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หลักการและเหตุผล 
 

 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาวBาด,วยหลักเกณฑ!และวิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองที่ดี บัญญัติให,สBวนราชการทุกแหBงต,องจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล,อง
กับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข,องนั้น 
 คณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง เป]นสBวนราชการที่มีฐานะเทียบเทBากอง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ! พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารที่ทําการของคณะฯ หลังแรกเคยใช,เป]นอาคารในงานแสดงสินค,านานาชาติแหBงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ตBอมามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ได,อนุมัติให,สร,างอาคารถาวรขึ้นใหมB วางศิลาฤกษ!ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย! (วาศน!) ตBอมาได,เลื่อนสมณศักดิ์เป]นสมเด็จพระอริย- 
วงศาคตญาณ ด,วยสาเหตุดังกลBาว บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร!จึงพร,อมใจกันถือวBาวันที่ ๒๘ กันยายน เป]นวันมนุษยศาสตร!  
 ปjจจุบันคณะมนุษยศาสตร!ได,บริหารงานภายใต,พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได,ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง อันได,แกB การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดบริการทางวิชาการแกBสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุBงเน,นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพียบพร,อมไปด,วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรู,ด,านวิชาชีพ การสื่อสาร และการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังมีการสBงเสริมให,มีการวิจัยเพื่อพัฒนาให,เป]นองค!กร
แหBงการเรียนรู, (Learning Organization) 
 ในป�งบประมาณ 2559 คณะมนุษยศาสตร!จึงได,จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕63) ซึ่งเป]นแผนระยะกลาง เพื่อเป]นกรอบกําหนด
ทิศทาง การดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป� โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของคณะฯ ในแตBละป�งบประมาณ นอกจากนี้ ยังเป]นเครื่องมือสําคัญในการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุBงผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหBงชาติ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป� ฉบับที่ ๒ แนวทางการพัฒนาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยด,วย บัดนี้ ได,เริ่มต,นป�งบประมาณ พ.ศ. 
2559 คณะกรรมการนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได,จัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ. 2559-2563) ที่สอดคล,อง
และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ. 2559-2563) ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามที่ได,รับจัดสรรงบประมาณจากงบคลัง และงบรายได,ของมหาวิทยาลัย 
ประจําป�งบประมาณ 2559 เพื่อให,การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีการพัฒนาและมีความชัดเจน ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานให,บรรลุวิสัยทัศน!ตามที่ได,
กําหนดไว,   
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ผลการวิเคราะห!สภาพแวดล+อมศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) 
 
๑. สภาพแวดล+อมภายในองค!กร 

 ๑.๑  จุดแข็ง (Strengths) 
1. คณาจารย!มีความรู, ความสามารถ และคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
2. มีโครงการความรBวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับหนBวยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและตBางประเทศ 
3. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาตBางประเทศถึง ๑๘ ภาษา 
4. มีแหลBงเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 
5. มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรBผลงานการวิจัย 
6. มีการจัดอบรมหรือให,ความรู,ด,านการวิจัยอยBางตBอเนื่อง 
7. มีวารสารของคณะที่ได,มาตรฐานและอยูBในฐานข,อมูล TCI 
8. มีสาขาวิชาและรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข,องกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
9. บุคลากรสBวนใหญBมีคBานิยมในศิลปวัฒนธรรมไทย เชBน ชื่นชมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และเสื้อผ,าไทย 
10. ผู,บริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
11. มีกิจกรรมการเผยแพรBศิลปวัฒนธรรมของไทยและตBางประเทศที่หลากหลาย 
12. มีความรBวมมือกับองค!กรภายนอกในการเผยแพรBศิลปวัฒนธรรม  
๑3. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ ในการให,บริการวิชาการแกBสังคมแบบให,เปลBา 
14. มีบุคลากรที่มีความรู,ความสามารถทางด,านสังคมศาสตร!และมนุษยศาสตร! โดยเฉพาะอยBางยิ่งด,านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
15. มีศูนย!สBงเสริมการแปลซึ่งให,บริการงานแปลแกBนักศึกษา บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอก 
16. มีโครงการบริการทางวิชาการด,านภาษาที่หลากหลาย 
17. มีหนBวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอรับความอนุเคราะห!ทางด,านวิชาการจากคณะฯ 
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 ๑.๒  จุดอEอน (Weaknesses) 
๑. สื่อการสอน ตํารา เอกสาร และ e-learning ยังมีจํากัดและไมBทันสมัย 
2. การเปลี่ยนแปลงอยBางรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยีตBาง ๆ เป]นอุปสรรคตBอการพัฒนาองค!กร เนื่องจากปรับตัวไมBทันกับสภาพการเปลี่ยนแปล 
3. คณาจารย!ไมBต,องการเป]นอาจารย!ผู,รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมีภาระงานด,านเอกสารมาก 
4. การขยายอายุราชการอยBางไมBมีกําหนดแนBนอน ทําให,หลักสูตรไมBสามารถบรรจุอาจารย!ใหมBมาทดแทนได, 
5. คณาจารย!บางสBวนรับภาระงานสอนที่มีคBาตอบแทนพิเศษ จนไมBตระหนักถึงภารกิจด,านอื่น ๆ 
6. การบูรณาการพันธกิจด,านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ยังไมBปรากฏผลเป]นรูปธรรม 
7. ยังไมBมีการจัดสิ่งแวดล,อมให,เป]นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย 
8. ขาดการสํารวจความต,องการการบริการทางว ิชาการให,แกBสังคม 
9. ขาดการบูรณาการในการบริการทางว ิชาการแกBสังคมให,เข,ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
๒. สภาพแวดล+อมภายนอกองค!กร 
 ๒.๑  โอกาส (Opportunities) 

๑. การเข,าสูBประชาคมอาเซียนทําให,มีผู,สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนมากขึ้น 
2. การเปsดประชาคมอาเซียนอาจมีการสร,างหลักสูตร รายวิชา การวิจัย การอบรม การแลกเปลี่ยนในสาขามนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!มากขึ้น 
3. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทํางาน และระบบฐานข,อมูล เพื่อการบริหารจัดการให,มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. สังคมไทยปjจจุบันกําลังเข,าสูBสังคมผู,สูงอายุ การที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป]นตลาดวิชาจึงทําให,ผู,สูงอายุมีโอกาสเข,ามาศึกษาตBอโดยไมBมีข,อจํากัด 
5. มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาในกลุBมประเทศอาเซียนมากขึ้น 

 ๒.๒  ข+อจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจํานวนมากขึ้น ขณะที่นักเรียนที่จบมัธยมปลายมีจํานวนลดลง จึงทําให,เกิดการแขBงขันสูง 
๒. นโยบายรัฐบาลไมBสนับสนุนให,ผลิตบัณฑิตทางด,านสังคมศาสตร!และมนุษยศาสตร! 
๓. เกณฑ!มาตรฐานหลักสูตรกBอให,เกิดภาระงานแกBบุคลากรมากเกินควร และใช,งบประมาณของสถาบันอยBางไมBคุ,มคBา 
4. เกณฑ!มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ!การประกันคุณภาพการศึกษา กBอให,เกิดการแขBงขันเกินควร 

ที่มาข+อมูล :  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 5 ป� (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63) คณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอEอน (Weaknesses)  
 

ปUจจัยภายใน 
 
 

 
ปUจจัยภายนอก 

1. คณาจารย!มีความรู, ความสามารถ และคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชา 
ที่สอน 

2. มีโครงการความรBวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับหนBวยงาน
ภาครัฐ เอกชน ทั้งในและตBางประเทศ 

3. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาตBางประเทศถึง ๑๘ ภาษา 
4. มีแหลBงเงินงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย 
5. มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรBผลงานการวิจัย 
6. มีการจัดอบรมหรือให,ความรู,ด,านการวิจัยอยBางตBอเนื่อง 
7. มีวารสารของคณะที่ได,มาตรฐานและอยูBในฐานข,อมูล TCI 
8. มีสาขาวิชาและรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข,องกับศิลปวัฒนธรรมไทย 
9. บุคลากรสBวนใหญBมีคBานิยมในศิลปวัฒนธรรมไทย เชBน  

ชื่นชมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และเสื้อผ,าไทย 
10. ผู,บริหารเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
11. มีกิจกรรมการเผยแพรBศิลปวัฒนธรรมของไทยและตBางประเทศที่

หลากหลาย 
12. มีความรBวมมือกับองค!กรภายนอกในการเผยแพรBศิลปวัฒนธรรม 
๑3. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ ในการ

ให,บริการวิชาการแกBสังคมแบบให,เปลBา 
14. มีบุคลากรที่มีความรู,ความสามารถทางด,านสังคมศาสตร!และ

มนุษยศาสตร! โดยเฉพาะอยBางยิ่งด,านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
15. มีศูนย!สBงเสริมการแปลซึ่งให,บริการงานแปลแกBนักศึกษา บุคลากร

ภายใน และบุคคลภายนอก 
16. มีโครงการบริการทางวิชาการด,านภาษาที่หลากหลาย 
17. มีหนBวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอรับ 

ความอนุเคราะห!ทางด,านวิชาการจากคณะฯ 

๑. สื่อการสอน ตํารา เอกสาร และ e-learning ยังมีจํากัด 
และไมBทันสมัย 

2. การเปลี่ยนแปลงอยBางรวดเร็วของวิทยาการและเทคโนโลยี
ตBาง ๆ เป]นอุปสรรคตBอการพัฒนาองค!กร เนื่องจาก 
การปรับตัวไมBทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

3. คณาจารย!ไมBต,องการเป]นอาจารย!ผู,รับผิดชอบหลักสูตร 
เนื่องจากมีภาระงานด,านเอกสารมาก 

4. การขยายอายุราชการอยBางไมBมีกําหนดแนBนอน ทําให,
หลักสูตรไมBสามารถบรรจุอาจารย!ใหมBมาทดแทนได, 

5. คณาจารย!บางสBวนรับภาระงานสอนที่มีคBาตอบแทนพิเศษ  
จนไมBตระหนักถึงภารกิจด,านอื่น ๆ 

6. การบูรณาการพันธกิจด,านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
กับการเรียนการสอน ยังไมBปรากฏผลเป]นรูปธรรม 

7. ยังไมBมีการจัดสิ่งแวดล,อมให,เป]นแบบศิลปวัฒนธรรมไทย 
8. ขาดการสํารวจความต,องการการบริการทางวิชาการให,แกB

สังคม 
9. ขาดการบูรณาการในการบริการทางวิชาการแกBสังคม 

ให,เข,ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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โอกาส (Opportunities) กลยุทธ! ( S + O ) กลยุทธ! ( W + O ) 
๑. การเข,าสูBประชาคมอาเซียนทําให,มีผู,สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

อาเซียนมากขึ้น 
2. การเปsดประชาคมอาเซียนอาจมีการสร,างหลักสูตร รายวิชา การวิจัย  

การอบรม การแลกเปลี่ยนในสาขามนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 
มากขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทํางาน และระบบ
ฐานข,อมูล เพื่อการบริหารจัดการให,มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. สังคมไทยปjจจุบันกําลังเข,าสูBสังคมผู,สูงอายุ การที่มหาวิทยาลัย
รามคําแหงเป]นตลาดวิชาจึงทําให,ผู,สูงอายุมีโอกาสเข,ามาศึกษาตBอ 
โดยไมBมีข,อจํากัด 

5. มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาในกลุBมประเทศ
อาเซียนมากขึ้น 

๑. สร,างและประกันโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามพันธกิจ 
3. ดําเนินการทําความรBวมมือกับกลุBมประเทศอาเซียน ในการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และการวิจัย 

๑. สBงเสริมให,บุคลากรได,พัฒนาศักยภาพทางด,านการใช,
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู,และการบริหารจัดการ  

๒. สBงเสริมให,มีการจัดสภาพองค!กรให,เป]นองค!กรแหBงการเรียนรู, 

ภัยคกุคาม หรอื ข+อจํากดั (Threats) กลยุทธ! ( S + T ) กลยุทธ! ( W + T ) 
๑. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจํานวนมากขึ้น ขณะที่นักเรียนที่จบ 

มัธยมปลายมีจํานวนลดลง จึงทําให,เกิดการแขBงขันสูง 
๒. นโยบายรัฐบาลไมBสนับสนุนให,ผลิตบัณฑิตด,านสังคมศาสตร!และ

มนุษยศาสตร! 
๓. เกณฑ!มาตรฐานหลักสูตรกBอให,เกิดภาระงานแกBบุคลากรมากเกินควร 

และใช,งบประมาณของสถาบันอยBางไมBคุ,มคBา 
4. เกณฑ!มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ!การประกันคุณภาพการศึกษา 

กBอให,เกิดการแขBงขันเกินควร 

๑. พัฒนาบุคลากรให,มีความสามารถในการใช,สื่อเทคโนโลยี 
ชBวยในการให,การศึกษาเรียนรู,  

๒. สBงเสริมให,มีการจัดอบรมทางด,านภาษาเพื่อเพิ่มทักษะ 
และความสามารถพิเศษ 

3. ผลิตบัณฑิตให,มีคุณภาพตรงกับความต,องการของตลาดแรงงาน 

๑. เรBงรัดพัฒนาปรับปรุงปjจจัยสนับสนุนในการดําเนินพันธกิจ 
ทั้ง ๔ ด,าน ซึ่งได,แกB การพัฒนาบุคลากรและการจัดหา 
สื่อเทคโนโลยี 
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วิสัยทัศน! คEานิยมองค!การ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ! และเอกลักษณ! 
 
วิสัยทัศน!  
 

 คณะมนุษยศาสตร!จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให,เป]นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล สร,างสรรค!
สังคมไทยให,พัฒนาอยBางยั่งยืน 
 
คEานิยมองค!การ 
 

 ความเป]นเลิศในการให,บริการ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุBงสูBประสิทธิผลของการทํางาน 
 
ปรัชญา  
 

 เปsดโอกาสให,มีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนให,เป]นมนุษย! 
 
ปณิธาน  
 

 มุBงผลิตบัณฑิตให,มีความรู,คูBคุณธรรม และผลิตบัณฑิตให,รับใช,สังคมอยBางมีคุณภาพ 
 
อัตลักษณ! 
 

 ผลิตบัณฑิตให,มีความรู,คูBคุณธรรม 
 
เอกลักษณ! 
 

 การเป]นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
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พันธกิจ 
 ๑)  สนับสนุนและสBงเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป]นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน  

ให,มีความรู,คูBคุณธรรม 
 ๒)  สนับสนุนและสBงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร,างสรรค! เพื่อสร,างทุนทางปjญญาของชาติ 
 3) สนับสนุนและสBงเสริมการบริการทางวิชาการแกBสังคม แกBประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 4) สนับสนุนและสBงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความสมานฉันท! และปลูกฝjงคBานิยมไทยแกBประชาชน 
 5) สนับสนุนและสBงเสริมการเข,าสูBประชาคมอาเซียนของประเทศ 
 6) สนับสนุนและสBงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ,านเมืองที่ดี  
 
ประเด็นยุทธศาสตร! เปZาประสงค! กลยุทธ!  
 ยุทธศาสตร!ที่ 1 การสร,างศักยภาพการแขBงขันโดยสร,างความเสมอภาคและความเป]นธรรมในการศึกษา 
  เปZาประสงค!ที่ 1 ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับการศึกษาและการเรียนรู,ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ!ที่ 1  สร,างความเสมอภาคและความเป]นธรรมทางการศึกษา 
   กลยุทธ!ที่ 2  พัฒนาและสBงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย!เกBา 
 

  เปZาประสงค!ที่ 2 ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับการศึกษาที่ได,มาตรฐานและมีคุณภาพ 
   กลยุทธ!ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให,ได,มาตรฐานตามเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตร 
   กลยุทธ!ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล,องกับความต,องการของผู,มีสBวนได,เสีย 
 
 ยุทธศาสตร!ที่ 2  การเพิ่มศักยภาพการแขBงขันและสBงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
  เปZาประสงค!ที่ 1 ผลการวิจัยและงานสร,างสรรค! มีความเข,มแข็ง ได,รับการเผยแพรBไปใช,ประโยชน!เพิ่มขึ้น 
   กลยุทธ!ที่ 1  สBงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร,างสรรค! 
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 ยุทธศาสตร!ที่ 3  การเพิ่มและกระจายโอกาสบริการวิชาการให,แกBประชาชนอยBางเทBาเทียม 
  เปZาประสงค!ที่ 1 เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการมาดําเนินการบริการวิชาการตามความต,องการของกลุBมเปHาหมายจนเกิดผลลัพธ!และความพึงพอใจ 
     ตBอชุมชนและสังคม 
   กลยุทธ!ที่ 1  สBงเสริมการจัดบริการวิชาการแกBสังคม 
  

 ยุทธศาสตร!ที่ 4  การสBงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สร,างความสมานฉันท! สามัคคีปรองดอง และคBานิยมหลักของคนไทย 
  เปZาประสงค!ที่ 1 ประชาชนได,รับความรู,ความเข,าใจ มีความตระหนัก รBวมอนุรักษ!และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
   กลยุทธ!ที่ 1  สBงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 ยุทธศาสตร!ที่ 5  การดําเนินงานตามกรอบข,อตกลงประชาคมอาเซียน 
  เปZาประสงค!ที่ 1 นักเรียน นักศึกษา คณาจารย! และบุคลากรทางการศึกษา มีสBวนรBวมเสริมสร,างความสัมพันธ! และพัฒนาความรBวมมือกับประเทศ 
     ในภูมิภาค  
   กลยุทธ!ที่ 1  สBงเสริมและพัฒนาพันธกิจสูBประชาคมอาเซียน 
 
 ยุทธศาสตร!ที่ 6  การพัฒนาศักยภาพด,านการบริหาร 
  เปZาประสงค!ที่ 1 ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป]นที่ยอมรับของผู,รับบริการ  
   กลยุทธ!ที่ 1  พัฒนาทรัพยากรมนุษย!ให,มีบทบาทเชิงรุก 
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วิสัยทัศน! คณะมนุษยศาสตร!จดัการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให,เป]นที่ยอมรับในภูมภิาคอาเซียนและระดับสากล สร,างสรรค!สงัคมไทยให,พัฒนาอยBางยั่งยืน 
 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร! 

1. การสร,างศักยภาพ 
การแขBงขัน โดยสร,าง
ความเสมอภาคและความ
เป]นธรรมในการศึกษา 

2. การเพิ่มศักยภาพ 
การแขBงขันและสBงเสริม
การวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

3. การเพิ่มและกระจาย
โอกาสบริการวิชาการ
ให,แกBประชาชนอยBาง 
เทBาเทียม 

4. การสBงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม สร,างความ
สมานฉันท! สามัคคีปรองดอง
และคBานิยมหลักของคนไทย 

5. การดําเนินงานตาม 
กรอบข,อตกลงประชาคม
อาเซียน 

6. การพัฒนาศักยภาพ 
ด,านการบริหาร 

 

เปZาประสงค! 
 

- ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับการศึกษาและการเรียนรู,ตลอดชีวิต 
- ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับการศึกษาที่ได,มาตรฐานและ 

มีคุณภาพ  1 

- ผลการวิจัยและงานสร,างสรรค! มีความเข,มแข็ง  
ได,รับการเผยแพรBไปใช,ประโยชน!เพิ่มขึ้น 
  2 

- เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการมาดําเนินการบริการวิชาการตามความต,องการของ
กลุBมเปHาหมายจนเกิดผลลัพธ!และความพึงพอใจตBอชุมชนและสังคม 

 3 
- ประชาชนได,รับความรู,ความเข,าใจ มีความตระหนัก 

รBวมอนุรักษ!และทํานําบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
  4 

- นักเรียน นักศึกษา คณาจารย! และบุคลากร 
ทางการศึกษา มีสBวนรBวมเสริมสร,างความสัมพันธ! 
และพัฒนาความรBวมมือประเทศภูมิภาค  5 

- ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป]นที่ยอมรับของผู,รับบริการ 
 
  6  

 

ด+านประสิทธิผล 
กลยุทธ!  สร,างความเสมอภาคและความเป]นธรรม 
 ทางการศึกษา  1 

กลยุทธ!  สBงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร,างสรรค!  2  

ด+านคุณภาพ 
กลยุทธ!  พัฒนาและสBงเสริมกิจการนักศึกษา 
 และศิษย!เกBา  1 

กลยุทธ!  พัฒนาหลักสูตรได,มาตรฐานตามเกณฑ!
 มาตรฐานหลักสูตร  1 

กลยุทธ!   พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล,องกับความต,องการ 
ของผู,มีสBวนได,เสีย   1 

ด+านประสิทธิภาพ กลยุทธ!  สBงเสริมการจัดบริการวิชาการแกBสังคม  3 กลยุทธ!  สBงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  4  

ด+านการพัฒนาองค!กร 
กลยุทธ!  สBงเสริมความเข,มแข็งด,านการวิจยัของบคุลากร  2 กลยุทธ!  สBงเสริม และพัฒนาพันธกจิสูBประชาคม

 อาเซียน  5 
กลยุทธ!  พัฒนาทรัพยากรมนุษย!ให,มีบทบาทเชิงรุก  6 

 

แผนที่กลยุทธ! (Strategy Map) หมายเหตุ *ตัวเลขกํากับ หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร� 
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63) คณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 6 
การสร,างศักยภาพการแขBงขัน 
โดยสร,างความเสมอภาคและ
ความเป]นธรรมในการศึกษา 

การเพิ่มศักยภาพการแขBงขัน
และสBงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

การเพิ่มและกระจายโอกาส
บริการวิชาการให,แกBประชาชน
อยBางเทBาเทียม 

การสBงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
สร,างความสมานฉันท! สามัคคี
ปรองดอง และคBานิยมหลัก 
ของคนไทย 

การดําเนินงานตามกรอบ
ข,อตกลงประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาศักยภาพด,าน 
การบริหาร 

 

เปZาประสงค! เปZาประสงค! เปZาประสงค! เปZาประสงค! เปZาประสงค! เปZาประสงค! 
1. ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับ 

การศึกษาและการเรียนรู,
ตลอดชีวิต 

2. ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับ
การศึกษาที่ได,มาตรฐาน 
และมีคุณภาพ 

1. ผลการวิจัยและงาน
สร,างสรรค! มีความเข,มแข็ง 
ได,รับการเผยแพรBไปใช,
ประโยชน!เพิ่มขึ้น 

1. เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการ
มาดําเนินการบริการวิชาการ
ตามความต,องการของ
กลุBมเปHาหมายจนเกิดผลลัพธ!
และความพึงพอใจตBอชุมชน
และสังคม 

1. ประชาชนได,รับความรู, 
ความเข,าใจ มีความตระหนัก 
รBวมอนุรักษ!และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. นักเรียน นักศึกษา 
คณาจารย! และบุคลากร
ทางการศึกษา มีสBวนรBวม
เสริมสร,างความสัมพันธ! 
และพัฒนาความรBวมมือ 
กับประเทศในภูมิภาค 

1. ระบบบริหารมีคุณภาพ 
และมาตรฐานเป]นที่ยอมรับ
ของผู,รับบริการ 

 

วิสัยทัศน! คณะมนุษยศาสตร!จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให,เป]นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล สร,างสรรค!สังคมไทย 
 ให,พัฒนาอยBางยั่งยืน 
  

พันธกิจ ๑)  สนับสนุนและสBงเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป]นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให,มีความรู,คูBคุณธรรม 
 ๒)  สนับสนุนและสBงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร,างสรรค! เพื่อสร,างทุนทางปjญญาของชาติ 
 3) สนับสนุนและสBงเสริมการบริการทางวิชาการแกBสังคม แกBประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 4) สนับสนุนและสBงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความสมานฉันท! และปลูกฝjงคBานิยมไทยแกBประชาชน 
 5) สนับสนุนและสBงเสริมการเข,าสูBประชาคมอาเซียนของประเทศ 
 6) สนับสนุนและสBงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ,านเมืองที่ดี  

ค$านิยมองค�การ ความเป]นเลิศในการให,บริการ  โดยตระหนักในจรรยาบรรณและวิชาชีพ เพื่อมุBงสูBประสิทธิผลของการทํางาน 
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กลยุทธ! กลยุทธ! กลยุทธ! กลยุทธ! กลยุทธ! กลยุทธ! 
1. สร,างความเสมอภาคและ 

ความเป]นธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาและสBงเสริมกิจการ

นักศึกษาและศิษย!เกBา 
3. พัฒนาหลักสูตรให,ได,

มาตรฐานตามเกณฑ!
มาตรฐานหลักสูตร 

4. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล,อง
กับความต,องการของผู,มีสBวน
ได,เสีย 

2. สBงเสริมสนับสนุนการวิจัย
และงานสร,างสรรค! 

1. สBงเสริมการจัดบริการ
วิชาการแกBสังคม 

 

1. สBงเสริมและสนับสนุน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

1. สBงเสริมและพัฒนาพันธกิจ 
สูBประชาคมอาเซียน 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย! 
ให,มีบทบาทเชิงรุก 

 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. โครงการประชาสัมพันธ! 

รับนักศึกษาใหมBทั้งสBวนกลาง
และสBวนภูมิภาค  

2. โครงการพัฒนานักศึกษา 
ตามอัตลักษณ!ของ ม.ร. 

3. โครงการพัฒนานักศึกษา 
ตามกรอบ TQF  

4. โครงการให,ข,อมูลและความรู, 
ที่มีประโยชน!แกBศิษย!เกBา 

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 
แกBสังคมของหนBวยงาน 

 

1. โครงการบูรณาการด,าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
รBวมกับการเรียนการสอน 

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 ป� 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕63) 
หน$วย:ล'านบาท 

วงเงินงบประมาณป� 
คEาเปZาหมาย ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 

2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
หนEวยงานที่
รับผดิชอบ ยุทธศาสตร!/

เปZาประสงค!/กลยทุธ! 
ตัวชี้วดัเปZาประสงค! 

2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้วดั  

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

 

ประเด็นยุทธ!ศาสตร!ที่ 1                      
การสร,างศักยภาพ                      
การแขBงขนัโดยสร,าง                      
ความเสมอภาคและ                      
ความเป]นธรรมในการศึกษา                      
เปZาประสงค!                       
1. ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับ                      
การศึกษาและการเรียนรู,                      
ตลอดชีวติ                      
กลยทุธ!                      
1. สร,างความเสมอภาค 1. ร,อยละของจํานวน 80 85 85 90 90 มร./ 1. การประชาสัมพันธ! - - - - - - - - - - - - งานบริการการศึกษา 
และความเป]นธรรม นักศึกษาใหมBตามแผน      สงป. รับนักศึกษาใหมBทั้งสBวนกลาง             และคณะกรรมการ 
ทางการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)       และสBวนภูมิภาค             พัฒนานกัศึกษา 
กลยทุธ!                      
2. พัฒนาและสBงเสริม 1. ร,อยละของจํานวน 50 50 55 55 60 มร./ 1. โครงการพัฒนานกัศึกษา - 0.010 - 0.010 - 0.010 - 0.010 - 0.010 - 0.050 คณะกรรมการกิจการ 
กิจการนักศึกษาและ นักศึกษาทีเ่ข,ารBวมโครงการ      สกอ ตามอัตลักษณ!ของมหาวทิยาลัย             นักศึกษา 
ศิษย!เกBา พัฒนานกัศึกษาและ                      
 มีพัฒนาการตามวัตถุประสงค!       2. โครงการพัฒนานกัศึกษา - 0.419 - 0.030 - 0.030 - 0.030 - 0.030 - 0.539 คณะกรรมการกิจการ 
 ของโครงการ       ตามกรอบ TQF             นักศึกษา/สํานักงาน 
                     บัณฑิตศึกษา/ 
                     ภาควิชา WL, LB, SO 
                     โครงการหลักสูตร 
                     ศิลปศาสตรบัณฑิต 
                     ภาคพิเศษ 
 2. ร,อยละของจํานวน 50 50 55 55 60 มร./ 1. โครงการให,ข,อมูลและ - 0.012 - 0.010 - 0.010 - 0.010 - 0.010 - 0.052 คณะกรรมการกิจการ 
 ศิษย!เกBาที่เข,ารBวมโครงการ      สกอ ความรู,ที่เป]นประโยชน!แกB             นักศึกษา 
 และได,รับความรู,เพิ่มขึน้       ศิษย!เกBา             และสํานกังาน 
                     บัณฑิตศึกษา 
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หน$วย:ล'านบาท 
วงเงินงบประมาณป� 

คEาเปZาหมาย ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 
2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

หนEวยงานที่
รับผดิชอบ ยุทธศาสตร!/

เปZาประสงค!/กลยทุธ! 
ตัวชี้วดัเปZาประสงค! 

2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้วดั  

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

 

เปZาประสงค!                      
2. ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับ                      
การศึกษาที่ได,มาตรฐาน                      
และมีคุณภาพ                      
กลยทุธ!                       
1. พัฒนาหลักสูตรได, 1. ร,อยละของจํานวน 60 70 80 90 100 สกอ. 1. การประเมินคุณภาพ - - - - - - - - - - - - คณะกรรมการวิชาการ 
มาตรฐานตามเกณฑ! หลักสูตรที่ผBานตามเกณฑ!       ระดับหลักสูตร             และผู,รับผิดชอบ 
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานหลักสูตร                    หลักสูตร ป. ตร ี
                     และ ป. โท 
        2. โครงการพัฒนาศักยภาพ - 0.034 - 0.035 - 0.035 - 0.035 - 0.035 - 0.174 งานประกันคุณภาพ 
        ด,านการประกันคุณภาพ             การศึกษา 
        การศึกษาของบุคลากร              
        ระดับหลักสูตร              
กลยทุธ!                      
2. พัฒนาหลักสูตรที่สอด 1. ร,อยละของจํานวน 80 85 85 90 90 สกอ. 1. โครงการวจิัยหลักสูตร - 0.266 - 0.300 - 0.300 - 0.300 - 0.300 - 1.466 ผู,รับผิดชอบหลักสูตร 
คล,องกับความต,องการ โครงการวจิัยหลักสูตรหรือ       หรือจัดทํารายงานเชิงสํารวจ             ป. ตรี และ ป. โท 
ของผู,มีสBวนได,เสีย จัดทํารายงานเชิงสํารวจเพื่อ       เพื่อปรับปรุงหลักสูตร              
 ปรับปรุงหลักสูตรแล,วเสรจ็                     
 2. ร,อยละของจํานวน 60 60 65 65 70  1. โครงการพัฒนา - 0.028 - 0.030 - 0.030 - 0.030 - 0.030 - 0.148 คณะกรรมการวิชาการ 
 คณาจารย!ทีเ่ข,ารBวมโครงการ       ประสิทธภิาพการเรียน              
 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียน       การสอนของคณาจารย!              
 การสอนและมีผลสัมฤทธิ ์                     
 ตามวัตถุประสงค!ของโครงการ                     
 3. คBาเฉลี่ย คุณภาพบัณฑิต 3.0 3.5 3.5 4.0 4.0 สกอ./ 1. การวัดและประเมนิผล - - - - - - - - - - - - ผู,รับผิดชอบหลักสูตร 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯ       สมศ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ             ป. ตรี และ 
 ตามแผน       มาตรฐานคุณวุฒิฯ จากผู,ใช,             งานบริการการศึกษา 
        บัณฑิต              
 4. ร,อยละของบัณฑิต 70 70 75 75 75  1. การประเมนิบัณฑิต - - - - - - - - - - - - ผู,รับผิดชอบหลักสูตร 
 ปริญญาตรีได,งานทํา       ปริญญาตรีได,งานทําหรือ             ป. ตรี และ 
 หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป� 
      ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป�             งานบริการการศึกษา 
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หน$วย:ล'านบาท 
วงเงินงบประมาณป� 

คEาเปZาหมาย ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 
2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

หนEวยงานที่
รับผดิชอบ ยุทธศาสตร!/

เปZาประสงค!/กลยทุธ! 
ตัวชี้วดัเปZาประสงค! 

2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้วดั  

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 2                       
การเพิ่มศักยภาพการ                      
แขBงขนัสBงเสริมการวจิัย                      
เพื่อพัฒนาประเทศ                      
เปZาประสงค!                       
1. ผลการวิจัยและงาน                      
สร,างสรรค! มีความเข,มแข็ง                      
ได,รับการเผยแพรBไปใช,                      
ประโยชน!เพิ่มขึน้                      
กลยทุธ! 1. ร,อยละของจํานวนผลงาน 20 20 25 25 30 มร./ 1. โครงการวจิัยและงาน - 0.200 - 0.200 - 0.200 - 0.200 - 0.200 - 1.000 คณะกรรมการวิจัย 
1. สBงเสรมิสนับสนนุ วิจัยและงานสร,างสรรค!      สกอ. สร,างสรรค!ของบุคลากร              
การวจิัยและงานสร,างสรรค! ที่แล,วเสรจ็ตBอจํานวนทุน                     
                      
 2. โครงการประชุมเสนอ 10 12 12 12 12  1. โครงการประชุมเสนอ - 0.045 - 0.045 - 0.045 - 0.045 - 0.045 - 0.225 คณะกรรมการวิจัย 
 ผลงานวิชาการและวจิัย       ผลงานวิชาการและวจิัย              
 3. ร,อยละของจํานวนผลงาน 50 50 55 55 60 มร./ 1. ทุนอุดหนนุการทํา - - - - - - - - - - - - สํานักงานบัณฑิต 
 วิทยานิพนธ! และ      สกอ. วิทยานิพนธ! และงานสร,างสรรค!             ศึกษา 
 งานสร,างสรรค!ที่ได,รับทนุ       ของนกัศึกษา              
 แล,วเสร็จ                     
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      



แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� พ.ศ. 2559-2563 คณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง 16 

หน$วย:ล'านบาท 
วงเงินงบประมาณป� 

คEาเปZาหมาย ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 
2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

หนEวยงานที่
รับผดิชอบ ยุทธศาสตร!/

เปZาประสงค!/กลยทุธ! 
ตัวชี้วดัเปZาประสงค! 

2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้วดั  

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 3                       
การเพิ่มและกระจายโอกาส                      
บริการทางวิชาการแกB                      
ประชาชนอยBางเทBาเทียม                      
เปZาประสงค!                       
1. เพื่อนําศักยภาพทาง                      
วิชาการมาดําเนนิการ                      
บริการวิชาการตามความ                      
ต,องการของกลุBมเปHาหมาย                      
จนเกิดผลลัพธ!และความ                      
พึงพอใจตBอชุมชนและสังคม                      
กลยทุธ!                      
1. สBงเสรมิการจัดบรกิาร 1. ร,อยละของโครงการบรกิาร 20 25 30 35 40 มร. 1. โครงการบรกิารวิชาการ 0.121 0.914 - 0.050 - 0.050 - 0.050 - 0.050 0.121 1.114 คณะกรรมการ 
วิชาการแกBสังคม  วิชาการที่ตอบสนองความ       แกBสังคมของหนBวยงาน             บริการวิชาการแกB 
 ต,องการด,านการพัฒนา                    สังคม/ผู,รับผิดชอบ 
 และเสริมสร,างความเข,มแข็ง                    หลักสูตร ป. ตร ี
 ของชุมชน                    และ ป. โท 
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หน$วย:ล'านบาท 
วงเงินงบประมาณป� 

คEาเปZาหมาย ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 
2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

หนEวยงานที่
รับผดิชอบ ยุทธศาสตร!/

เปZาประสงค!/กลยทุธ! 
ตัวชี้วดัเปZาประสงค! 

2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้วดั  

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 4                      
การสBงเสรมิศิลปะและ                      
วัฒนธรรม สร,างความ                      
สมานฉนัท! สามัคคี                      
ปรองดอง และคBานิยม                      
หลักของคนไทย                      
เปZาประสงค!                       
1. ประชาชนได,รับ                      
ความรู,ความเข,าใจ                       
มีความตระหนกัรBวม                      
อนรุักษ!และทํานุบํารุง                      
ศิลปวัฒนธรรมไทย                      
กลยทุธ!                      
1. สBงเสรมิและสนับสนนุ 1. ร,อยละของโครงการทําน ุ 20 20 25 25 30 มร. 1. โครงการบูรณาการ - 0.101 - 0.050 - 0.050 - 0.050 - 0.050 - 0.301 คณะกรรมการศิลป- 
ศิลปะและวัฒนธรรม บํารุงศิลปะและวฒันธรรม       ด,านศิลปะและวัฒนธรรม             วัฒนธรรม/ 
 ที่อาจารย! บุคลากรและ       กับการเรียนการสอน             ภาควิชา PY/ 
 นักศึกษาเข,ารBวม มีจิตสํานกึ                    ภาควิชา EN/ 
 และความเข,าใจในเรื่อง                    สํานักงานเลขานกุาร 
 ศิลปะและวัฒนธรรม                     
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หน$วย:ล'านบาท 
วงเงินงบประมาณป� 

คEาเปZาหมาย ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 
2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

หนEวยงานที่
รับผดิชอบ ยุทธศาสตร!/

เปZาประสงค!/กลยทุธ! 
ตัวชี้วดัเปZาประสงค! 

2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้วดั  

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 5                      
การดําเนนิงานตามกรอบ                      
ข,อตกลงประชาคมอาเซียน                      
เปZาประสงค!                       
1. นักเรียน นกัศึกษา 
คณาจารย! 

                     

และบุคลากรทางการศึกษา                      
มีสBวนรBวมเสรมิสร,าง                      
ความสัมพันธ!และพัฒนา                      
ความรBวมมอืกับประเทศ                      
ในภูมิภาค                      
กลยทุธ!                       
1. สBงเสรมิและพัฒนา 1. ร,อยละของจํานวน 80 85 85 90 90  1. โครงการเพิ่มขีดความ - 0.714 - 0.750 - 0.750 - 0.750 - 0.750 - 3.714 สาขาวิชา GN 
พันธกจิสูBประชาคมอาเซียน โครงการประชาคมอาเซียน       สามารถของนักศึกษาและ              
 ที่บรรลุวัตถุประสงค!       บุคลากรให,มีสมรรถนะสากล              
 ตามแผน      มร./ (แผนประชาคมอาเซียน)              
 2. ระดับความสําเรจ็ของการ 5 5 5 5 5 สงป./ 1. โครงการจดัประชุมวิชาการ - 0.295 - 0.300 - 0.300 - 0.300 - 0.300 - 1.495 สาขาวิชา GN 
 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ      สกอ. ระดับชาติหรอืนานาชาติ              
 หรือนานาชาติ                     
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หน$วย:ล'านบาท 
วงเงินงบประมาณป� 

คEาเปZาหมาย ที่มา โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 
2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

หนEวยงานที่
รับผดิชอบ ยุทธศาสตร!/

เปZาประสงค!/กลยทุธ! 
ตัวชี้วดัเปZาประสงค! 

2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้วดั  

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร!ที่ 6                      
การพัฒนาศักยภาพ                      
ด,านการบริหาร                      
เปZาประสงค!                       
1. ระบบบริหารมีคุณภาพ                      
และมาตรฐานเป]นที่ยอมรับ                      
ของผู,รับบรกิาร                      
กลยทุธ!                       
1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย! 1. ร,อยละของจํานวนบุคลากร 50 50 55 55 60 มร. 1. โครงการพัฒนาบุคลากร - 0.282 - 0.120 - 0.120 - 0.120 - 0.120 - 0.762 คณะกรรมการจัดทํา 
ให,มีบทบาทเชิงรุก ที่เข,ารBวมโครงการพัฒนา       ของคณะฯ ให,มีสมรรถนะ             แผนพัฒนาบุคลากร 
 บุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม        และทกัษะสูงขึ้น             มษ./สาขาวชิา GN 
 วัตถุประสงค!ของโครงการ                     

รวมทั้งสิ้น 0.121 3.320 - 1.930 - 1.930 - 1.930 - 1.930 0.121 11.040  
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แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติราชการสูEภาคปฏิบัติ 
 
การบริหารจัดการ 
 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� คณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2559 – 2563 จะเน,นที่การสร,างความเข,าใจและความรBวมมือในการนําแผน
ไปเป]นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป�ของคณะฯ โดยมีคณะกรรมการนโยบายและแผนดําเนินการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ! ที่ประกอบด,วย 
ผู,บริหารที่เกี่ยวข,องทุกระดับรับผิดชอบในการบริหารแผนที่เกิดจากการมีสBวนรBวมของผู,เกี่ยวข,อง ตามเกณฑ!มาตรฐานที่สอดคล,องกับการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ และให,คณะกรรมการฯ ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. แปลงแผนสูBการปฏิบัติให,สอดคล,องกับแผนปฏิบัติราชการ 
 2. ปรับแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร!ให,สอดคล,องกับการเปลี่ยนแปลง 
 
การติดตามประเมินผล 
  ให,มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสูBการปฏิบัติ เพื่อให,การดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร!สอดคล,องกับประเด็นยุทธศาสตร! เปHาประสงค!  
และกลยุทธ! เพื่อตอบสนองพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน! โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามที่กําหนดตBอคณะกรรมการนโยบายและแผน ตามลําดับ 
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ผังการบริหารจัดการ 
 

1. แผนบริหารราชการแผEนดิน 2. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3. กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป� 
    ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 

4. การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา  
   ระดับอุดมศึกษา 

5. นโยบายมหาวิทยาลัยรามคําแหง 6. นโยบายคณะมนุษยศาสตร! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� มหาวิทยาลัยรามคําแหง (พ.ศ. 2559 – 2563) 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป� ของคณะมนุษยศาสตร! 
(พ.ศ. 2559 – 2563) 

แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ....  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

แผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ....  
คณะมนุษยศาสตร! 

สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ!
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
หรือชื่ออื่นของหนEวยงาน 
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ประมาณการคEาใช+จEายทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทุกประเภทรายจEาย  
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 

 
 1. จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
      หนEวย : ล+านบาท 

ประเภทเงินงบประมาณ ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 รวมป� 2559- 2563 
งบประมาณรายจBายประจําป� - - - - - - 
งบประมาณรายจBายจากรายได, 34.689 36.453 38.244 40.156 42.164 191.706 
งบประมาณหนBวยงานในกํากับ - - - - - - 
งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา - - - - - - 

รวม : ป� 34.689 36.423 38.244 40.156 42.164 191.706 

  
จากประมาณการคBาใช,จBายข,างต,นจัดเป]นกรอบทางการเงินที่คณะมนุษยศาสตร! มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะนําไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ!ทางการเงิน เพื่อให,แผนของคณะฯ 
มีงบประมาณเพียงพอสามารถนํามาปฏิบัติได,ในโครงการ/กิจกรรมของผลผลิตให,เป]นรูปธรรม 
 
 2. จําแนกงบประมาณตามภารกิจ 
      หนEวย : ล+านบาท 

ประเภทการจัดสรรงบประมาณ ป� 2559 ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 รวมป� 2559- 2563 
งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร! - - - - - - 
งบประมาณตามภารกิจประจํา 34.689 36.453 38.244 40.156 42.164 191.706 
งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ - - - - - - 

รวม : ป� 34.689 36.453 38.244 40.156 42.164 191.706 
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ภาคผนวก 
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คําอธิบายวิสัยทัศน� 
 

 คณะมนุษยศาสตร!จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให+เปfนที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล สร+างสรรค!
สังคมไทยให+พัฒนาอยEางยั่งยืน 
 
 1. คณะมนุษยศาสตร!จัดการศึกษาเพื่อปวงชน  หมายถึง คณะมนุษยศาสตร�จัดการศึกษาแบบตลาดวิชา โดยรับผู!เรียนเข!าศึกษาแบบ 
ไม&จํากัดจํานวนและไม&จํากัดวัย ซึ่งผู!เรียนสามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและถนัด โดยผู!เรียนสามารถศึกษาด!วยตนเองหรือเข!าชั้นเรียนตามที่
คณะฯ จัดให! 
 

 2. พัฒนาพันธกิจทางวิชาการให+เปfนที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล หมายถึง คณะมนุษยศาสตร!สBงเสริมกิจกรรมด,าน
วิชาการและวิชาชีพ โดยทําการสอน ทําการวิจัย ให,บริการทางวิชาการแกBสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให,ได,ผลผลิตและผลลัพธ!ที่เป]น 
ที่ยอมรับในกลุBมประเทศอาเซียนและระดับสากล 
 
 3. สร+างสรรค!สังคมไทยให+พัฒนาอยEางยั่งยืน หมายถึง คณะมนุษยศาสตร!ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อไปรับใช,สังคม และนําองค!ความรู, 
ของคณะฯ ไปพัฒนาชุมชนให,มีความเข,มแข็งอยBางยั่งยืน 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง  แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ!ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ป� (พ.ศ. 2559 – 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
1. การสร,างศักยภาพ 

การแขBงขนัโดยสร,าง 
ความเสมอภาคและ 
ความเป]นธรรม 
ในการศึกษา 

 

2. การเพิ่มศักยภาพ 
การแขBงขนัและสBงเสริม
การวจิัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

 

3. การเพิ่มและกระจาย
โอกาสบริการวิชาการ
ให,แกBประชาชนอยBาง 
เทBาเทียม 

 

4. การสBงเสรมิศิลปะ 
และวัฒนธรรม  
สร,างความสมานฉันท! 
สามัคคีปรองดอง และ
คBานิยมหลักของคนไทย 

 

5. การดําเนนิงานตาม 
กรอบข,อตกลง
ประชาคมอาเซียน 

 

6. การพัฒนาศักยภาพ 
ด,านการบริหาร 

 

พันธกิจ 
1. สนับสนนุและสBงเสรมิ

กระจายโอกาส ความ
เสมอภาคและความเป]น
ธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ  
ในลักษณะการศึกษา 
เพื่อปวงชน ให,มีความรู, 
คูBคุณธรรม 

 

2. สนับสนนุและสBงเสรมิ 
การวจิัยและพัฒนางาน
สร,างสรรค! เพื่อสร,างทุน
ทางปjญญาของชาติ 

 

3. สนับสนนุและสBงเสรมิ 
การบรกิารทางวชิาการ 
แกBสังคม แกBประชาชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 
ที่ดีขึน้ 

 

4. สนับสนนุและสBงเสรมิ 
การทํานุบํารุงศิลป-
วัฒนธรรม เพื่อความ
สมานฉนัท!และปลูกฝjง
คBานิยมไทยแกBประชาชน 

 

5. สนับสนนุและสBงเสรมิ 
การเข,าสูBประชาคม
อาเซียนของประเทศ 

 

6. สนับสนนุและสBงเสรมิ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ,านเมอืง 
ที่ด ี

 

กลยุทธ� 
1. สร,างความเสมอภาคและ 

ความเป]นธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาและสBงเสริมกิจการนักศึกษา

และศิษย!เกBา 
 

3. พัฒนาหลักสูตรได,มาตรฐาน 
ตามเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตร 

4. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล,องกับ 
ความต,องการของผู,มีสBวนได,เสีย 

 
5. สBงเสรมิสนับสนนุการวจิัยและ 

งานสร,างสรรค! 
 
6. สBงเสรมิการจัดบรกิารวิชาการ 

แกBสังคม 

 
7. สBงเสรมิและสนับสนนุศิลปะ 

และวัฒนธรรม 
 

 
8. สBงเสรมิและพัฒนาพันธกิจ 

สูBประชาคมอาเซียน 
 
9. พัฒนาทรัพยากรมนุษย!ให,มีบทบาท

เชิงรกุ 
 

 

เป(าประสงค� 
1. ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับการศึกษา

และการเรียนรู,ตลอดชีวิต 
 

2. ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับการศึกษา 
ที่ได,มาตรฐานและมีคุณภาพ 

 

3. ผลการวิจัยและงานสร,างสรรค! 
มีความเข,มแข็ง ได,รับการเผยแพรB
ไปใช,ประโยชน!เพิ่มขึ้น 

 

4. เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการ 
มาดําเนนิการบริหารวิชาการตาม
ความต,องการของกลุBมเปHาหมาย
จนเกิดผลลัพธ!ความพึงพอใจ 
ตBอชุมชนและสังคม 

 

 
5. ประชาชนได,รับความรู,ความเข,าใจ  

มีความตระหนักรBวมอนุรกัษ! 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

6. นักศึกษา คณาจารย! และ
บุคลากรทางการศึกษามีสBวนรBวม
เสริมสร,างความสัมพันธ!และ
พัฒนาความรBวมมือกับประเทศ 
ในภูมิภาค 

 

7. ระบบบริหารมีคุณภาพ 
และมาตรฐานเป]นที่ยอมรับ 
ของผู,รับบรกิาร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
1. การสร,างศักยภาพ 

การแขBงขนัโดยสร,าง 
ความเสมอภาค 
และความเป]นธรรม 
ในการศึกษา 

 

2. การเพิ่มศักยภาพ 
การแขBงขนัและสBงเสริม
การวจิัยเพื่อพัฒนา
ประเทศ 

 

3. การเพิ่มและกระจาย
โอกาสบริการวิชาการ
ให,แกBประชาชนอยBาง 
เทBาเทียม 

 

4. การสBงเสรมิศิลปะ 
และวัฒนธรรม  
สร,างความสมานฉันท! 
สามัคคีปรองดอง และ
คBานิยมหลักของคนไทย 

 

5. การดําเนนิงานตาม 
กรอบข,อตกลง
ประชาคมอาเซียน 

 

6. การพัฒนาศักยภาพ 
ด,านการบริหาร 

 

พันธกิจ 
1. สนับสนนุและสBงเสรมิ

กระจายโอกาส ความ
เสมอภาคและความเป]น
ธรรมทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ  
ในลักษณะการศึกษา 
เพื่อปวงชน ให,มีความรู, 
คูBคุณธรรม 

 

2. สนับสนนุและสBงเสรมิ 
การวจิัยและพัฒนางาน
สร,างสรรค! เพื่อสร,างทุน
ทางปjญญาของชาติ 

 

3. สนับสนนุและสBงเสรมิ 
การบรกิารทางวชิาการ 
แกBสังคม แกBประชาชน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 
ที่ดีขึน้ 

 

4. สนับสนนุและสBงเสรมิ 
การทํานุบํารุงศิลป-
วัฒนธรรม เพื่อความ
สมานฉนัท!และปลูกฝjง
คBานิยมไทยแกBประชาชน 

 

5. สนับสนนุและสBงเสรมิ 
การเข,าสูBประชาคม
อาเซียนของประเทศ 

 

6. สนับสนนุและสBงเสรมิ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ,านเมืองที่ดี 

 

เป(าประสงค� 
1. ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับการศึกษา

และการเรียนรู,ตลอดชีวิต 
 

2. ผู,เรียนทุกกลุBมได,รับการศึกษา 
ที่ได,มาตรฐานและมีคุณภาพ 

 

3. ผลการวิจัยและงานสร,างสรรค! 
มีความเข,มแข็ง ได,รับการ
เผยแพรBไปใช,ประโยชน!เพิ่มขึ้น 

 

4. เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการ 
มาดําเนนิการบริหารวิชาการตาม
ความต,องการของกลุBมเปHาหมาย
จนเกิดผลลัพธ!ความพึงพอใจ 
ตBอชุมชนและสังคม 

 

5. ประชาชนในเขตพื้นที่ได,รับ 
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 

6. ประชาชนได,รับความรู,ความเข,าใจ  
มีความตระหนักรBวมอนุรกัษ! 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

7. นักเรียน นกัศึกษา คณาจารย! 
และบุคลากรทางการศึกษา 
มีสBวนรBวมเสรมิสร,างความ-
สัมพันธ!และพัฒนาความรBวมมือ
กับประเทศในภูมิภาค 

 

8. ระบบบริหารมีคุณภาพ 
และมาตรฐานเป]นที่ยอมรับ 
ของผู,รับบรกิาร 

 

กลยุทธ� 
1. สร,างความเสมอภาคและ 

ความเป]นธรรมทางการศึกษา 
2. พัฒนาและสBงเสริมกิจการนักศึกษา 

และศิษย!เกBา 
 

3. พัฒนาหลักสูตรได,มาตรฐาน 
ตามเกณฑ!มาตรฐานหลักสูตร 

4. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล,องกับ 
ความต,องการของผู,มสีBวนได,เสีย 

 

5. สBงเสรมิความเข็มแข็งด,านการวจิัย
ของบุคลากร 

6. สBงเสรมิสนับสนนุการวจิัยและ 
งานสร,างสรรค! 

 

7. พัฒนาบรกิารวิชาการสูBสังคม 
อยBางหลากหลาย 

8. สBงเสรมิการจัดบรกิารวิชาการแกBสังคม 
 

9. สนับสนนุบริการการศึกษาในเขต
พัฒนาเฉพาะกิจจังหวดัชายแดน
ภาคใต, 

 

10. สร,างเอกลักษณ! วฒันธรรมสุโขทัย 
11. สBงเสริมและสนับสนนุศิลปะ 

และวัฒนธรรม 
 

12. สBงเสริมและพัฒนาพันธกจิ 
สูBประชาคมอาเซียน 

 

13. พัฒนาทรัพยากรมนุษย!ให,มีบทบาท
เชิงรุก 

14. สBงเสริมการชี้นํา ปHองกนั และ
แก,ไขปjญหาของสังคม 

15. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา 

16. สBงเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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