
 
 
 
 

 
 

 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2561 

คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
 



 2 

รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม   
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา แลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร คือ รอยละ 100  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 
790 คน 

นักศึกษาที่แจงจบ
การศึกษาระหวาง
วันที่ 1 ต.ค. 60- 

- - -   

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน  
10 คน 

30 ก.ย. 61      

หลักสูตร/
ภาควิชา/ 
งานบริการ- 
การศึกษา/
สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 

กิจกรรมจัดการเรียน 
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต 
 
ตัวชี้วัด: 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ดานสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

800 
 

        

รวม - - -    



 3 

รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม   
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา แลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป คือ รอยละ 71  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

โครงการประเมินบัณฑิต 
ปริญญาตรีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ปงบประมาณ 
2561 

- - -   

       

หลักสูตร/
ภาควิชา/ 
งานบริการ- 
การศึกษา 

โครงการประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีไดงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป 
 
ตัวชี้วัด: 
1. รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาไดงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
ในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 
1 ป 
2. รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่สามารถสราง
งานและประกอบอาชีพ
อิสระ 
 

 
 
 
 
 
 

71 
 
 
 
 

10 

        

รวม - - -    



 4 

รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม   
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา แลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต สามารถสรางงานดวยตนเอง  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที ่6 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา คือ ระดับ 3.51  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ 

ปงบประมาณ 
2561 

- - -   

การศึกษา       

หลักสูตร/
ภาควิชา/ 
งานบริการ- 
การศึกษา 

โครงการประเมินความ- 
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอผูสําเร็จการศึกษา 
 
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.51 
 
 
 
 
 

        

รวม - - -    



 5 

รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม   
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา แลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต สามารถสรางงานดวยตนเอง  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 รอยละของหลักสูตรที่ผานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดี คือ รอยละ 65  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
อยูในระดับดี 

ปการศึกษา 
2559 

- - -   

       

อ. ประจํา
หลักสูตร/ 
อ.ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

โครงการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 
 
ตัวชี้วัด: 
1. รอยละของหลักสูตร 
ที่ผานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

65         

รวม - - -    



 6 

รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม   
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา แลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต สามารถสรางงานดวยตนเอง  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 รอยละของหลักสูตรที่ผานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับดี คือ รอยละ 65  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการอบรมเกณฑ EdPEx: 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ  

ธ.ค. 60 - 35,000.- -   

(เปนโครงการที่จัดรวมกัน
ระหวางสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน) 

      

คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร/ 
งานประกัน
คุณภาพ-
การศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร
ระดับหลักสูตร  
(1 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. ระดับความรูความเขาใจ
ของผูเขารวมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.55 
        

รวม - 35,000.- -    



 7 

รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม   
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
เปาประสงคที่ 1 ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษา แลวมีงานทําตรงตามความตองการของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 3 พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกาบูรณาการเพื่ออาชีพ  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที ่1 รอยละของจํานวนนักศึกษา/ศิษยเกาที่เขารวมโครงการพัฒนานักศึกษามีพัฒนาการตามวัตถุประสงคของโครงการ คือ รอยละ 51 
   2 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการนําไปใชประโยชนไดจริง อยูในระดับ 3.55 

 

 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ พ.ย. ๖๐ - ๔,๘๐๐.- -   คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

2. โครงการ “เรียนภาษาฝรั่งเศส
ยุคประเทศไทย ๔.๐” 

พ.ย. ๖๐ - - เงินทุนคณะฯ 
๔,1๐๐.- 

  ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

3. โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 
เรื่อง “PDCA สําคัญไฉน” 

ธ.ค. ๖๐ - ๔,๐๐๐.- -   คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

๔. โครงการพัฒนานักศึกษาเรื่อง 
ระบบการอางอิงเพื่อเขียน
บทความทางวิชาการ  
สารนิพนธ และวิทยานิพนธ 

ธ.ค. ๖๐ - - เงินทุนคณะฯ
5,5๐๐.- 

  คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

5. โครงการภาษาตะวันตก
สัมพันธ  

ธ.ค. ๖๐ - - เงินทุนคณะฯ
12,๘๐๐.- 

  ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

โครงการพัฒนาและ
สงเสริมกิจการนักศึกษา 
(19 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. รอยละของจํานวน
นักศึกษา/ศิษยเกา 
ที่เขารวมโครงการพัฒนา
นักศึกษามีพัฒนาการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 
2. คาเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของการนําไปใช
ประโยชนไดจริง 

 
 
 
 
 

51 
 
 
 
 

3.55 
 

๖. โครงการอบรม “Challenge 
the Summit” Leadership 
Training Workshop” 

ธ.ค. ๖๐ - - -   สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

  7. โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง 
การเสวนา “สิทธิมนุษยชน 
กับปญหาความมั่นคง” 

ธ.ค. 60 - - เงินทุนคณะฯ
5,450.- 

  ภาควิชาปรัชญา 

  8. โครงการใหความรูในการ-
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
เรื่อง “เคล็ด (ไม) ลับ
ความกาวหนาในอาชีพ” 

ก.พ. ๖๑ - ๙,๔๐๐.- -   คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

  9. โครงการเสริมสรางทักษะรูเทา
ทันสื่อในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง 
“อานสื่อออกตามสื่อทัน 
SEASON 3” 

ก.พ. ๖๑ - 1๐,๘00.- -   คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

  10. โครงการปจฉิมนิเทศ เรื่อง 
“พรอมไหม จบไปตอง
ทํางาน” 

ก.พ. ๖๑ - ๙,๖๐๐.- -   คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 

  ๑1. โครงการสงเสริมการอาน
เพื่อการเรียนรู ณ โรงเรียน
ถาวรานุกูล จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ก.พ. 61 - - เงินทุนคณะฯ
9,240.- 

  ภาควิชา
บรรณารักษ- 
ศาสตร  

 
 
 
 

 ๑2. โครงการแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมไทยและ 
ญี่ปุนกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิ
ดกเคียว ครั้งที่ ๗  

ก.พ. 61 - - เงินทุนคณะฯ
14,000.- 

  ภาควิชา
ภาษาญี่ปุน 

  ๑๓. โครงการปจฉิมนิเทศเรื่อง 
“เตรียมบัณฑิตสูสังคม” 
บรรยายในหัวขอ “เสนทาง 
สูอาชีพในศตวรรษที่ 21” 

ก.พ. ๖๑ - - เงินทุนคณะฯ
9,๓๐๐.- 

  ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 
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งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

  ๑๔. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ระดับปริญญาตรี 
คณะมนุษยศาสตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ก.ค. ๖๑ - ๑๖,๔๐๐.- -   คณะกรรม  
การกิจการ
นักศึกษา 

  ๑๕. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมระดับบัณฑิตศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ก.ค. ๖๑ - ๕,๐๐๐.- -   บัณฑิตศึกษา 
คณะฯ 

  ๑๖. โครงการสองโลก SOC & 
ANT 

ก.ค. ๖๑ - - เงินทุนคณะฯ
๑,๘๐๐.- 

  ภาควิชาสังคม
วิทยาและ
มานุษยวิทยา 

  ๑๗. โครงการเปดบาน
บรรณารักษ 

ก.ค. ๖๑ - - เงินทุนคณะฯ
๒,๐๕๐.- 

  ภาควิชา
บรรณารักษ- 
ศาสตร 

  ๑๘. โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาวิชาภาษาเยอรมัน 

ส.ค. ๖๑ - - เงินทุนคณะฯ
2,355.- 

  สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน 

  ๑๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรูเบื้องตน PASW 

ส.ค. ๖๑ - - เงินทุนคณะ
19,050.- 

  ภาควิชาสังคม
วิทยาและ
มานุษยวิทยา 

รวม - 60,000.- 85,645.-    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม   
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ  
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 1 สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 รอยละของจํานวนนักศึกษาใหมตามแผน (ระดับอุดมศึกษา) รอยละ 86  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

โครงการประชาสัมพันธ 
รับสมัครนักศึกษาใหม 
ทุกระดับการศึกษา 
 
ตัวชี้วัด: 
1. จํานวนนักศึกษาใหม 
2. รอยละของจํานวน
นักศึกษาใหมตามแผน 
(ระดับอุดมศึกษา) 

 
 
 
 
 

3,000 
90 

1. โครงการประชาสัมพันธ 
รับสมัครนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร 

มิ.ย. 61 - 30,000.- -   คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา/  
อ.ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/
ภาควิชา/ 
งานบริการ-
การศึกษา/ 
สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 

รวม - 30,000.- -    

 



 11 

รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 3 สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน   
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ  
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน คือ รอยละ 25 
                           2 ระดับผลการประเมินการดําเนินงานบริการแกสังคมตามแผน คือ ระดับ 4 

 

 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการเผยแพรความรู
เรื่อง “พระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ 
ในสมัยรัตนโกสินทร” 

พ.ย. 60 - 9,400.- -   ภาควิชาประวัติ-
ศาสตรและ
ภาควิชาสังคม
วิทยาฯ 

2. โครงการบริการวิชาการ 
แกสังคมเรื่อง “พุทธศิลป: 
สุนทรียภาพแหงศรัทธา” 

ธ.ค. 60 - 4,400.- -   ภาควิชาปรัชญา 

1. โครงการบริการ
วิชาการแกสังคมของ
หนวยงาน 
(8 โครงการ) 

 
ตัวชี้วัด: 
1. คาเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของผูเขารวม
โครงการที่มีตอประโยชน 
ที่ไดรับ 
2. รอยละของโครงการ
บริการวิชาการที่ตอบ-
สนองความตองการดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 

3.55 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

3. โครงการอบรมเรื่อง  
“ทักษะการวิเคราะหขอมูล 
บิกดาตาดวยโปรแกรม 
RapidMiner Studio” 

ม.ค. 61 - 20,000.- -   ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร 



 12 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

3. รอยละของโครงการ
บริการวิชาการที่ผูรวม
โครงการรับผิดชอบ
คาใชจาย 

10 4. โครงการบริการวิชาการ 
แกสังคมเรื่อง “กาเบรียลา  
มิสตรัล: บทกวีแหงรัก” 

ม.ค. 61 - 16,200.- -   ภาควิชาภาษา
ตะวันตก 

  5. โครงการอบรมภาษารัสเซีย
สําหรับบุคคลทั่วไป รุน 55 

ก.พ.- มี.ค. 61 - - เก็บจากผูอบรม
70,000.- 

  สาขาวิชาภาษา
รัสเซีย ภาควิชา
ภาษาตะวันตก 

  6. โครงการอบรมภาษารัสเซีย
สําหรับบุคคลทั่วไป รุน 56 

ส.ค.-ก.ย. 61 - - เก็บจากผูอบรม
70,000.- 

  สาขาวิชาภาษา
รัสเซีย ภาควิชา
ภาษาตะวันตก 

รวม  50,000.- 140,000.-    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 3 สนับสนุนและสงเสริมการบริการทางวิชาการแกสังคม แกประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน   
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ  
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน คือ รอยละ 25 
                           2 ระดับผลการประเมินการดําเนินงานบริการแกสังคมตามแผน คือ ระดับ 4 

 

 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ใหแก ยุวมัคคุเทศกจังหวัด
อุทัยธานี 

ก.พ. 61 - - ใชงบประมาณ
รวมกับ มร. 

- - คณะกรรมการ-
บริการวิชาการ/
ภาควิชาภาษา-
อังกฤษ 

2. โครงการอบรมภาษาจีนใหแก  
ยุวมัคคุเทศกจังหวัดอุทัยธานี 

 

ก.พ. 61 - - ใชงบประมาณ
รวมกับ มร. 

- - คณะกรรมการ-
บริการวิชาการ/
สาขาวิชา
ภาษาจีน 

        

โครงการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยโดยความ
รวมมือระหวางคณะ 
(2 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. คาเฉลี่ยระดับ 
ความคิดเห็นของผูเขารวม
โครงการที่มีตอประโยชน 
ที่ไดรับ 
2. รอยละของจํานวน
โครงการที่สามารถ
ยกระดับคุณภาพของ
ผูเขารวมที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 

3.55 
 
 
 

20 
 
 

 

        

รวม - - -    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 4 สนับสนุนและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ  
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 รอยละของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ คือ รอยละ 80 
                           2 รอยละของจํานวนโครงการที่มีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน คือ รอยละ 80 

 

 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการเรียนรูโบราณสถาน
สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3 

พ.ย. 60 - 6,000.- -   คณะกรรมการ-
ศิลปวัฒนธรรม 

2. โครงการวัฒนธรรมบนสองฝง
คลองแสนแสบ “ภาษาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น”  

ม.ค. 61 - 14,000.- -   คณะกรรมการ-
ศิลปวัฒนธรรม 

3. โครงการบรรยายธรรม ส.ค. 61 - 10,000.- -   คณะกรรมการ-
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

3.55 
 
 

20 
 

4. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“การนําพุทธธรรมมาใช 
ในชีวิตประจําวัน” ภาค 2  
ปการศึกษา 2560 

ธ.ค. 60- 
ก.พ. 61 

  ของบรายได 
มร. เพิ่มเติม
16,160.- 

  ภาควิชาปรัชญา 

1. โครงการบูรณาการ 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
รวมกับการเรียน 
การสอน (5 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. คาเฉลี่ยระดับความ 
พึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 
2. รอยละของหลักสูตร 
ที่มีการบูรณาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับ 
การเรียนการสอน 

 5. โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
“การนําพุทธธรรมมาใช 
ในชีวิตประจําวัน” ภาค 1 
ปการศึกษา 2561 

ก.ค. 61- 
ก.ย. 61 

  ของบรายได 
มร. เพิ่มเติม 
15,160.- 

  ภาควิชาปรัชญา 

รวม - 30,000.- 31,320-    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม  
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ  
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 คณะตรวจประเมินในระบบ QA ไดรับผลประเมินผานเกณฑระดับดีขึ้นไป   
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

ก.ย. 61 - - -   
      
      

การประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ QA 
ระดับคณะ 
 
ตัวชี้วัด: 
1. คณะมีผลการประเมิน
ระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.51 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ในระบบ QA ระดับคณะ 
มีผลการประเมินปการศึกษา 
2560 ระดับดี (3.51) ขึ้นไป 
 

      

คณะกรรมการ-
ประกันคุณภาพ- 
การศึกษา/ 
งานประกัน- 
คุณภาพ-
การศึกษา 

รวม - - -    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเปนธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม  
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําของภาครัฐ  
เปาประสงคที่ 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเสมอภาค  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 คณะตรวจประเมินในระบบ QA ไดรับผลประเมินผานเกณฑระดับดีขึ้นไป  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการอบรมเกณฑ EdPEx: 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สูความเปนเลิศ  

ธ.ค. 60 - - -   คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 

(เปนโครงการที่จัดรวมกัน
ระหวางสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน) 
 

       

        

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร 
ในระบบ QA (1 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
คาเฉลี่ยระดับความรู 
ความเขาใจของผูเขารวม
โครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.55 

        

รวม - - -    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อนําไปใชประโยชน  
ยุทธศาสตรที่ ๓ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เปาประสงคที่ 1 ผลการวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 รอยละของผูเขารวมอบรมดานการวิจัยที่ทําวิจัย คือ รอยละ 21 
                           2 รอยละของผลสําเร็จของแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ รอยละ 50 

 

 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาอาจารยดาน
วิจัยเรื่อง “การเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพร” 

พ.ค. 61 - 10,000.- -   คณะกรรมการ
วิจัย 

2. โครงการพัฒนาอาจารยดาน
วิจัยเรื่อง “เทคนิคการสราง
แบบสอบถามที่มีคุณภาพ” 

ส.ค. 61 - 20,000.- -   คณะกรรมการ
วิจัย 

        

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยของอาจารย
และนักวิจัย (2 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. คาเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของการนําไปใช
ประโยชนไดจริง 
2. รอยละของผูเขารวม
อบรมดานการวิจัยที่ทํา
วิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.55 
 
 

21 
        

รวม - 30,000.- -    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานสรางสรรค เพื่อนําไปใชประโยชน  
ยุทธศาสตรที่ ๓ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
เปาประสงคที่ 1 ผลการวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี)  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ 1 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ คือ รอยละ 23  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการวิจัยเรื่อง 
“การวิเคราะหนวนิยายชุด 
“ลูกไมของพอ” ตามแนว
ทฤษฎีการวิจารณเชิงนิเวศ” 

ปงบประมาณ 
2561 

- 65,856.- -   ผศ. ดร. สรตี 
ปรีชาปญญากุล 

2. โครงการวิจัยเรื่อง “ความรู
เกี่ยวกับสุขภาพจิตในสังคม 
ไทย พ.ศ. 2540-2560” 

ปงบประมาณ 
2561 

- 34,144.- ของบรายได 
มร. เพิ่มเติม
24,512.- 

  ผศ. พุทธพล 
มงคลวรวรรณ 

ปงบประมาณ 
2561 

- - ของบรายได 
มร. เพิ่มเติม
59,856.- 

  ผศ. ดร. อุดมพร 
ชั้นไพบูลย 

       

งานวิจัยเพื่อสราง 
องคความรู (3 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด: 
1. จํานวนโครงการวิจัย 
(วิจัยพื้นฐานและวิจัย
ประยุกต) 
2. รอยละของผลงานวิจัย
เพื่อสรางองคความรูไดรับ 
การเผยแพร/ตีพิมพ 
 
 

 
 
 
 

3 
 
 

23 
 
 
 

3. โครงการวิจัยเรื่อง “แนวทาง 
การดําเนินชีวิตตามหลักของ
ศีลในพระพุทธศาสนาสําหรับ
ผูสูงวัย” 

       
 
 
 
 

รวม - 100,000.- 84,368.-    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 5 สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน  
เปาประสงคที่ 1 เสริมสรางพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความรวมมือในประชาคมอาเซียน  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที ่1 รอยละความสําเร็จของวัตถุประสงคของจํานวนโครงการตามแผนอาเซียน  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

๑. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหวางประเทศไทยและ
ประเทศเวียดนาม ระดับ
ปริญญาตรีที่ศึกษาวิชา
ภาษาเยอรมัน” 

เมษายน-
มิถุนายน 2561 

- - งบอาเซียน 
มร. 
95,000.- 

  สาขาวิชา GN 
ภาควิชา WL 
 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหวางประเทศไทยและ
ประเทศอินโดนีเซีย ระดับ
ปริญญาตรีที่ศึกษาวิชา
ภาษาเยอรมัน” 

กรกฎาคม-
ตุลาคม 2561 

- - งบอาเซียน 
มร. 
60,000.- 

  สาขาวิชา GN 
ภาควิชา WL 
 

3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
บรรณารักษเพื่อฝกงาน 
สูประชาคมอาเซียน  

กรกฎาคม-
กันยายน 2561 

- - งบอาเซียน 
มร. 
95,000.- 

  ภาควิชา LB 
 

โครงการเพิ่มขีดความ 
สามารถของนักศึกษา  
ใหมีสมรรถนะสากล 
(3 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการ 
2. รอยละความสําเร็จของ
วัตถุประสงคของจํานวน
โครงการตามแผนอาเซียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 
85 

        
 

รวม - - 250,000.-    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 5 สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน  
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน  
เปาประสงคที่ 1 เสริมสรางพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความรวมมือในประชาคมอาเซียน  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที ่1 รอยละความสําเร็จของวัตถุประสงคของจํานวนโครงการตามแผนอาเซียน  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หัวขอ Promoting 
and Preserving Diverse 
ASEN Cultures in the 
Global Community 

ปงบประมาณ 
2561 

- - เบิกจายจาก
งบอาเซียน 
มร. 

  รองคณบดี- 
ฝายวิชาการ 

        
        

โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(1 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการ 
2. รอยละความสําเร็จของ
วัตถุประสงคของจํานวน
โครงการตามแผนอาเซียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
85 

 
 
 

       
 

รวม - - -    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 6 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง  
เปาประสงคที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซื่อสัตย และภักดีตอองคกร  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที ่1 ระดับความสําเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ คือ ระดับ 3.55  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการพัฒนาอาจารย 
ดานการเรียนการสอนเรื่อง 
เทคนิคการออกขอสอบ:  
การวัดและการประเมินผล
การเรียนการสอน” 

พ.ย. 60 - 15,000.- -   คณะกรรมการ
วิชาการ  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

ก.พ. 61 - - -   คณะกรรมการ-
จัดทําแผน- 
พัฒนาบุคลากร 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การสรางงานวิจัย 
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน” 

ก.ค. 61 - 20,000.- -   คณะกรรมการ-
จัดทําแผน- 
พัฒนาบุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ ใหมีสมรรถนะ
และทักษะสูงขึ้น  
(3 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการ 
2. ระดับความสําเร็จของ
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 
3 
 

        

รวม - 35,000.- -    
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รายงานแผนปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 6 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี   
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง  
เปาประสงคที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  รอบ   6  เดือน 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการชี้นํา ปองกันและแกปญหาของสังคม  รอบ  12  เดือน 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที ่1 ระดับความสําเร็จของจํานวนโครงการชี้นํา ปองกัน และแกไขปญหาของสังคมที่บรรลุวัตถุประสงคตามแผน  
 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

คาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปทีจ่ะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบคลัง งบรายได งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนนิการ 

เบิกงบประมาณ
จายจริง 

ผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

1. โครงการชี้นําปองกันและ
แกไขปญหาของสังคม 
(รวมกับมหาวิทยาลัย) 

ปงบประมาณ 
2561 

- - ใชงบ
งบประมาณ
รวมกับ มร. 

  รองคณบดี- 
ฝายบริหาร/ 
รองคณบดี- 
ฝายกิจการ
นักศึกษา 

        
        

โครงการชี้นําปองกัน 
และแกไขปญหาของสังคม 
(1 โครงการ) 
 
ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโครงการ 
2. ระดับความสําเร็จของ
จํานวนโครงการชี้นํา 
ปองกันและแกไขปญหา
ของสังคมที่บรรลุ
วัตถุประสงคตามแผน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 
3 
         

รวม - - -    
 


