แผนปฏิบัติราชการประจาปี
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ณ วันที่ 7 พ.ค. 61

ความเป็นมา
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐ บาล แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ง ชาติ และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง นั้ น คณะสื่ อ สารมวลชน ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงาน ภายใต้ ก ารกากับ ของส านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เพื่อเป็นกรอบกาหนดทิศทางการดาเนินการของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของคณะสื่อสารมวลชนในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการกากับติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบรูณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึ กษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 แนวทางการพัฒนาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น บัดนี้ได้เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการประสานและติดตามแผนกลยุทธ์คณะสื่อสารมวลชนได้จัดทารายละเอียดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะสื่อสารมวลชนและงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะสื่อสารมวลชนและมหาวิทยาลัย
คณะสื่อสารมวลชนมีการบริหารจัดการขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยรามคาแหง เปลี่ยนชื่อจากคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน เป็นคณะสื่อสารมวลชน ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยรามคาแหงครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๖ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕61 เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึ กษาธิการ กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แนวทางของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ รวมถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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หน้า 2

วิสัยทัศน์
คณะสื่อสารมวลชนมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ

ค่านิยมองค์การ
ส่งเสริมวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน สร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี

ปรัชญา
สร้างสรรค์นักสื่อสารมวลชนที่มีความรู้คู่คุณธรรม

ปณิธาน
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน

อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์
การเป็นองค์กรแบบตลาดวิชา
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หน้า 3

พันธกิจ
คณะสื่อสารมวลชน เป็นหน่วยงานในกากับของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยดาเนินการตามพันธกิจ ดังนี้
1) การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนหลากหลายรูปแบบ
๒) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ทางด้านสื่อสารมวลชน
๓) สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๕) ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
๖) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้จัดทาประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของคณะสื่อสารมวลชนสามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
เป้าประสงค์ที่ 1
บัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทาตรงตามความสามารถ
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ
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หน้า 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้าของภาครัฐ
เป้าประสงค์ที่ 1
ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 1
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความสามารถ ความรู้ และทักษะ ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 1
เสริมสร้างความรู้ และทักษะ ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรให้ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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หน้า 5

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิต(ตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผน
มหาวิทยาลัย)
เป้าประสงค์
1.บัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา
ตรงตามความสามารถ (ตรงกับ
เป้าประสงค์ที่ 1 ของแผนมหาวิทยาลัย)
กลยุทธ์
1. พั ฒ นาบั ณ ฑิต ให้ ส อดคล้อ งกั บ ความ 1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
(1 กิจกรรม)
อิสระภายใน 1 ปี

กลยุทธ์
2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
(1 กิจกรรม)

1. ค่าเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแผน

ค่าเป้าหมาย
2561

50

3.51

ค่าเป้าหมาย
2561

วงเงินงบประมาณ
ปี 2561
งปม.
นอก งปม.

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วดั

๑. การประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ

1. ร้อยละของบัณฑิต
ที่ได้งานทา

50

-

-

๒. ร้อยละของบัณฑิต
ที่ได้งานทาตรงสาขา

50

-

-

๑. ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ

3.51

-

-

1. โครงการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
จากผู้ใช้บัณฑิต
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หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัยและงานบริการ
การศึกษาและกองแผนงาน

งานบริการการศึกษา

หน้า 6

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
กลยุทธ์
3.พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ
(11 โครงการ และ 1 กิจกรรม)

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
1. ร้อยละของกิจกรรมนักศึกษาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ
หรือมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย
2561
50

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วดั

ค่า
เป้าหมาย
2561

วงเงินงบประมาณ
ปี 2561
งปม.

นอก งปม.

๑.โครงการพัฒนานักศึกษา
“เรียนMC อย่างไร...ให้
ประสบความสาเร็จ”
ครั้งที่ 2

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษา
ทีม่ พี ัฒนาการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

50

-

0.0241

2.โครงการเสริมศักยภาพ
นักศึกษาเพื่อความพร้อมใน
การทางาน

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษา
ทีม่ พี ัฒนาการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

50

0.0175

0.0060

3.โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์
ให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
นักศึกษาทีม่ ีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

50

-

0.0182

4.โครงการพบอาจารย์
ที่ปรึกษา (Advisor’s Day)

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
นักศึกษาทีม่ ีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

50

-

0.0064

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย และงานบริการ
การศึกษา

หน้า 7

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
กลยุทธ์
3.พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ (ต่อ)

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2561

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วดั

ค่า
เป้าหมาย
2561

วงเงินงบประมาณ
ปี 2561
งปม.

นอก งปม.

5.โครงการศึกษาดูงาน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐ
ออนไลน์และไทยรัฐทีวี

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
นักศึกษาทีม่ ีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

50

-

0.0161

6. โครงการพัฒนานักศึกษา
"พลังจิต พิชิตปริญญา"

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
นักศึกษาทีม่ ีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

50

-

0.0075

7.โครงการสอนเสริมด้วย
การบรรยายสรุปและแนะนา
เทคนิคการเตรียมตัวสอบแก่
นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน
ประจาภาคการศึกษาที่ ๒
ปีการศึกษา 2560

1. ร้อยละของจานวน
ศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
นักศึกษาทีม่ ีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

50

-

0.0123

๘. โครงการทัศนศึกษาวิถี

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
นักศึกษาที่มีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

50

-

0.0097

ชีวิตชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชน
บ้านคลองวัว

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย และงานบริการ
การศึกษา

หน้า 8

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2561

กลยุทธ์
3.พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วดั

ค่า
เป้าหมาย
2561

วงเงินงบประมาณ
ปี 2561
งปม.

นอก งปม.

9.โครงการซ้อมย่อยพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
รุ่นที่ 43 คณะ
สื่อสารมวลชน

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
นักศึกษาทีม่ ีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

50

-

0.0179

10.โครงการการสอนเสริม
ด้วยการบรรยายสรุปและ
แนะนาเทคนิคการเตรียมตัว
สอบ (โครงการติวเพื่อนก่อน
สอบ) ครั้งที่ 2 ประจาภาค
ฤดูร้อน/2560

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
นักศึกษาทีม่ ีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

50

-

0.0091

2. ร้อยละของกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพหรือให้ข้อมูลความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

50

11.โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษสาหรับนัก
สื่อสารมวลชน

1. ร้อยละของจานวน
ศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
นักศึกษาทีม่ ีพัฒนาการ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

50

0.0309

-

3. ร้อยละของจานวนนักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษาต่อจานวนทุน
ที่จัดสรร

50

12. กิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษา
“แสงชัย สุนทรวัฒน์”

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อจานวน
ทุนที่จัดสรร

50

0.0300

-

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย และงานบริการ
การศึกษา

หน้า 9

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2561

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ค่า
เป้าหมาย
2561

งปม.

นอก งปม.

1. จานวนนักศึกษาใหม่

1,200

0.0300

0.0200

๒. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาใหม่ตามแผน

50

-

-

-

0.0310

0.0155

-

ตัวชี้วดั

วงเงินงบประมาณ
ปี 2561

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้า
ของภาครัฐ
เป้าประสงค์
๑. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
กลยุทธ์
1.สร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา

๑. ร้อยละของจานวนนักศึกษาใหม่
ตามแผน (ระดับอุดมศึกษา)

50

1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
คณะสื่อสารมวลชน
(1 โครงการ)

(1 โครงการ)
กลยุทธ์
2.ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ 1.ร้อยละของโครงการบริการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความ
(4 โครงการ)
เข้มแข็งของชุมชน องค์กร หรือ
หน่วยงานภายนอก

2.ระดับผลการประเมินการ
ดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผน
3.ร้อยละของวิชาที่มีการบูรณาการ
การบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน

50

3.00

โครงการบริการวิชาการที่
ดาเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
1.การอบรมศิลปะการพูดในที่
ชุมชน จ.อุทัยธานี
2.การอบรมพิธีกรมืออาชีพ
สาหรับผู้นาท้องถิ่น
จ.ปราจีนบุรี

1.ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นต่อประโยชน์ของ
โครงการ
2.ร้อยละของผู้ผ่านการ
อบรมที่ได้นาความรู้ไปใช้
พัฒนาตน/พัฒนางาน/
พัฒนาคุณภาพชีวิต

3.51

3. โครงการอบรม “พรีเซ้นท์
อย่างไรให้ถูกใจคนฟัง”

1.ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นต่อประโยชน์ของ
โครงการ
2.ร้อยละของผู้ผ่านการ
อบรมที่ได้นาความรู้ไปใช้
พัฒนาตน/พัฒนางาน/
พัฒนาคุณภาพชีวิต

3.51

1

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

รองคณบดีฝ่ายบริห าร และ
คณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์

คณบดี

50

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
และรองคณบดีฝ่ายบริหาร

50

หน้า 10

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์
กลยุทธ์
2.ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ต่อ)

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์
4.ร้อยละของวิชาที่นาความรู้ที่ได้จาก
การบริการวิชาการมาใช้เพื่อการเรียน
การสอน

ค่าเป้าหมาย
2561
1

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
4. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่มีรายได้
การอบรมถ่ายภาพบุคคล

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
2561

1.ค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นต่อ
ประโยชน์ของโครงการ
2.ร้อยละของผู้ผ่านการ
อบรมที่ได้นาความรู้ไป
ใช้พัฒนาตน/พัฒนา
งาน/พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

3.51

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีความเข้าใจ
ต่อความสาคัญของ
ศิลปะวัฒนธรรม
2. ร้อยละของวิชาที่มี
การบูรณาการด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับ
การเรียนการสอน

50

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีความเข้าใจ
ต่อความสาคัญของ
ศิลปะวัฒนธรรม
2. ร้อยละของวิชาที่มี
การบูรณาการด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับ
การเรียนการสอน

50

วงเงินงบประมาณ
ปี 2561

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

งปม.

นอก งปม.

-

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
และรองคณบดีฝ่ายบริหาร

0.0109

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

-

0.0820

50

กลยุทธ์

3.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ 1. ร้อยละของโครงการส่งเสริมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยต่อจานวน
วัฒนธรรมไทย
โครงการพัฒนานักศึกษาทั้งหมด
(2 โครงการ)
2. ร้อยละของวิชาที่มีการบูรณาการ
ด้านศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับการเรียน
การสอน

20

1. โครงการทัศนศึกษาเชิง
ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม กรุงเทพมหานคร

5

2. โครงการ “ชาวmcจิตอาสา
(ทา) หน้าบ้าน (ให้) น่ามอง”

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

5

5

หน้า 11

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2561

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
3. กิจกรรม “รวมพลคน
สื่อสารรามคาแหง ร่วม
กิจกรรมจิตอาสา ยกระดับ
คุณค่าสังคมไทย”

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
2561

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีความเข้าใจ
ต่อความสาคัญของ
ศิลปะวัฒนธรรม
2. ร้อยละของวิชาที่มี
การบูรณาการด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับ
การเรียนการสอน

50

วงเงินงบประมาณ
ปี 2561
งปม.
-

นอก งปม.
-

0.0100

-

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

5

กลยุทธ์

4.ส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(1 โครงการ)

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร

3.01

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1. ร้อยละของบุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ

60

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะฯ

3.51

2. กิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

2. จานวนครั้งที่มีการ
รายงานผลการ
ดาเนินงานระดับ
หลักสูตรหรือระดับ
คณะให้คณะกรรมการ
ประจาคณะรับทราบ

2

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2561

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
2561

วงเงินงบประมาณ
ปี 2561
งปม.

นอก งปม.

0.1000

-

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม
เป้าประสงค์
๑. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และ
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์

1. จานวนโครงการวิจยั ที่คณะ
สื่อสารมวลชนอนุมัติ

1

1.โครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

2. จานวนผลงานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จ

1

2. โครงการวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2561

3. มีระบบกากับติดตามการ
ดาเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะฯ

3

1. จานวนผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ที่ขอ
อนุมัติจากคณะฯ
2.จานวนผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มี
การรายงาน
ความก้าวหน้า

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมความสามารถ ความรู้ และทักษะ
ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนในภูมิภาคอาเซียน (ตรงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัย)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2561

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
2561

วงเงินงบประมาณ
ปี 2561
งปม.

นอก งปม.

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

เป้าประสงค์
เสริมสร้างความรู้ และทักษะ ด้าน
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน (ตรง
กับเป้าประสงค์ ที่ 1 ของมหาวิทยาลัย)

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคม
อาเซียน (1 กิจกรรม)

1.ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาจารย์
ให้จัดทาบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัย

3

1.กิจกรรมนาเสนอบทความ 1.จานวนบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ
ของอาจารย์ประจาคณะใน
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (ที่จัดโดย
คณะกรรมการอาเซียน)

2

-

-

คณบดี และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

1.ร้อยละของจานวนบุคลากร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรมี
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
องค์กร

50

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะสื่อสารมวลชน
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “การ
เขียนหนังสือราชการ” และ
“การเขียนโครงการ”
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ”

50

0.0370

-

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
หน่วยการเจ้าหน้าที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์
๑. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
(1 โครงการ)

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

1.ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
บุคลากรและแสดง
ความสามารถหรือ
พัฒนาการที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน้า 14

หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

กลยุทธ์
2. ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและ
แก้ปัญหาของสังคม
(1 โครงการ)

3.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา
(1 โครงการ)

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2561

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

1. โครงการรณรงค์ต้านสิ่ง
เสพติดและส่งเสริมสุขภาพ

1. ค่าเฉลี่ยระดับ
ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

3.51

2. ร้อยละจานวน
อาจารย์/บุคลากรและ
นักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการ
1.ค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจของผู้รับฟัง
สถานีวิทยุฯ

70

1. ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

3.51

2. ร้อยละจานวนอาจารย์/
บุคลากรและนักศึกษาผู้เข้าร่วม
โครงการ

70

1. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับฟัง

3.51

2. กิจกรรมสถานีวิทยุ
RU Easy Radio
(1 โครงการ

3.51

1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 1.ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของ
คณะสื่อสารมวลชน
ผู้ใช้งานเว็บไซต์
(1 โครงการ)

1.ค่าเฉลี่ยระดับ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ค่าเป้าหมาย
2561

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3.51

วงเงินงบประมาณ
ปี 2561
งปม.
นอก งปม.

-

-

-

0.1984

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย และรอง
คณบดีฝ่ายบริหาร

คณบดี และหน่วยโสต
ทัศนศึกษา

3.51

-

-

1.3400

0.2784

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และคณะกรรมการปรับปรุง
เว็บไซต์
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๒. งบประมาณตามภารกิจประจา/พื้นฐาน
หน่วย : ล้านบาท
ภารกิจประจา/พื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบ

๑. งบงานบริหารคณะสื่อสารมวลชนและงบบุคลากร
2. งบบุคลากร (สายสนับสนุน)
3. งบบุคลากร (สายวิชาการ)

ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

รวม

งบประมาณ
งปม.
นอก งปม.
9.6551
0.2784
0.5389
8.2650
18.4590

แหล่งงบประมาณ
- งบรายได้
- งบแผ่นดิน
- งบแผ่นดิน

0.2784

๓. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ
หน่วย : ล้านบาท
แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม
๑. การอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชน
2. กิจกรรมสถานีวิทยุ RU Easy Radio

ผู้รับผิดชอบ
คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ร่วมกับม.รามคาแหง
สาขาวิทยบริการ จ. อุทัยธานี
คณบดี และหน่วยโสตทัศนศึกษา

รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

งบประมาณ
งปม.
นอก งปม.
0.0500
-

0.1984

-

0.2484

18.4590

0.2784

แหล่งงบประมาณ
ม.รามคาแหง คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการแก่สังคมและชุมชน
คณะกรรมการโครงการชี้นาฯ
ม.รามคาแหง

-
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การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด

งาน/กิจกรรมดาเนินงาน

พ.ศ. 2560
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ เพื่อวาง
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2561
2. กาหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผนแต่ละตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ

3. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานประเมินผล
4. การปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561
5. จัดทารายงานประเมินผลแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
พ.ศ. 2561 เสนอมหาวิทยาลัย
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ก.ย.

6เดือน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

9เดือน

12เดือน

คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
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ภาคผนวก

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง (SWOT Analysis)
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
1.1 จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการจัดการศึกษา
1. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. มีการจัดการเรียนการสอนสื่อสารมวลชนหลากหลายรูปแบบ
ด้านการวิจัย
1. มีแหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัย
2. คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมการวิจัย
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. มี Social Media เผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. มีรายวิชาที่สามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น
3. ผู้บริหารเห็นความสาคัญของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ อย่างพอเพียง
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อสารมวลชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเป้าหมาย
3. มีโครงการบริการทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่ตอบโจทย์ของชุมชน องค์กรภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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1.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
ด้านการจัดการศึกษา
1. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ไม่ครบและไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจานวนวิชาและนักศึกษา
2. ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติการทีม่ ีความสามารถมาบริหารจัดการดูแลห้องปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการศึกษา
ด้านการวิจัย
1. งบประมาณสนับสนุนทุนวิจยั ยังไม่เพียงพอต่อความประสงค์
2. ขาดฐานข้อมูลวิจัย เพื่อการสืบค้นสาหรับนักวิจัย
3. ขาดบุคลากรสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยของอาจารย์
4. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในด้านการทาวิจัย
5. ขาดระบบการจัดสรรทุนวิจัย และหมุนเวียนผูร้ ับชอบการทาวิจยั อย่างเป็นรูปธรรม
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. มีผสู้ นใจประยุกต์ศลิ ปวัฒนธรรมให้เข้ากับพันธกิจด้านอื่นๆ เช่น การสอน การวิจยั จานวนน้อย
2. ขาดงบประมาณในการดาเนินงานศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุมนักศึกษา
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1. มีผสู้ นใจบูรณาการในการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยมีจานวนน้อย
2. ขาดงบประมาณในการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมให้ครอบคลุมนักศึกษา
3. มีระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับความจาเป็นในการเบิกจ่ายเงินเพื่อดาเนินงานจริง
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2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
2.1 โอกาส (Opportunities)
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทางาน และระบบฐานข้อมูล และมีโครงข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีสมรรถนะสูง เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทาให้ประชาชนสนใจการศึกษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อนาความรู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพมากขึ้น
4. กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเกี่ยวกับซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
๕. การเกิดสื่อใหม่ (New Media) ต้องการความรู้และการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับประเทศ
๖. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกทุกมิติ ได้แก่ สังคม ศิลปะ เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสื่อสารมวลชน
2.2 ข้อจากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
1. สถาบันการศึกษามีจานวนมากขึ้น ทาให้เกิดการแข่งขันสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. เทคโนโลยีการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. ระเบียบและกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องสื่อ
๔. จานวนประชากรที่เกิดใหม่มีอัตราลดน้อยลง ทาให้จานวนนักเรียนและจานวนนักศึกษาลดน้อยลง
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี พ.ศ. 2561 – 25๖5 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุดแข็ง (STRENGTHS)
1. ด้านการจัดการศึกษา
1. คณาจารย์ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. มีการจัดการเรียนการสอนสือ่ สารมวลชนแบบหลากหลาย

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดอ่อน (WEAKNESSES)
1. ด้านการจัดการศึกษา
1. ห้องปฏิบัตกิ ารมีอุปกรณ์ไม่ครบและไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจานวนวิชาและ
นักศึกษา
2. ขาดบุคลากรระดับปฏิบัตกิ ารที่มีความสามารถมาบริหารจัดการดูแล
ห้องปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการศึกษา
2. ด้านการวิจัย
2. ด้านการวิจัย
1. มีแหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนการทาวิจยั
1. งบประมาณสนับสนุนทุนวิจยั ยังไม่เพียงพอต่อความประสงค์
2. คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมการวิจยั
2. ขาดฐานข้อมูลวิจยั เพื่อการสืบค้นสาหรับนักวิจยั
3. ขาดบุคลากรสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยของอาจารย์
4. อาจารย์ขาดแรงจูงใจในด้านการทาวิจัย
5. ขาดระบบการจัดสรรทุนวิจยั และหมุนเวียนผู้รับผิดชอบการทาวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม
3. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. มี Social Media เผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
1. มีผู้สนใจประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมให้เข้ากับพันธกิจด้านอื่น ๆ เช่น การสอน
2. มีรายวิชาที่สามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น
การวิจัย จานวนน้อย
3. ผู้บริหารเห็นความสาคัญของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ขาดงบประมาณในการดาเนินงานศิลปวัฒนธรรมให้ครอบคลุมนักศึกษา
4. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ อย่างพอเพียง
1. มีผู้สนใจบูรณาการในการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้เข้ากับการเรียนการสอน
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อสารมวลชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และการวิจัยจานวนน้อย
เป้าหมาย
2. ขาดงบประมาณในการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมให้ครอบคลุมนักศึกษา
3. มีโครงการบริการทางวิชาการด้านสือ่ สารมวลชนที่ตอบโจทย์ของชุมชน องค์กรภายนอกและผู้เกีย่ วข้อง 3. มีระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับความจาเป็นในการเบิก
จ่ายเงินเพื่อดาเนินงานจริง
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โอกาส (OPPORTUNITIES)
1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
การศึกษามากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ
วิธีการทางาน และระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทา
ให้ประชาชนสนใจการศึกษาและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อนาความรู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิต
และอาชีพมากขึ้น
4. กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเกี่ยวกับ
ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชน
๕. การเกิดสื่อใหม่ (New Media) ต้องการ
ความรู้และการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในระดับ
บุคคล ระดับองค์กร และระดับประเทศ
๖. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างสมาชิกทุกมิติ ได้แก่ สังคม
ศิลปะ เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านสื่อสารมวลชน
ภัยคุกคาม หรือ ข้อจากัด (THREATS)
1. สถาบันการศึกษามีจานวนมากขึ้น จึงทาให้เกิด
การแข่งขันสูง
2. เทคโนโลยีการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
3. ระเบียบและกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะเรื่องสื่อ
๔. จานวนประชากรที่เกิดใหม่มีอัตราลดน้อยลง
ทาให้จานวนนักเรียนและจานวนนักศึกษาลด
น้อยลง

กลยุทธ์ ( S + O )
1. สร้างและประกันโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามพันธกิจ

กลยุทธ์ ( W + O )
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๓. สร้างและสนับสนุนการทางานของบุคลากรแบบองค์รวม

กลยุทธ์ ( S + T )
1. ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม และส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมทางด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ และการทางานอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง เพื่อเพิ่มทักษะและ
ความสามารถพิเศษ
๒. สร้างความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานอื่นทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย/คณะ ทั้งการบริการ
การศึกษาวิชาการ กิจกรรม สังคมใหม่ๆ รวมทั้งการระดมทรัพยากรขึ้น

กลยุทธ์ ( W + T )
1. เร่งจัดหาและพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้รองรับการทางาน
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิสัยทัศน์

คณะสื่อสารมวลชนมุ่งมั่นบริหารการศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน

พันธกิจ
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในกากับมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยดาเนินการตามพันธกิจ ดังนี้
1) การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนหลากหลายรูปแบบ
๒) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ทางด้านสื่อสารมวลชน
๓) สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔) สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๕) ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
๖) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพ

จ การ ส่งเสริมวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน สร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี
ค่าพันินยธกิมองค์

1. สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะ
การศึกษาเพื่อปวงชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน
้คู่คุณนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
ประเด็นยุและชนกลุ
ทธศาสตร์่มทน้ี่ อ๑ยทุกฝ่ายให้มีความรู
ประเด็
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
2.
ส่
ง
เสริ
ม
สนั
บ
สนุ
น
พั
ฒ
นาคุ
ณ
ภาพและมาตรฐานการศึ
ก
ษา
ครอบคลุ
ม
ด้
า
นการเรี
ย
นการสอน
การวิ
จ
ย
ั
การบริ
ก
ารทางวิ
ช
าการ
การทานุบารุความรู
งศิลปวั้ ฒนธรรม และการบริหาร
ส่
งเสริ
มความสามารถ
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
การเสริมสร้างและ
การสร้างความเท่าเทียมลด
การพัฒนาบริหารเพื่อ
จัดการภายในคณะสื
่อสารมวลชนเป็
อมรั
บในภูมภิ าคอาเซี
และทักษะ ด้านสื่อสารมวลชนและ
พัฒนาศักยภาพบั
ณฑิต
ความเหลืนที่อ่ยมล้
าของภาครั
ฐ ยน วิจัยและนวัตกรรม
ความมั่นคง
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึเทคโนโลยี
กษา สื่อสารมวลชนในภูมิภาค
อาเซียน
4. สนับสนุนการวิจยั และพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 เป้าประสงค์
 เป้าประสงค์
 เป้าประสงค์
 เป้าประสงค์
 เป้าประสงค์
- ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการ
-บัณฑิตสาเร็จการศึกษา
- ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์
- เสริมสร้างความรู้ และทักษะ ด้าน
- ประชาชนเข้ า ถึ ง บริ ก าร
บริหารจัดการตามแนวทางการ
แล้วมีงานทาตรงตาม
ความรู้ และงานสร้ า งสรรค์ ที่
สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ความสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ ต่อชุมชนและ
สื่ อ สารมวลชนและความร่ ว มมื อ ใน
อย่างเท่าเทียมกัน
สังคม
ประชาคมอาเซียน
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
2. ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิตามแผน
3. ร้อยละของกิจกรรม
นักศึกษาที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของคณะฯ หรือ
มหาวิทยาลัย
4. ร้อยละของกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพหรือให้ข้อมูล
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาใหม่ตามแผน
(ระดับอุดมศึกษา)
2. ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงาน
ภายนอก
3. ระดับผลการประเมิน
การดาเนินงานบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผน
4. ร้อยละของโครงการ
ส่งเสริมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยต่อจานวน
โครงการพัฒนานักศึกษาทั้งหมด
5. ร้อยละของวิชาที่มี
การบูรณาการด้าน
ศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับการ
เรียนการสอน
6. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร
7. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑. จานวนโครงการวิจัยที่
คณะสื่อสารมวลชนอนุมตั ิ
๒. จานวนผลงานวิจยั หรือ
งานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จ
3. มีระบบกากับติดตาม
การดาเนินงานโครงการวิจยั ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะฯ
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 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
๑. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์ให้จัดทาบทความ
วิชาการหรือบทความวิจัย

 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
1.ร้อยละของจานวน
บุคลากร เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากรมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร
2. ค่าเฉลี่ยระดับความรู้
ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
3. ร้อยละจานวน
อาจารย์/บุคลากรและนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการ
๔. ค่าเฉลีย่ ระดับความพึง
พอใจของผู้รับฟัง
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 กลยุทธ์
๑. พัฒนาบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
3. พัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
บูรณาการเพื่ออาชีพ

 กลยุทธ์
๑. สร้างความเป็นธรรม
และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4. ส่งเสริมด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

 กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. การประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
2. การวัดและประเมินผล
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิจากผู้ใช้
บัณฑิต
3. โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
คณะฯหรือมหาวิทยาลัย
4. โครงการให้ ข้ อ มู ล และ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ
ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่
2. โครงการบริการ
วิชาการที่ดาเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
3. โครงการบริการ
วิชาการของคณะฯ
4. โครงการบูรณาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับการเรียนการสอน
5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
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 กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและพัฒนา
พันธกิจประชาคมอาเซียน

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
๑. กิจกรรมนาเสนอ
บทความวิจัยหรือบทความ๑.
วิชาการของอาจารย์ประจา
คณะในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(ที่จัดโดยคณะกรรมการ
อาเซียน)

 กลยุทธ์
๑. พัฒนาบุคลากรให้มี
บทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดี
ต่อองค์กร
2. ส่งเสริมการชี้นา
ป้องกันและแก้ปัญหาของสังคม
3. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

 โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนา
บุคลากรคณะสื่อสารมวลชน
2. โครงการรณรงค์ต้าน
สิ่งเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ
๓. กิจกรรมสถานีวิทยุ
RU Easy Radio
4. โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์คณะสื่อสารมวลชน

๑.

โค

หน้า 25

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหง
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

2. การสร้างความเป็นธรรม
ล ด ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า ข อ ง
ภาครัฐ

3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

4. ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในภูมิภาคอาเซียน

5. การพัฒนาเพื่อความ
มั่นคง

เป้าประสงค์
1 . ผู้ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี คุ ณ ภาพส าเร็ จ
การศึกษาแล้วมีงานทาตรงตามความ
ต้ อ งการของผู้ ใช้ ส ามารถสร้ า งงาน
ด้วยตนเอง
2. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง
เสมอภาค
3. ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม องค์
ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ (เชิ ง สาธารณะและเชิ ง
เศรษฐกิจ)
4. เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและความร่วมมือ
ในประชาคมอาเซียน
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

1. พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. พั ฒนาหลั กสู ตรได้ มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
3. พั ฒนาและส่ งเสริ มกิ จการนั กศึ กษาและ
ศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ
1. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ทางการศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม
ไทย
4.ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์
2. ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ (สร้ า งอ งค์ ค วามรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี)
1. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาพั น ธกิ จ ประชาคม
อาเซียน
2. พั ฒ นาทั ก ษะและการบริ ก ารด้ า น
ภาษาต่างประเทศ
1. พั ฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่ อสัตย์
และภักดีต่อองค์กร
2. ส่ งเสริมการชี้ นา ป้ องกั นและแก้ ปัญหา
ของสังคม
3.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
4.ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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แผนปฏิบัติราชการคณะสื่อสารมวลชน
กลยุทธ์
1. พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึก ษาให้ ต รงตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๓. พั ฒนาและส่ งเสริ มกิ จการนั กศึกษาและ
ศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ
1. สร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สงั คมเพือ่
ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
4. ส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1. ส่ง เสริ มและสนับสนุ นการวิ จัยและงาน
สร้างสรรค์
2. ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย เชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ
นาไปใช้ประโยชน์
1. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาพั น ธกิ จ ประชาคม
อาเซียน
1. พั ฒนาบุ คลากรให้ ซื่อสั ตย์ และภั กดี ต่ อ
องค์กร
2. ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของสังคม
3. พั ฒ นาเทคโนโลยี ส าร สน เ ทศเพื่ อ
การศึกษา

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้วมีงาน
ทาตรงตามความสามารถ

2. ประชาชนเข้ า ถึ ง บริ ก ารทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิต

2. การสร้า งความเท่าเทียม
ล ด ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า ข อ ง
ภาครัฐ

3. ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม องค์
ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

3. สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

4. เสริมสร้างความรู้ และทักษะ ด้าน
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนและความร่วมมือใน
ประชาคมอาเซียน

4. ส่ ง เสริ ม ความสามารถ
ความรู้ และทั ก ษะ ด้ า น
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สื่ อ สารมวลชนในภู มิ ภ าค
อาเซียน

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
การจัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

5. การพัฒนาบริหารเพือ่
ความมั่นคง
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