
 
 
 
 

 
 

 

รายงานแผนและผลปฏิบตัิราชการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป� พ.ศ. 2560 

คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 



 2 

รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส�งเสรมิกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป�นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให)มีความรู)คู�คุณธรรม   
ยุทธศาสตร#ที่ 1 การเสรมิสร)างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย,  
เป,าประสงค#ที่ 1 ผู)รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเรจ็การศึกษาแล)วมีงานทําตรงตามความต)องการของผู)ใช)บัณฑิตสามารถสร)างงานด)วยตนเอง � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล)องกับความต)องการของผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของผู)สําเร็จการศึกษาได)งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข)องภายใน 1 ป8 ร)อยละ 70  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. จํานวนผู)สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 
1,380 คน 

ป8การศึกษา
2560 

- - -   

2. จํานวนผู)สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน  
20 คน 

      

หลักสตูร/
ภาควิชา/ 
งานบริการ- 
การศึกษา 

กิจกรรมจัดการเรียน 
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 
 
ตัวชี้วัด: 
จํานวนผู)สําเร็จการศึกษา
ด)านสังคมศาสตร, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,400 
 

        

รวม - - -    
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส�งเสรมิกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป�นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให)มีความรู)คู�คุณธรรม   
ยุทธศาสตร#ที่ 1 การเสรมิสร)างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย,  
เป,าประสงค#ที่ 1 ผู)รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเรจ็การศึกษาแล)วมีงานทําตรงตามความต)องการของผู)ใช)บัณฑิตสามารถสร)างงานด)วยตนเอง � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล)องกับความต)องการของผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 2 ระดับของผลสําเร็จของผู)สําเร็จการศึกษาได)งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข)องภายใน 1 ป8 อยู�ในระดับ 3  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

โครงการสํารวจบัณฑิต 
ปริญญาตรไีด)งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป8 

ป8งบประมาณ 
2560 

     

       

หลักสตูร/
ภาควิชา/ 
งานบริการ- 
การศึกษา 

โครงการสํารวจบัณฑิต
ปริญญาตรไีด)งานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป8 
 
ตัวชี้วัด: 
1. ร)อยละของผู)สาํเรจ็
การศึกษาได)งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
ในสาขาที่เกี่ยวข)องภายใน 
1 ป8 
2. ร)อยละของผู)สาํเรจ็
การศึกษาที่สามารถสร)าง
งานและประกอบอาชีพ
อิสระ 
 

 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 

10 

        

รวม - - -    
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส�งเสรมิกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป�นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให)มีความรู)คู�คุณธรรม   
ยุทธศาสตร#ที่ 1 การเสรมิสร)างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย,  
เป,าประสงค#ที่ 1 ผู)รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเรจ็การศึกษาแล)วมีงานทําตรงตามความต)องการของผู)ใช)บัณฑิตสามารถสร)างงานด)วยตนเอง � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล)องกับความต)องการของผู)มีส�วนได)ส�วนเสีย � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 3 ร)อยละความพึงพอใจของผู)ใช)บัณฑิตที่มตี�อผู)สําเร็จการศึกษาที่ได)งานทํา ร)อยละ 70 
   4 ระดับความพึงพอใจของผู)ใช)บัณฑิตที่มตี�อผู)สําเร็จการศึกษาที่ได)งานทํา อยู�ในระดับ 3.51 
   5 ร)อยละของผู)สาํเร็จการศึกษาที่สามารถสร)างงานและประกอบอาชีพอิสระ ร)อยละ 15 
   6 ระดับผลสําเร็จของผู)สําเร็จการศึกษาที่สามารถสร)างงานและประกอบอาชีพอิสระ อยู�ในระดับ 3 

 

 
งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/

ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู)ใช)บัณฑิต 

ป8งบประมาณ 
2560 

     

       

หลักสตูร/
ภาควิชา/ 
งานบริการ- 
การศึกษา 

โครงการสํารวจความ- 
พึงพอใจของผู)ใช)บัณฑิต 
 
ตัวชี้วัด 
1. ร)อยละความพึงพอใจ
ของผู)ใช)บัณฑิตที่มีต�อ
ผู)สําเร็จการศึกษา 
ที่ได)งานทํา  
2. ระดับความพึงพอใจ 
ของผู)ใช)บัณฑิตที่มีต�อ
ผู)สําเร็จการศึกษา 
ที่ได)งานทํา  
 

 
 
 
 

70 
 
 
 

3.51 
 
 

        

รวม - - -    



 5 

รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส�งเสรมิกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป�นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให)มีความรู)คู�คุณธรรม   
ยุทธศาสตร#ที่ 1 การเสรมิสร)างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย,  
เป,าประสงค#ที่ 1 ผู)รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเรจ็การศึกษาแล)วมีงานทําตรงตามความต)องการของผู)ใช)บัณฑิตสามารถสร)างงานด)วยตนเอง � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรได)มาตรฐานตามเกณฑ,มาตรฐานหลักสตูร � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของหลักสูตรที่ผ�านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดี ร)อยละ 60  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสตูร 
อยู�ในระดับด ี

ป8การศึกษา 
2559 

     

       

อ. ประจํา
หลักสตูร/ 
อ.ผู)รับผิดชอบ
หลักสตูร 

โครงการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสตูร 
 
ตัวชี้วัด: 
1. ร)อยละของหลักสูตร 
ที่ผ�านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

60         

รวม - - -    



 6 

รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส�งเสรมิกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป�นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให)มีความรู)คู�คุณธรรม   
ยุทธศาสตร#ที่ 1 การเสรมิสร)างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย,  
เป,าประสงค#ที่ 1 ผู)รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเรจ็การศึกษาแล)วมีงานทําตรงตามความต)องการของผู)ใช)บัณฑิตสามารถสร)างงานด)วยตนเอง � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรได)มาตรฐานตามเกณฑ,มาตรฐานหลักสตูร � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของหลักสูตรที่ผ�านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดี ร)อยละ 60  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด)าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรระดับหลักสตูร 
เขิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน
รายงานใน มคอ. 7 ตามบริบท
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง” 

พ.ค. 60 - 28,000.- -   

       

งานประกัน-
คุณภาพ-
การศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด)านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร
ระดับหลักสตูร  
(1 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. ระดับความรู)ความเข)าใจ
ของผู)เข)าร�วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.51         

รวม - 28,000.- -    



 7 

รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส�งเสรมิกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป�นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให)มีความรู)คู�คุณธรรม   
ยุทธศาสตร#ที่ 1 การเสรมิสร)างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย,  
เป,าประสงค#ที่ 1 ผู)รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเรจ็การศึกษาแล)วมีงานทําตรงตามความต)องการของผู)ใช)บัณฑิตสามารถสร)างงานด)วยตนเอง � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 3 พัฒนาและส�งเสรมิกิจการนักศึกษาและศิษย,เก�าบูรณาการเพื่ออาชีพ � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของจํานวนนักศึกษาที่เข)าร�วมโครงการพัฒนานักศึกษามีพัฒนาการตามวัตถุประสงค,ของโครงการ ร)อยละ 50 
   2 ค�าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการนําไปใช)ประโยชน,ได)จริง อยู�ในระดับ 3.51 

 

 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการอบรมผู)นํานักศึกษา
เรื่อง “PDCA สําคัญไฉน”  

ธ.ค. 59 - 3,000.- -   คณะกรรมการ-
กิจการ นศ. 

2. โครงการศิลปะการใช)
ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู) 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ธ.ค. 59 - 9,000.- -   สํานักงาน-
บัณฑิตศึกษา 

3. โครงการภาษาตะวันตก
สัมพันธ, 

ธ.ค. 59 - - เงินทุนคณะฯ 
16,000.- 

  ภาควิชา WL 

4. โครงการเสริมสร)างทักษะ  
รู)เท�าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 
เรื่อง “อ�านสื่อออก  
ตามสื่อทัน Season 2”  

ธ.ค. 59 - 10,000.- -   คณะกรรมการ-
กิจการ นศ. 

โครงการพัฒนาและ
ส�งเสริมกิจการนักศึกษา 
(13 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. ร)อยละของจํานวน
นักศึกษาที่เข)าร�วม
โครงการพัฒนานักศึกษา 
มีพัฒนาการตาม
วัตถุประสงค,ของโครงการ 
2. ค�าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของการนําไปใช)
ประโยชน,ได)จริง 
 
 
 

 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

3.51 
 5. โครงการป[จฉิมนิเทศนักศึกษา

เรื่อง “กลยุทธ,พัฒนาตน 
สู�สังคมศตวรรษที่ 21” 

ม.ค. 60 - 10,000.- -   คณะกรรมการ-
กิจการ นศ.  
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งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

  6. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและญี่ปุ\นกับ
มหาวิทยาลยัฮิเมจิดกเคียว 
ครั้งที่ 6 ประจําป8การศึกษา 
2559 

ก.พ. 60 - - เงินทุนคณะฯ
17,700.- 

  ภาควิชา TH 
สาขาวิชา JP 

  7. โครงการพัฒนาแหล�งเรียนรู)
ชุมชน ณ ศูนย,เรียนรู)วัดไพร-
พัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ 

ก.พ. 60 - - เงินทุนคณะฯ 
22,780.- 

  ภาควิชา LB 
ร�วมกับภาควิชา 
PY 

  8. โครงการให)ความรู)ในการ
ประกอบอาชีพแก�ศิษย,เก�า 
เรื่อง “เคล็ด (ไม�) ลับ 
ความก)าวหน)าในอาชีพ” 

ก.พ. 60 - 10,000.- -   คณะกรรมการ-
กิจการ นศ./ 
สํานักงาน-
บัณฑิตศึกษา 

  9. โครงการอบรมเทคนิค 
การตอบข)อสอบกระบวนวิชา
เขียนภาษาอังกฤษ  
(ENG 2401, ENG 2402, 
ENG 3401 และ ENG 
4401) 

มี.ค. 60 - - เงินทุนคณะฯ 
11,800.- 

  ภาควิชา EN 

  10. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม�: ก)าวแรกสู�ประต ู
คณะมนุษยศาสตร,”  

ก.ค. 60 - 13,500.- -   คณะกรรมการ-
กิจการ นศ. 

 
 
 
 
 

 11. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม� ระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร, ประจําป8
การศึกษา 2560 

ก.ค. 60  4,500.-    สํานักงาน-
บัณฑิตศึกษา 
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งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

  12. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการความรู)เบื้องต)น 
PASW 

ส.ค. 60 - - เงินทุนคณะฯ 
32,500.-  

  ภาควิชา SO 

  13. โครงการย)อนรอยภาษา
รัสเซียตามเสด็จเจ)าฟjา- 
จักรพงษ, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 60   เงินทุนคณะ 
7,220.- 

  สาขาวิชา RS 
ภาควิชา WL 

รวม - 60,000.- 108000.-    
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส�งเสรมิกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป�นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให)มีความรู)คู�คุณธรรม   
ยุทธศาสตร#ที่ 2 การสร)างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้าํของภาครัฐ  
เป,าประสงค#ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข)าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย�างเสมอภาค � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 1 สร)างความเสมอภาคและความเป�นธรรมทางการศึกษา � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของจํานวนนักศึกษาใหม�ตามแผน (ระดับอุดมศึกษา) ร)อยละ 85  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. จํานวนนักศึกษาใหม� 
ระดับปริญญาตรี  
จํานวน 3,950 คน 

ป8การศึกษา
2560 

- - -   

2. จํานวนนักศึกษาใหม� 
ระดับปริญญาโท  
จํานวน 50 คน 

      

       

โครงการประชาสมัพันธ, 
รับสมคัรนักศึกษาใหม�
ส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 
(ทุกระดับการศึกษา) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. จํานวนนักศึกษาใหม� 
2. ร)อยละของจํานวน
นักศึกษาใหม�ตามแผน 
(ระดับอุดมศึกษา) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4,000 
85        

คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา/
คณะกรรมการ
สารสนเทศฯ/ 
อ.ผู)รับผิดชอบ
หลักสตูร/
ภาควิชา/ 
งานบริการ-
การศึกษา 

รวม - - -    
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 3 สนับสนุนและส�งเสรมิการบริการทางวิชาการแก�สังคม แก�ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน   
ยุทธศาสตร#ที่ 2 การสร)างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้าํของภาครัฐ  
เป,าประสงค#ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข)าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย�างเสมอภาค � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 2 ส�งเสริมการจัดบริการวิชาการแก�สังคมเพื่อส�งเสริมการเรียนรู)ตลอดชีวิต � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต)องการด)านการพัฒนาและเสรมิสร)างความเข)มแข็งของชุมชน ร)อยละ 20  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ด)านจีน
ศึกษา ครั้งที่ 1 ประจําป8 
2559 

ต.ค. 59   เก็บจาก
ผู)เข)าร�วม
โครงการ 

73,200.- 

  สาขาวิชา CN 
ภาควิชา TH 

2. โครงการบริการวิชาการ 
แก�สังคมเรื่อง “การจัดทํา
เอกสารบทสนทนาที่จําเป�น
ให)แก�เจ)าหน)าที่พิพิธภัณฑ-
สถานแห�งชาติพระนคร 

พ.ย. 59- 
มี.ค. 60 

 5,420.-    คณะกรรมการ-
บริการวิชาการ 

3. โครงการบริการวิชาการ 
แก�สังคมเรื่อง “400 ป8 
ดอนกิโฆเต)ฯ ภาค 2” 

ธ.ค. 59  17,600.-    สาขาวิชา SN 
ภาควิชา WL 

โครงการบริการวิชาการ 
แก�สังคมของหน�วยงาน 
(8 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. ค�าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของผู)เข)าร�วม
โครงการที่มตี�อประโยชน, 
ที่ได)รับ 
2. ร)อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต)องการ
ด)านการพัฒนาและ
เสรมิสร)างความเข)มแข็ง
ของชุมชน 
 

 
 
 
 
 

3.51 
 
 
 

20 
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งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

  4. โครงการบริการวิชาการ 
แก�สังคมเรื่อง “ประวัติศาสตร,
พื้นที่เขตวังหน)าของกรุง
รัตนโกสินทร,” 

ม.ค.-ก.พ. 60  11,300.-    คณะกรรมการ-
บริการวิชาการ 

  5. โครงการทักษะการใช)
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
วิเคราะห,ข)อมูลและการลง
รายการบรรณานุกรม
อิเล็กทรอนิกส,สําหรับการวิจยั
ในศตวรรษที่ 21 

ก.พ. 60  15,680.-    ภาควิชา LB 

  6. โครงการอบรมภาษารสัเซีย
ให)กับผู)สนใจทั่วไป รุ�นที่ 52 

ก.พ.-เม.ย. 60 - - เก็บจาก
ผู)เข)าร�วม
โครงการฯ 
70,000.- 

  สาขา RS 

  7. โครงการอบรมภาษารสัเซีย
ให)กับผู)สนใจทั่วไป รุ�นที่ 53 

พ.ค.-มิ.ย. 60 - - เก็บจาก
ผู)เข)าร�วม
โครงการฯ 
70,000.- 

  สาขา RS 

 
 
 
 
 
 
 

 8. โครงการอบรมภาษารสัเซีย
ให)กับผู)สนใจทั่วไป รุ�นที่ 54 

ก.ค.-ก.ย. 60 - - เก็บจาก
ผู)เข)าร�วม
โครงการฯ 
70,000.- 

  สาขา RS 

รวม - 50,000.- 283,200.-    
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 3 สนับสนุนและส�งเสรมิการบริการทางวิชาการแก�สังคม แก�ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน   
ยุทธศาสตร#ที่ 2 การสร)างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้าํของภาครัฐ  
เป,าประสงค#ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข)าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย�างเสมอภาค � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 2 ส�งเสริมการจัดบริการวิชาการแก�สังคมเพื่อส�งเสริมการเรียนรู)ตลอดชีวิต � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 2 ระดับผลการประเมินการดาํเนินงานบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน อยู�ในระดับ 4  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาทักษะ 
การใช)ภาษาจีนสําหรับคร ู
และนักเรียน 

31 ม.ค. – 
1 ก.พ. 60 

22,800.-     คณะกรรมการ-
บริการวิชาการ/
สาขาวิชา
ภาษาจีน 

        
        

โครงการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยโดยความ
ร�วมมือระหว�างคณะ 
(1 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. ค�าเฉลี่ยระดับ 
ความคิดเห็นของผู)เข)าร�วม
โครงการที่มตี�อประโยชน, 
ที่ได)รับ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.51 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

รวม 22,800.-      
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 4 สนับสนุนและส�งเสรมิการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
ยุทธศาสตร#ที่ 2 การสร)างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้าํของภาครัฐ  
เป,าประสงค#ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข)าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย�างเสมอภาค � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 3 ส�งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการด)านศิลปวัฒนธรรมร�วมกับการเรียนการสอน ร)อยละ 20  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการวัฒนธรรมบนสองฝ[oง
คลองแสนแสบ “ประเพณี
เกี่ยวกับด)านอาหารไทยพุทธ-
มุสลมิ”  

ธ.ค. 59 - 23,500.- -   คณะกรรมการ-
ศิลปวัฒนธรรม 

2. โครงการฝpกอบรมหลักสูตร 
“การนําพุทธธรรมมาใช) 
ในชีวิตประจําวัน” ภาค 2  
ป8การศึกษา 2559 

ธ.ค. 59- 
ก.พ. 60 

- - ขอให) มร.
จัดสรรงบ
รายได)เพิ่มเติม
45,360.- 

  ภาควิชา PY 

3. โครงการเรยีนรู)โบราณสถาน
สืบสานวัฒนธรรมไทย  
ครั้งที่ 2  

 ก.พ. 60 - 16,500.- -   คณะกรรมการ-
ศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการบูรณาการ 
ด)านศิลปะและวัฒนธรรม
ร�วมกับการเรียน 
การสอน (5 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. ค�าเฉลี่ยระดับความ 
พึงพอใจของผู)เข)าร�วม
โครงการ 
2. ร)อยละของหลักสูตร 
ที่มีการบูรณาการด)าน
ศิลปวัฒนธรรมร�วมกับ 
การเรยีนการสอน 

 
 
 
 
 
 

3.51 
 
 

20 
 
 
 
 
 

 

4. โครงการฝpกอบรมหลักสูตร 
“การนําพุทธธรรมมาใช) 
ในชีวิตประจําวัน”  
ภาค 1 ป8การศึกษา 2560 

ก.ค.-ก.ย. 60 - - ขอให) มร. 
จัดสรรงบ
รายได)เพิ่มเติม
45,360.- 

  ภาควิชา PY 
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งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

  5. โครงการบรรยายธรรม ก.ค. 60 - 10,000.- -   คณะกรรมการ-
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 

รวม - 50,000.- 90,720.-    
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส�งเสรมิกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป�นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให)มีความรู)คู�คุณธรรม  
ยุทธศาสตร#ที่ 2 การสร)างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้าํของภาครัฐ  
เป,าประสงค#ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข)าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย�างเสมอภาค � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 4 ส�งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของคณะและหน�วยงานสนับสนุนที่ตรวจประเมินในระบบ QA ได)รับผลประเมินผ�านเกณฑ,ระดับดี (3.51) ขึ้นไป  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

การประเมินคุณภาพการศึกษา
ในระบบ QA ระดับคณะ 

ป8งบประมาณ 
2560 

- - -   คณะกรรมการ-
ประกันคุณภาพ- 

มีผลการประเมินระดับด ี3.51       การศึกษา/ 
       งานประกัน- 

การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA 
ระดับคณะและ 
หน�วยงานสนับสนุน 
 
ตัวชี้วัด: 
คณะมผีลการประเมิน
ระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.51 

       คุณภาพ-
การศึกษา 

รวม - - -    
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส�งเสรมิกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเป�นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให)มีความรู)คู�คุณธรรม  
ยุทธศาสตร#ที่ 2 การสร)างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้าํของภาครัฐ  
เป,าประสงค#ที่ 1 เยาวชน ประชาชน เข)าถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย�างเสมอภาค � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 4 ส�งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของคณะและหน�วยงานสนับสนุนที่ตรวจประเมินในระบบ QA ได)รับผลประเมินผ�านเกณฑ,ระดับดี (3.51) ขึ้นไป  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการอบรมเรื่อง “บทบาท
ของบุคลากรสายสนับสนุนต�อ 
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูรและคณะ” 
 

ธ.ค. 59 - 8,800.- -   คณะกรรมการ-
ประกันคุณภาพ-
การศึกษา/ 
งานประกัน-
คุณภาพ-
การศึกษา 

        
        

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด)านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร 
ในระบบ QA (1 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
ค�าเฉลี่ยระดับความรู) 
ความเข)าใจของผู)เข)าร�วม
โครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.51 

        

รวม - 8,800.- -    



 18 

รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนและส�งเสรมิการวิจัยและพัฒนางานสร)างสรรค, เพื่อนําไปใช)ประโยชน,  
ยุทธศาสตร#ที่ ๓ วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เป,าประสงค#ที่ 1 ผลการวิจัย นวัตกรรม องค,ความรู) และงานสร)างสรรค,ที่นําไปใช)ประโยชน, (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 1 ส�งเสริมและสนับสนุนความเข)มแข็งการวิจยัและงานสร)างสรรค, � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของผู)เข)าร�วมอบรมด)านการวิจัยที่ทําวิจัย  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรยีนการสอนของ
คณาจารย,เรื่อง “การผลติ 
ผลงานวิจัยทางด)านสังคม 
และวรรณกรรม” 

ม.ค.-ก.พ. 60  8,050.-    คณะกรรมการ-
จัดทําแผน- 
พัฒนาบุคลากร 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรยีนการสอนของ
คณาจารย,เรื่อง “แนวทาง 
การเขียนโครงร�างวิจัย” 

มี.ค.-พ.ค. 60  8,050.-    คณะกรรมการ-
จัดทําแผน- 
พัฒนาบุคลากร 

        

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด)านการวิจัยของอาจารย,
และนักวิจัย (2 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. ค�าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของการนําไปใช)
ประโยชน,ได)จริง 
2. ร)อยละของผู)เข)าร�วม
อบรมด)านการวิจัยที่ทํา
วิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.51 
 
 

20 

        

รวม - 16,100.- -    
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนและส�งเสรมิการวิจัยและพัฒนางานสร)างสรรค, เพื่อนําไปใช)ประโยชน,  
ยุทธศาสตร#ที่ ๓ วิทยาศาสตร, เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เป,าประสงค#ที่ 1 ผลการวิจัย นวัตกรรม องค,ความรู) และงานสร)างสรรค,ที่นําไปใช)ประโยชน, (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 2 ส�งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใช)ประโยชน, (สร)างองค,ความรู) ถ�ายทอดเทคโนโลยี) � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร)างสรรค, สิ่งประดิษฐ,ได)รับการเผยแพร�/ตีพิมพ,  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

โครงการวิจัยที่ใช7งบประมาณ 
2560  

       

1. โครงการวิจัยเรื่อง 
“อัตลักษณ,อีสานยุคดจิิตอล: 
การต�อรองอัตลักษณ, 
ของวัยรุ�นอีสานใน
กรุงเทพมหานคร” 

ป8งบประมาณ 
2560 

- 49,680.- -   อ. อุกฤษฏ,  
เฉลิมแสน 

2. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษา
วิเคราะห,เรื่องนกประเภท 
ต�าง ๆ ในบทกลอนในมันโยฌ”ู 

ป8งบประมาณ 
2560 

- 49,680.-    อ. พรทิพย, 
วาคาบายาชิ 

        

โครงการวิจัยเพื่อสร)าง
สะสมองค,ความรู)ที่มี
ศักยภาพ (2 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. จํานวนโครงการวิจัย 
(วิจัยพื้นฐานและวิจัย
ประยุกต,) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 

        
 
 
 
 

รวม - 99,360.-     
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งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

โครงการวิจัยที่คาดว5าจะตีพิมพ#
เผยแพร5ในป�งบประมาณ 2560 

       ตัวชี้วัด: 
2. ร)อยละของผลงานวิจยั
นวัตกรรมงานสร)างสรรค,
สิ่งประดิษฐ,ได)รับ 
การเผยแพร�/ตีพิมพ, 
 

 
20 

1. การวิเคราะห,วิธีคิดและ
พฤติกรรมผ�านความสัมพันธ,
ชาย-หญิง ของตัวละครเอก 
ในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุด 
Onna no Inai Otokotachi 
ของ ฮารูกิ มูราคาม ิ

      อ. ดุสิตา 
ปริญญาพล 

  2. อิทธิพลของนักวรรณกรรม
กลุ�มดีวานที่มตี�อบทกวีอาหรับ
ยุคใหม�ของประเทศอียิปต, 

      อ . ดร. สมชาย 
เซ็มม ี

  3. การเปรียบเทียบสํานวนมลายู
และสาํนวนไทยที่เกี่ยวกับสัตว, 

      อ. ประเสริฐ 
เย็นประสิทธิ์ 

  4. Thai Students’ 
Demotivation and 
remotivation in an 
advanced EFL Writing 
Class: A Case Study of 
English Major Students at 
Ramkhamhaeng 
University 

      อ. ดร. ฐิติรตัน,  
ภู�กาญจน, 

  5. การศึกษาวรรณคดีเชิง
ประวัติศาสตร,จากพระนิพนธ,
คํานําและตํานานในสมเด็จ-
พระเจ)าบรมวงศ,เธอ  
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

      ผศ. ดร.  
สหะโรจน,    
กิตติมหาเจรญิ 
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งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

  6. การดาํเนินชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการของ
อาจารย,มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

      อ. นภสมน 
นิจรันดร, 

รวม - -     
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 5 สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตร#ที่ 4 ส�งเสรมิขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน  
เป,าประสงค#ที่ 1 เสรมิสร)างพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความร�วมมือในประชาคมอาเซียน � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ร)อยละความสําเร็จของวัตถุประสงค,ของจํานวนโครงการตามแผนอาเซียน  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการเสริมสร)างสมรรถนะ
การเรยีนรู)ข)ามวัฒนธรรม 
ยุคดิจิทัลของอาจารย, 
นักศึกษา และบรรณารักษ,  
สู�ประชาคมอาเซียน 

เม.ย. 60 - - งบอาเซียน
193,540.- 

  ภาควิชา LB 
 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาภาษา
พม�า ระหว�างประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐ-
สหภาพเมียนมา 

ก.ค.-ก.ย. 60 - - งบอาเซียน
230,000.- 

  สาขาภาษาพม�า 
ภาควิชา TH 
 

3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ระหว�างประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนาม  

ส.ค.-พ.ย. 60 - - งบอาเซียน
120,000.- 

  สาขาวิชา GN 
ภาควิชา WL 
 

โครงการอาเซียน  
(4 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการ 
2. ร)อยละความสําเร็จของ
วัตถุประสงค,ของจํานวน
โครงการตามแผนอาเซียน 
 
 
 

 
 
 
 

4 
80 

4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว�างประเทศไทยและ
ประเทศอินโดนีเซีย  

ส.ค.-พ.ย. 60 - - งบอาเซียน
152,000.- 

  สาขาวิชา GN 
ภาควิชา WL 
 

รวม - - 695,540.-    
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 6 ส�งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ)านเมืองที่ดี   
ยุทธศาสตร#ที่ 5 การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง  
เป,าประสงค#ที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ)านเมืองที่ดี � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให)มีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย,และภักดีต�อองค,กร � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ระดับความสําเร็จของโครงการที่มีผลสมัฤทธิ์ตามวัตถุประสงค,โครงการ  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการอบรมเรื่อง  
“การเตรยีมความพร)อมของ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
รองรับประเทศไทย 4.0” 

ม.ค. 60  8,800.-    คณะกรรมการ-
จัดทําแผน- 
พัฒนาบุคลากร 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนคู�มือ
ปฏิบัติงาน” 

ก.พ. 60  20,550.-    คณะกรรมการ-
จัดทําแผน- 
พัฒนาบุคลากร 

3. โครงการอบรมเรื่อง 
“ปฐมนิเทศอาจารย,ใหม�
เกี่ยวกับการเรียนการสอน” 

มี.ค.-พ.ค. 60  17,750.-    คณะกรรมการ-
จัดทําแผน- 
พัฒนาบุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ ให)มสีมรรถนะ
และทักษะสูงขึ้น  
 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการ 
2. ระดับความสําเร็จของ
โครงการที่มผีลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค,โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 
3 
 

        

รวม - 47,100.- -    
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รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร# มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 6 ส�งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ)านเมืองที่ดี   
ยุทธศาสตร#ที่ 5 การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง  
เป,าประสงค#ที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ)านเมืองที่ดี � รอบ   6  เดือน 
กลยุทธ#ที่ 2 ส�งเสรมิการชี้นํา ปjองกันและแก)ป[ญหาของสังคม � รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเป,าประสงค#ที่ 1 ระดับความสําเร็จของจํานวนโครงการชี้นํา ปjองกัน และแก)ไขป[ญหาของสังคมที่บรรลุวัตถุประสงค,ตามแผน  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กจิกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค5าเป,าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป,าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป�ที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได7 งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป� 
ที่ดําเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ5ายจริง 

ผู7รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการชี้นําปjองกันและ
แก)ไขป[ญหาของสังคม 
(ร�วมกับมหาวิทยาลัย) 

ป8งบประมาณ 
2560 

- - ใช)งบ
งบประมาณ
ร�วมกับ มร. 

  รองคณบด-ี 
ฝ\ายบรหิาร/ 
รองคณบด-ี 
ฝ\ายกิจการ
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โครงการชี้นําปjองกัน 
และแก)ไขป[ญหาของสังคม 
(1 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการ 
2. ระดับความสําเร็จของ
จํานวนโครงการชี้นํา 
ปjองกันและแก)ไขป[ญหา
ของสังคมที่บรรลุ
วัตถุประสงค,ตามแผน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
3 
         

รวม - - -    
 


