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แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อก้าวสู่อุดมศึกษา ๔.๐ และรองรับการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่
๒๑ พร้อมทั้งได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคาขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีงบประมาณต่อไป
คณะสื่อสารมวลชนเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคาแหงที่เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือ คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ วาระที่ ๕.๖ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการบริหารจัดการขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใต้การกากับของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของคณะฯ ให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕6๔) มหาวิทยาลัยรามคาแหง แผนบริหารราชการ
แผ่นดินกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แนวทางของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของคณะสื่อสารมวลชน (SWOT Analysis)
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
1.1 จุดแข็ง (Strengths)
ด้านการจัดการศึกษา
1. คณะฯ มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอน
2. คณาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน
3. มีโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
4. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนสื่อสารมวลชนแบบหลากหลาย
ด้านการวิจัย
1. มีแหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัย
2. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัยสาขาวิชาสื่อสารมวลชน
3. คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและบุคลากรบุคลากรส่วนใหญ่มีศักยภาพในการทาวิจัย
4. มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย
5. มีการจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีค่านิยมในศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ชื่นชมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และเสื้อผ้าไทย
๔. มีรายวิชาที่สามารถสอดแทรกเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น
๕. ผู้บริหารเห็นความสาคัญของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ อย่างพอเพียง
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะ
3. มีโครงการบริการทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่ตอบโจทย์ของชุมชน องค์กรภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอรับความอนุเคราะห์ทางด้านวิชาการจากคณะฯ
1.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
ด้านการจัดการศึกษา
1. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ไม่ครบและไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับจานวนวิชาและนักศึกษา
2. ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติการที่มีความสามารถมาบริหารจัดการดูแลห้องปฏิบัติการและระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการศึกษา
3. ขาดการสนับสนุนระบบโครงข่ายการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการและการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
1. งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยยังไม่เพียงพอต่อความประสงค์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมสาเร็จรูปที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้
3. ขาดบุคลากรสนับสนุนการวิจัย และดาเนินงาน
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. การประสานงานกับองค์กรภายนอกในการรับการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่สม่าเสมอ
2. ไม่มีการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมให้เข้ากับพันธกิจด้านอื่น ๆ
3. การจัดสิ่งแวดล้อมยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับศิลปวัฒนธรรมไทย
4. นโยบายและแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมยังไม่สม่าเสมอ
5. ขาดบุคลากรผู้ทาหน้าที่สนับสนุนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1. ขาดการสารวจความต้องการเพื่อการบริการทางวิชาการให้แก่สังคม
2. การบูรณาการในการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้เข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยน้อย
3. ขาดบุคลากรให้การสนับสนุนดาเนินโครงการ
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2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
2.1 โอกาส (Opportunities)
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารมากขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทางาน และระบบฐานข้อมูล และมีโครงข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีสมรรถนะสูง เพื่อการบริ หาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทาให้ประชาชนสนใจการศึกษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อนาความรู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ
มากขึ้น
4. กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเกี่ยวกับซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
๕. การเกิดสื่อใหม่ (New Media) ของกระแสโลกและในประเทศไทย ต้องการความรู้และการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ในระดับบุคคล ระดับองค์กร และ
ระดับประเทศ
๖. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกทุกมิติ ได้แก่ สังคม ศิลปะ เศรษฐกิจ และการเมื อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
สื่อสารมวลชน
2.2 ข้อจากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
1. สถาบันการศึกษามีจานวนมากขึ้น ทาให้เกิดการแข่งขันสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. เทคโนโลยีการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. ระเบียบและกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องสื่อ
๔. จานวนประชากรที่เกิดใหม่มีอัตราลดน้อยลง ทาให้จานวนนักเรียนและจานวนนักศึกษาลดน้อยลง
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕6๔ คณะสือ่ สารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จุดแข็ง (STRENGTHS)

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

1. ด้านการจัดการศึกษา
1. คณะฯ มีห้องปฏิบตั ิการด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอน
2. คณาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และคุณวุฒิ ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน
3. มีโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
4. มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนสื่อสารมวลชนแบบ
หลากหลาย
2. ด้านการวิจัย
1. มีแหล่งเงินงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัย
2. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการวิจัยสาขาวิชาสื่อสารมวลชน
3. คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและบุคลากรส่วนใหญ่มี
ศักยภาพในการทาวิจัย
4. มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย
5. มีการจัดอบรมหรือให้ความรู้ดา้ นการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3. บุคลากรส่วนใหญ่มีค่านิยมในศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ชื่นชม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย และเสื้อผ้าไทย
4. มีรายวิชาทีส่ ามารถสอดแทรกเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมและท้องถิ่น
5. ผู้บริหารเห็นความสาคัญของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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จุดอ่อน (WEAKNESSES)
1. ด้านการจัดการศึกษา
1. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ไม่ครบและไม่เพียงพอ เมื่อเทียบ
กับจานวนวิชาและนักศึกษา
2. ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติการทีม่ ีความสามารถมาบริหาร
จัดการดูแลห้องปฏิบตั ิการและระบบฐานข้อมูลเพื่อจัด
การศึกษา
3. ขาดการสนับสนุนระบบโครงข่ายการสื่อสารเพื่อบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัย
1. งบประมาณสนับสนุนทุนวิจยั ยังไม่เพียงพอต่อความประสงค์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มโี ปรแกรมสาเร็จรูปที่ช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้
3. ขาดบุคลากรสนับสนุนการวิจัย และดาเนินงาน
3. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. การประสานงานกับองค์กรภายนอกในการรับการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่สม่าเสมอ
2. ไม่มีการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมให้เข้ากับพันธกิจด้านอื่น ๆ
3. การจัดสิ่งแวดล้อมยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
4. นโยบายและแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมยัง
ไม่สม่าเสมอ

หน้า 6

จุดแข็ง (STRENGTHS)

5. ขาดบุคลากรผู้ทาหน้าที่สนับสนุนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดอ่อน (WEAKNESSES)

4. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. มีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและคณะฯ
อย่างพอเพียง
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะ
3. มีโครงการบริการทางวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่ตอบโจทย์
ของชุมชน องค์กรภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอรับความ
อนุเคราะห์ทางด้านวิชาการจากคณะฯ
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4. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
1. ขาดการสารวจความต้องการเพื่อการบริการทางวิชาการ
ให้แก่สังคม
2. การบูรณาการในการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้เข้ากับ
การเรียนการสอนและการวิจัยน้อย
3. ขาดบุคลากรให้การสนับสนุนดาเนินโครงการ

หน้า 7

โอกาส (OPPORTUNITIES)

กลยุทธ์ ( S + O )

1. สร้างและประกันโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
นโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาลให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษามากขึ้น 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามพันธกิจ
2. มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทางาน
และระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทาให้ประชาชน
สนใจการศึกษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อนาความรู้มา
พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพมากขึ้น
4. กระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกเกี่ยวกับซอฟท์แวร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีการ
สื่อสารมวลชน
๕. การเกิดสื่อใหม่ (New Media) ของกระแสโลกและใน
ประเทศไทย ต้องการความรู้และการเรียนรู้ เพื่อนาไปใช้ใน
ระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับประเทศ
๖. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแลกเปลีย่ นความรู้ระหว่าง
สมาชิกทุกมิติ ได้แก่ สังคม ศิลปะ เศรษฐกิจ และการเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสื่อสารมวลชน
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กลยุทธ์ ( W + O )
1. ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
๓. สร้างและสนับสนุนการทางานของบุคลากรแบบองค์รวม

หน้า 8

ภัยคุกคาม หรือ ข้อจากัด (THREATS)
1. สถาบันการศึกษามีจานวนมากขึ้น จึงทาให้เกิดการแข่งขัน
สูง
2. เทคโนโลยีการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
3. ระเบียบและกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่อง
สื่อ
๔. จานวนประชากรที่เกิดใหม่มีอตั ราลดน้อยลง ทาให้จานวน
นักเรียนและจานวนนักศึกษาลดน้อยลง

กลยุทธ์ ( S + T )

กลยุทธ์ ( W + T )

1. ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม และส่งบุคลกรเข้ารับการอบรม
1. เร่งจัดหาและพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้รองรับการ
ทางด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ทางาน
กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ และการทางานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถพิเศษ
๒. สร้างความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานอื่นทั้งภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย/คณะ ทั้งการบริการการศึกษาวิชาการ
กิจกรรม สังคมใหม่ๆ รวมทั้งการระดมทรัพยากรขึ้น
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วิสัยทัศน์
คณะสื่อสารมวลชนมุ่งมั่นบริหารการศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน

ค่านิยมองค์การ
พัฒนาวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน

ปรัชญา
สร้างสรรค์นักสื่อสารมวลชนที่มีความรู้คู่คุณธรรม

ปณิธาน
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน

อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์
การเป็นองค์กรแบบตลาดวิชา
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พันธกิจ
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ในกากับมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยดาเนินการตามพันธกิจ ดังนี้
1) การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนหลากหลายรูปแบบ
2) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านสื่อสารมวลชน
3) สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5) ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้จัดทาประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิ จของคณะสื่อสารมวลชนสามารถบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าประสงค์ที่ 1
ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าของภาครัฐ
เป้าประสงค์ที่ 1
เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการจัดการบริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์ที่ ๓
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 1
ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมขีดความสามารถ ความรู้ และทักษะ ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 1
เสริมสร้างความรู้ และทักษะ ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและความร่วมมือในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจสู่ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง (Strategy Map)
วิสัย ทัศ น์

คณะสื่อสารมวลชนมุ่งมั่นบริหารหารศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน

ประเด็น
ยุท ธศาสตร์

เป้าประสงค์

1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

2. การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมลาของภาครัฐ

3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิจัย
และนวัตกรรม

4. ส่งเสริมขีดความสามารถ ความรู้
และทักษะด้านสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนใน
ภูมิภาคอาเซียน

5. การพัฒนาบริหารเพื่อ
ความมั่นคง

1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
สาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา

2. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทางการศึกษา 3. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค
ชุมชนและสังคม

4. เสริมสร้างความรู้ และทักษะ ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและความร่วมมือในประชาคม
อาเซียน

5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนทีก
่ ลยุทธ์ (Strategy Map)
ด้านประสิท ธิผ ล
ด้านคุณ ภาพ
ด้านประสิท ธิภ าพ
ด้านการพัฒ นาองค์กร

กลยุทธ์ สร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมทางการศึกษา (2)
กลยุทธ์ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1)
กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการ
แก่สังคม (2)
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ (3)

หมายเหตุ * ตัวเลขกากับ หมายถึงประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตาม กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (1)
และศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ(1)
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรม (2)
กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาพันธกิจ
กลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรให้มบี ทบาทเชิงรุก
สู่ประชาคมอาเซียน (4)
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร (5)
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กลยุทธ์ ส่งเสริมการชี้นา ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของสังคม (5)
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แผนปฏิบัติราชการ คณะสื่อสารมวลชน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕6๔)
วิสัยทัศน์ คณะสื่อสารมวลชนมุ่งมั่นบริหารหารศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน
พันธกิจ

ค่านิยมองค์การ

1) การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนหลากหลายรูปแบบ
2) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านสื่อสารมวลชน
3) สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5) ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

พัฒนาวิชาการทางด้านการสื่อสารมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้า งและพัฒนาศั กยภาพ การสร้างความเป็นธรรมลดความ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิจัยและ ส่งเสริมขีดความสามารถ ความรู้ และ การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
ทุนมนุษย์
เหลื่อมล้าของภาครัฐ
นวัตกรรม
ทั กษะ ด้ านสื่ อสารมวลชนและ
เทคโนโลยี สื่ อสารมวลชนในภู มิ ภาค
อาเซียน
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1 . ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 1. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ 1. ผลงานวิ จั ย นวั ตกรรม องค์
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี คุ ณ ภาพส าเร็ จ ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง ความรู้ และงานสร้ า งสรรค์ ที่
การศึกษาแล้วมีงานทา
เสมอภาค
น าไปใช้ ประโยชน์ ต่ อชุ มชนและ
สังคม
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เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. เสริมสร้างความรู้ และทักษะ ด้าน 1. ส่ งเสริ มและพั ฒนาการบริ หารจั ดการ
สื่ อสารมวลชนและเทคโนโลยี ตามแนวทางของการบริ ห ารจั ด การ
สื่ อสารมวลชนและความร่ วมมื อใน บ้านเมืองที่ดี
ประชาคมอาเซียน
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กลยุทธ์
1. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. พั ฒนาหลั กสู ตรได้ มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ

กลยุทธ์
๑. สร้างความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมทางการศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดการบริการ
วิชาการแก่สังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาพั น ธกิ จ สู่ 1. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี บ ทบาทเชิ งรุ ก
ประชาคมอาเซียน
และงานสร้างสรรค์
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
2. ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของสังคม

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิต
2. โครงการวัดและประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจาก
ผู้ใช้บัณฑิต
3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
ระดับหลักสูตร
4.โครงการพั ฒ นานั ก ศึ กษาตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5. โครงการให้ข้อมูลและความรู้
ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัคร ๑. โครงการวิจัยและงาน
นักศึกษาใหม่
สร้างสรรค์ของบุคลากร
2. โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมของหน่วยงาน
3. โครงการบริ ก ารวิ ชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือ
ระหว่างคณะ
4. โครงการบู รณาการด้ านศิ ลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
๑. โครงการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
สื่อสารมวลชน
2. โครงการรณรงค์ต้านสิ่งเสพติดและ
ส่งเสริมสุขภาพ
๓. โครงการสถานีวิทยุ RU Easy
Radio
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี คณะสื่อสารมวลชน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕6๔)
หน่วย:ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
25๖0 2561 2562 2563 2564

ที่มา
ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

2560
นอก
งปม.
งปม.

วงเงินงบประมาณปี
2561
2562
2563
2564
รวม
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าประสงค์
1. ผู้รับบริการทางการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา
มีคุณภาพสาเร็จการศึกษา
แล้วมีงานทา
กลยุทธ์
1. พัฒนาบัณฑิตทีส่ อด
คล้องกับความต้องการ
ของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

1. ร้อยละของผู้สาเร็จการ
ศึกษาได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระใน
สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
2. ค่าเฉลี่ย คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ตามแผน

70

71

72

73

74

มร.

1. กิจกรรมจัดการเรียน

-

-

-

-

-

-

การสอนเพือ่ ผลิตบัณฑิต
3.0

3.5

3.5

4.0

4.0

สกอ./
สมศ

2. พัฒนาหลักสูตรได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

1. ร้อยละของจานวน
หลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

60

65

70

70

75

สกอ.

3. พัฒนาและส่งเสริม
กิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าบูรณาเพือ่ อาชีพ

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
พัฒนานักศึกษาและ
มีพัฒนาการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
2. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของการนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง

50

50

55

55

60

มร./
สกอ

1. โครงการวัดและประเมินผล
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ จาก
ผู้ใช้บัณฑิต
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ 0.02
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร
ระดับหลักสูตร
๑. โครงการพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
0.05

3.51

3.55

3.60

3.65

3.70

มร./
สกอ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

0.02

-

0.10

-

0.20

0.05

-

0.05

-

0.05

-

0.05

-

0.25

0.20

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
และงานบริการ
การศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
งานบริการ
การศึกษา
คณบดี
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

1. โครงการให้ขอ้ มูลและ
ความรูท้ ี่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า
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รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

หน่วย:ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่ มล้าของ
ภาครัฐ
เป้าประสงค์
1. เยาวชน ประชาชน
เข้าถึงบริการทางการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างเสมอภาค
กลยุทธ์
1. สร้างความเสมอภาค
และความเป็นธรรม
ทางการศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดการ
บริการวิชาการแก่สังคม

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
2560 2561 2562 2563 2564

ที่มา
ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

วงเงินงบประมาณปี
2560
2561
2562
2563
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

2564
นอก
งปม.
งปม.

งปม.

นอก
งปม.

8.66 0.20 9.16 0.20 9.66 0.30 10.16 0.30

10.66 0.40 48.3

1.40
0.09

1. ร้อยละของจานวน
นักศึกษาใหม่ตามแผน

70

70

75

75

80

มร./
สงป.

1. โครงการประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่

1. ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ด้านการพัฒนาและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. ระดับผลการประเมินการ
ดาเนินงานบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผน

25

25

30

35

40

มร.

1. โครงการบริการวิชาการ 0.05
แก่สังคมของหน่วยงาน

0.03 0.05 0.03 0.05 0.03

4.0

4.0

4.0

4.0

4.5

สกอ.

1. โครงการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
โดยความร่วมมือ
ระหว่างคณะ

-

0.05

๑. โครงการบูรณาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน

0.05

1. ร้อยละของโครงการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วม มีจิตสานึก
และความเข้าใจในเรื่อง
ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ระดับผลการประเมินการ
ดาเนินงานส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม

20

20

25

25

30

มร.

4.00

4.00

4.00

4.50

4.50

สกอ.

-

0.05

-

0.05

รวม

0.05

-

0.05

-

0.25

-

0.05

-

0.05

-

ผู้รบั ผิดชอบ

คณบดี และรอง
คณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

0.25 คณบดี และรอง

คณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 25๖๐ – 256๔ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

0.05

-

0.05

-

0.05

-

0.05

-

0.25

-
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รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์
1. ผลการวิจัย นวัตกรรม
องค์ความรู้ และงานสร้าง
สรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
2560 2561 2562 2563 2564

๑. ร้อยละของจานวนผลงาน
วิจัยและงานสร้างสรรค์ทแี่ ล้ว
เสร็จต่อจานวนทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์
1. . เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
และความร่วมมือใน
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนา
๑. ระดับความสาเร็จของการ
พันธกิจสู่ประชาคมอาเซียน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ที่มา
ตัวชีวัด

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

1. โครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของบุคลากร

วงเงินงบประมาณปี
2560
2561
2562
2563
2564
รวม
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20

20

25

25

30

มร./
สกอ.

0.20

-

0.20

-

0.20

-

0.20

-

0.20

-

1.00

-

คณบดี และรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการฯ

4

4

4

4

5

มร./ 1. โครงการจัดประชุมวิชาการ 0.04
สงป./ ระดับชาติหรือนานาชาติ
สกอ.

-

0.04

-

0.04

-

0.04

-

0.04

-

0.20

-

คณบดี
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หน่วย:ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาบริหารเพื่อ
ความมั่นคง
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทาง
ของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มี
บทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์
และภักดีต่อองค์กร
2. ส่งเสริมการชี้นา ป้องกัน
และแก้ปัญหาของสังคม

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัดเป้าประสงค์
2560 2561 2562 2563 2564

1. ร้อยละของจานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ร้อยละของโครงการชีน้ า
ป้องกันและแก้ปัญหาของ
สังคมที่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามแผน (USR)

ที่มา
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
ตัวชีวัด

วงเงินงบประมาณปี
2560
2561
2562
2563
2564
รวม
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

0.05

-

0.05

-

0.05

-

0.05

-

0.05

-

0.25

-

รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.50

คณบดี
และรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

9.12

0.58

9.62

52.5

2.24

50

50

55

55

60

มร.

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะสื่อสารมวลชน

80

85

85

90

90

มร.

1. โครงการรณรงค์ต้าน
สิ่งเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ
๒. โครงการสถานีวิทยุ
RU Easy Radio

รวมทังสิน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 25๖๐ – 256๔ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

0.38 10.05 0.48 10.55 0.45 11.05 0.55

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ผังการบริหารจัดการ
1. แผนบริหารราชการแผ่นดิน

2. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ

4. การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

5. นโยบายมหาวิทยาลัยรามคาแหง

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มหาวิทยาลัยรามคาแหง (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔)

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี คณะสื่อสารมวลชน (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
คณะสื่อสารมวลชน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 25๖๐ – 256๔ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

3. กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)

สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
คณะสื่อสารมวลชน
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ประมาณการค่าใช้จ่ายทางการเงินของคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง ทุกประเภทรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 256๔
1. จาแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา
รวม : ปี

ปี 2560
12.20
10.12
0.05
22.37

ปี 2561
13.20
11.12
0.05
24.37

ปี 2562
14.20
12.12
0.05
26.37

ปี 2563
15.20
13.12
0.05
28.37

ปี 2564
16.20
14.12
0.05
30.37

หน่วย : ล้านบาท
รวมปี 2560- 2564
71.00
60.60
0.25
131.85

ปี 2564
0.50
11.12
0.15
11.77

หน่วย : ล้านบาท
รวมปี 2560- 2564
2.50
50.60
0.75
53.85

2. จาแนกงบประมาณตามภารกิจ
ประเภทการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณตามภารกิจยุทธศาสตร์
งบประมาณตามภารกิจประจา
งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ
รวม : ปี

ปี 2560
0.50
9.12
0.15
9.77

ปี 2561
0.50
9.62
0.15
10.27

ปี 2562
0.50
10.12
0.15
10.77

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 25๖๐ – 256๔ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี 2563
0.50
10.62
0.15
11.27
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ภาคผนวก
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คาอธิบายวิสัยทัศน์คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ตลาดวิชา หมายถึง สถานศึกษาและวิจัยที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จาเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่จัดให้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 จัดการศึกษาเพื่อปวงชน หมายถึง การให้ความสาคัญกับการกระจายโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
ให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในทุกระดับ และอาชีพ ทุกชุมชน ทุกท้องที่และทุกเวลา
 พันธกิจ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ
 ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง การพิจารณาให้ความสาคัญกับสิ่งต่อไปนี้
1. ความมีเสรีภาพทางวิชาการ
2. ความมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
3. ความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านทิศทางและโครงสร้าง
4. คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
 เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง
1. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. สังคมไทยเป็นสังคมสมานฉันท์ สามัคคี
3. สังคมไทยเป็นสังคมเอื้ออาทร มีความสุข สร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อม
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
1. ความพอดี พอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การมีภูมิคุ้มกัน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 25๖๐ – 256๔ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔)
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหง

แผนปฏิบัติราชการคณะสื่อสารมวลชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

กลยุทธ์

1. ผู้ รั บ บริ ก า ร ท า งก า ร ศึ ก ษ า
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี คุ ณ ภาพส าเร็ จ
การศึ ก ษาแล้ ว มี ง านท า ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้าง
งานด้วยตนเอง

1. พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. พัฒนาหลั กสูต รได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ
4. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
5. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ

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. การพัฒนาบริหารเพือ่
ความมั่นคง

๒. 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
5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

6. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทาง
การศึกษา
7. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
9. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
10. การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและชุมชน
เข้มแข็ง
11. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์
12. ส่ ง เสริ มการวิ จั ยเชิ งบู ร ณาการเพื่ อ
นาไปใช้ประโยชน์(สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี)
13. ส่งเสริม และพัฒนาพันธกิจสู่ประชาคม
อาเซียน
14. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี บ ทบาทเชิ ง รุ ก
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
15. ส่งเสริมการชี้นาป้องกันและแก้ปัญหา
ของสังคม

กลยุทธ์
1.พั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรหลักสูตร
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ

๔. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ทางการศึกษา
๕. ส่งเสริมการจัดการบริการวิชาการแก่สงั คม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม

7. ส่ง เสริ มและสนับสนุ นการวิ จัยและงาน
สร้างสรรค์

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ผู้ รั บ บริ ก า ร ท า งก า ร ศึ ก ษ า
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี คุ ณ ภาพส าเร็ จ
การศึกษาแล้วมีงานทา

1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

2. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง
เสมอภาค

2. การสร้างความเป็นธรรม
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

4. เสริ ม สร้ า งความรู้ และทั ก ษะ
ด้ า นสื่ อ สารมวลชนและเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนใน

8. ส่ งเสริ มและพั ฒนาพั นธกิ จสู่ ประชาคม
อาเซียน

9. พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี บ ทบาทเชิ ก รุ ก
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
10. ส่ ง เสริ ม การชี้ น า ป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
ปัญหาของสังคม

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 25๖๐ – 256๔ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค1๐.าแหง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุก
1๑. ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของสังคม

๕. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
วิจัยและนวัตกรรม

4. ส่งเสริมขีดความสามารถ
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ด้ า น
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สื่ อ สารมวลชนในภู มิ ภ าค
อาเซียน
5. การพัฒนาบริหารเพือ่
ความมั่นคง
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