภาษาที่หลากหลาย 
17. มีหน�วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอรับความอนุเคราะห�ทางด�านวิชาการจากคณะฯ 
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 ๑.๒  จุดอ(อน (Weaknesses) 
๑. สื่อการสอน ตํารา เอกสาร และ e-learning ยังมีจํากัดและไม�ทันสมัย 
2. การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยีต�าง ๆ เป5นอุปสรรคต�อการพัฒนาองค�กร เนื่องจากปรับตัวไม�ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปล 
3. คณาจารย�ไม�ต�องการเป5นอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมีภาระงานด�านเอกสารมาก 
4. การขยายอายุราชการอย�างไม�มีกําหนดแน�นอน ทําให�หลักสูตรไม�สามารถบรรจุอาจารย�ใหม�มาทดแทนได� 
5. คณาจารย�บางส�วนรับภาระงานสอนที่มีค�าตอบแทนพิเศษ จนไม�ตระหนักถึงภารกิจด�านอื่น ๆ 
6. การบูรณาการพันธกิจด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ยังไม�ปรากฏผลเป5นรูปธรรม 
7. ยังไม�มีการจัดสิ่งแวดล�อมให�เป5นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย 
8. ขาดการสํารวจความต�องการการบริการทางวิชาการให�แก�สังคม 
9. ขาดการบูรณาการในการบริการทางวิชาการแก�สังคมให�เข�ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
๒. สภาพแวดล8อมภายนอกองค กร 
 ๒.๑  โอกาส (Opportunities) 

๑. การเข�าสู�ประชาคมอาเซียนทําให�มีผู�สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนมากขึ้น 
2. การเป̂ดประชาคมอาเซียนอาจมีการสร�างหลักสูตร รายวิชา การวิจัย การอบรม การแลกเปลี่ยนในสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�มากขึ้น 
3. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทํางาน และระบบฐานข�อมูล เพื่อการบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. สังคมไทยปHจจุบันกําลังเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ การที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป5นตลาดวิชาจึงทําให�ผู�สูงอายุมีโอกาสเข�ามาศึกษาต�อโดยไม�มีข�อจํากัด 
5. มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาในกลุ�มประเทศอาเซียนมากขึ้น 

 ๒.๒  ข8อจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจํานวนมากขึ้น ขณะที่นักเรียนที่จบมัธยมปลายมีจํานวนลดลง จึงทําให�เกิดการแข�งขันสูง 
๒. นโยบายรัฐบาลไม�สนับสนุนให�ผลิตบัณฑิตทางด�านสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร� 
๓. เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรก�อให�เกิดภาระงานแก�บุคลากรมากเกินควร และใช�งบประมาณของสถาบันอย�างไม�คุ�มค�า 
4. เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษา ก�อให�เกิดการแข�งขันเกินควร 

ที่มาข8อมูล :  มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 วาระที่ 3 และมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร� ครั้งที่ 25/2558  
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 วาระที่ 5.3 
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ(อน (Weaknesses)  
 

ปbจจัยภายใน 
 
 

 
ปbจจัยภายนอก 

1. คณาจารย�มีความรู� ความสามารถ และคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชา 
ที่สอน 

2. มีโครงการความร�วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับหน�วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต�างประเทศ 

3. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาต�างประเทศถึง ๑๘ ภาษา 
4. มีแหล�งเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 
5. มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร�ผลงานการวิจัย 
6. มีการจัดอบรมหรือให�ความรู�ด�านการวิจัยอย�างต�อเนื่อง 
7. มีวารสารของคณะที่ได�มาตรฐานและอยู�ในฐานข�อมูล TCI 
8. มีสาขาวิชาและรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข�องกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
9. บุคลากรส�วนใหญ�มีค�านิยมในศิลปวัฒนธรรมไทย เช�น  

ชื่นชมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และเสื้อผ�าไทย 
10. ผู�บริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
11. มีกิจกรรมการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมของไทยและต�างประเทศที่

หลากหลาย 
12. มีความร�วมมือกับองค�กรภายนอกในการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม 
๑3. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ ในการ

ให�บริการวิชาการแก�สังคมแบบให�เปล�า 
14. มีบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถทางด�านสังคมศาสตร�และ

มนุษยศาสตร� โดยเฉพาะอย�างยิ่งด�านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
15. มีศูนย�ส�งเสริมการแปลซึ่งให�บริการงานแปลแก�นักศึกษา บุคลากร

ภายใน และบุคคลภายนอก 
16. มีโครงการบริการทางวิชาการด�านภาษาที่หลากหลาย 
17. มีหน�วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอรับ 

ความอนุเคราะห�ทางด�านวิชาการจากคณะฯ 

๑. สื่อการสอน ตํารา เอกสาร และ e-learning ยังมีจํากัด 
และไม�ทันสมัย 

2. การเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยี
ต�าง ๆ เป5นอุปสรรคต�อการพัฒนาองค�กร เนื่องจาก 
การปรับตัวไม�ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

3. คณาจารย�ไม�ต�องการเป5นอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
เนื่องจากมีภาระงานด�านเอกสารมาก 

4. การขยายอายุราชการอย�างไม�มีกําหนดแน�นอน ทําให�
หลักสูตรไม�สามารถบรรจุอาจารย�ใหม�มาทดแทนได� 

5. คณาจารย�บางส�วนรับภาระงานสอนที่มีค�าตอบแทนพิเศษ  
จนไม�ตระหนักถึงภารกิจด�านอื่น ๆ 

6. การบูรณาการพันธกิจด�านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กับการเรียนการสอน ยังไม�ปรากฏผลเป5นรูปธรรม 

7. ยังไม�มีการจัดสิ่งแวดล�อมให�เป5นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย 
8. ขาดการสํารวจความต�องการการบริการทางวิชาการให�แก�

สังคม 
9. ขาดการบูรณาการในการบริการทางวิชาการแก�สังคม 

ให�เข�ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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โอกาส (Opportunities) กลยุทธ  ( S + O ) กลยุทธ  ( W + O ) 
๑. การเข�าสู�ประชาคมอาเซียนทําให�มีผู�สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

อาเซียนมากขึ้น 
2. การเป̂ดประชาคมอาเซียนอาจมีการสร�างหลักสูตร รายวิชา การวิจัย  

การอบรม การแลกเปลี่ยนในสาขามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทํางาน และระบบ
ฐานข�อมูล เพื่อการบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. สังคมไทยปHจจุบันกําลังเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ การที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหงเป5นตลาดวิชาจึงทําให�ผู�สูงอายุมีโอกาสเข�ามาศึกษาต�อ 
โดยไม�มีข�อจํากัด 

5. มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาในกลุ�มประเทศ
อาเซียนมากขึ้น 

๑. สร�างและประกันโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามพันธกิจ 
3. ดําเนินการทําความร�วมมือกับกลุ�มประเทศอาเซียน ในการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และการวิจัย 

๑. ส�งเสริมให�บุคลากรได�พัฒนาศักยภาพทางด�านการใช�
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู�และการบริหารจัดการ  

๒. ส�งเสริมให�มีการจัดสภาพองค�กรให�เป5นองค�กรแห�งการเรียนรู� 

ภัยคกุคาม หรอื ข8อจํากดั (Threats) กลยุทธ  ( S + T ) กลยุทธ  ( W + T ) 
๑. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจํานวนมากขึ้น ขณะที่นักเรียนที่จบ 

มัธยมปลายมีจํานวนลดลง จึงทําให�เกิดการแข�งขันสูง 
๒. นโยบายรัฐบาลไม�สนับสนุนให�ผลิตบัณฑิตด�านสังคมศาสตร�และ

มนุษยศาสตร� 
๓. เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรก�อให�เกิดภาระงานแก�บุคลากรมากเกินควร 

และใช�งบประมาณของสถาบันอย�างไม�คุ�มค�า 
4. เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ�การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก�อให�เกิดการแข�งขันเกินควร 

๑. พัฒนาบุคลากรให�มีความสามารถในการใช�สื่อเทคโนโลยี 
ช�วยในการให�การศึกษาเรียนรู�  

๒. ส�งเสริมให�มีการจัดอบรมทางด�านภาษาเพื่อเพิ่มทักษะ 
และความสามารถพิเศษ 

3. ผลิตบัณฑิตให�มีคุณภาพตรงกับความต�องการของตลาดแรงงาน 

๑. เร�งรัดพัฒนาปรับปรุงปHจจัยสนับสนุนในการดําเนินพันธกิจ 
ทั้ง ๔ ด�าน ซึ่งได�แก� การพัฒนาบุคลากรและการจัดหา 
สื่อเทคโนโลยี 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร ของคณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map) 

วิสัยทัศน  คณะมนุษยศาสตร�จดัการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให�เป5นที่ยอมรับในภูมภิาคอาเซียนและระดับสากล สร�างสรรค�สงัคมไทยให�พัฒนาอย�างยั่งยืน 
 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร  

1. การสร�างศักยภาพ 
การแข�งขัน โดยสร�าง
ความเสมอภาคและความ
เป5นธรรมในการศึกษา 

2. การเพิ่มศักยภาพ 
การแข�งขันและส�งเสริม
การวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

3. การเพิ่มและกระจาย
โอกาสบริการวิชาการ
ให�แก�ประชาชนอย�าง 
เท�าเทียม 

4. การส�งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม สร�างความ
สมานฉันท� สามัคคีปรองดอง
และค�านิยมหลักของคนไทย 

5. การดําเนินงานตาม 
กรอบข�อตกลงประชาคม
อาเซียน 

6. การพัฒนาศักยภาพ 
ด�านการบริหาร 

 

เป.าประสงค  
 

- ผู�เรียนทุกกลุ�มได�รับการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
- ผู�เรียนทุกกลุ�มได�รับการศึกษาที่ได�มาตรฐานและ 

มีคุณภาพ  1 

- ผลการวิจัยและงานสร�างสรรค� มีความเข�มแข็ง  
ได�รับการเผยแพร�ไปใช�ประโยชน�เพิ่มขึ้น 
  2 

- เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการมาดําเนินการบริการวิชาการตามความต�องการของ
กลุ�มเปaาหมายจนเกิดผลลัพธ�และความพึงพอใจต�อชุมชนและสังคม 

 3 
- ประชาชนได�รับความรู�ความเข�าใจ มีความตระหนัก 

ร�วมอนุรักษ�และทํานําบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  4 

- นักเรียน นักศึกษา คณาจารย� และบุคลากร 
ทางการศึกษา มีส�วนร�วมเสริมสร�างความสัมพันธ� 
และพัฒนาความร�วมมือประเทศภูมิภาค  5 

- ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป5นที่ยอมรับของผู�รับบริการ 
 
  6  

 

ด8านประสิทธิผล 
กลยุทธ   สร�างความเสมอภาคและความเป5นธรรม 
 ทางการศึกษา  1 

กลยุทธ   ส�งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร�างสรรค�  2  

ด8านคุณภาพ 
กลยุทธ   พัฒนาและส�งเสริมกิจการนักศึกษา 
 และศิษย�เก�า  1 

กลยุทธ   พัฒนาหลักสูตรได�มาตรฐานตามเกณฑ�
 มาตรฐานหลักสูตร  1 

กลยุทธ    พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล�องกับความต�องการ 
ของผู�มีส�วนได�เสีย   1 

ด8านประสิทธิภาพ กลยุทธ   ส�งเสริมการจัดบริการวิชาการแก�สังคม  3 กลยุทธ   ส�งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  4  

ด8านการพัฒนาองค กร 
กลยุทธ   ส�งเสริมความเข�มแข็งด�านการวิจยัของบคุลากร  2 กลยุทธ   ส�งเสริม และพัฒนาพันธกจิสู�ประชาคม

 อาเซียน  5 
กลยุทธ   พัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให�มีบทบาทเชิงรุก  6 

 

แผนที่กลยุทธ  (Strategy Map) หมายเหตุ *ตัวเลขกํากับ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร� 


