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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รอบ   12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ 80 ของจํานวนนักศึกษาใหม่ตามแผน (ระดับอุดมศึกษา)  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. การประชาสมัพันธ์ 
 รับนักศึกษาใหม่ 
 ทั้งส่วนกลางและ 
 ส่วนภูมิภาค 
 
 ตัวชี้วัด: 
 1. จํานวนนักศึกษาใหม่ 
 2. ร้อยละของจํานวน
นักศึกษาใหม่ตามแผน 
 

 
 
 
 
 
 

3,550 
80 

1. นักศึกษาปริญญาตรี    
จํานวน 3,500 คน 

 
 
 
 
2. นักศึกษาปริญญาโท 
    จํานวน 50 คน 

ปีการศึกษา
2559 

- - - 1.จํานวนนักศึกษาใหม่ 
ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวน 1,127 คน 
2.จํานวนนักศึกษาใหม่ 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 
จํานวน 3,597 คน 
 
51 คน 

 งานบริการ
การศึกษาและ
คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

              
รวม - - -    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ 50 ของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษามีพัฒนาการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนนิการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิก

งบประมาณ
จ่ายจริง 

1. โครงการพัฒนา
 นักศึกษาตามอัตลักษณ์  
 ของมหาวิทยาลัย  
   จํานวน 1 โครงการ 
 
 ตัวชี้วัด:  
 1. ค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของการนําไปใช้ 
ประโยชน์ได้จริง 
 2. ร้อยละของจํานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนานักศึกษาที่มี 
พัฒนาการตามวัตถุประสงค์
โครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.51 
 
 

50 

1. โครงการปัจฉมินิเทศเรื่อง 
“การเตรียมความพร้อม
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ 
สู่ตลาดแรงงานยุคใหม่” 

7 ม.ค. 59 - 10,000.- - 7 ม.ค. 59 10,000.-  คณะกรรมการ
กิจการ นศ.  
 

        
        
        

รวม - 10,000.- - -   
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รอบ  12   เดือน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ 50 ของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษามีพัฒนาการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

2. โครงการพัฒนานักศึกษา
  ตามกรอบ TQF  
    จํานวน 13 โครงการ 
 
 ตัวชี้วัด:  
 1. ร้อยละของจํานวน 
โครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2. ร้อยละของจํานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนานักศึกษาที่มีพัฒนา  
การตามวัตถุประสงค์
โครงการ 

 
 
 
 
 

80 
 
 

50 

1. โครงการ “การให้ความรู้และ
ทักษะด้านประกันคุณภาพ
การศึกษากับการจัดกิจกรรม
นักศึกษา”  

19-20 ธ.ค. 58 - - เงินโครงการฯ 
293,740.-  

19-20 ธ.ค. 58 221,244.10.- โครงการหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  
ภาคพิเศษ 
 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่อง “ก้าวแรกก่อนทํา
วิทยานิพนธ์: ความสําคัญ 
หลักเกณฑ์ หัวข้อและ 
โครงร่าง”  

26 ธ.ค. 58 - - เงินทุนคณะฯ
6,500.- 
 

26 ธ.ค. 58 6,181.50.- สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 
 

3. โครงการเสริมสร้างทักษะรู้เท่า
ทันสื่อในศตวรรษที่ 21 เรื่อง 
“อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน”  

9 ก.พ. 59 - 10,000.- - 9 ก.พ. 59 10,000.-

 
คณะกรรมการ
กิจการ นศ. 
 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ 
ประจําปี 2559 

5 ก.ค. 59 - 13,000.- - 5 ก.ค. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

คณะกรรมการ
กิจการ นศ. 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิก

งบประมาณ
จ่ายจริง 

  5. โครงการภาษาตะวันตกสัมพันธ์ 18 ธ.ค. 58 - - เงินทุนคณะฯ 
26,000.- 

18 ธ.ค. 58 22,970.-

 
ภาควิชา WL 
 

  6. โครงการพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถของนักสาร-
สนเทศในศตวรรษ ที่ 21 

24 ธ.ค. 58 - - เงินทุนคณะฯ 
14,200.- 

24 ธ.ค. 58 11,625.-

 
ภาควิชา LB 
 

  7. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นกับ
มหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ครั้งที่
5 ประจําปีการศกึษา 2558 

25 ก.พ. 59   เงินทุนคณะฯ 

20,200.- 
25 ก.พ. 59 18,859.50.- 

 
ภาควิชา TH 
 

  8. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

22 ส.ค. 59 - - เงินทุนคณะฯ 
15,000.- 

23 ส.ค. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

ภาควิชา LB 
 

  9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู้เบื้องต้นในการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
ข้อมูลการวิจัย 

15 ส.ค. 59 - - เงินทุนคณะฯ 
35,900.-  

8 ส.ค. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 
 

ภาควิชา SO 

  10. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา-
ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์  
ประจําปี 2559 

ส.ค. 59 - 5,000.- - 23 ก.ค. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 
 

สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิก

งบประมาณ
จ่ายจริง 

  11. โครงการ “เรียนรู้ภาษาค้นหา
วัฒนธรรมผ่านศาสนจักร์ออร
โธด๊อกซ์รัสเซียในประเทศไทย 

ก.ค. 59 - - เงินทุนคณะฯ 
5,000.- 

5 ส.ค. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย

ภาควิชา WL 

  12. โครงการเปิดบ้านภาษาสเปน 
“¡Hola!¡ Hola! ภาษาสเปน 
สนุกจัง” 

ก.ค. 59   ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

25-29 ก.ค. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย

ภาควิชา WL 

  13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการใช้ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ : การเขียน
เรียงความ กรณีตัวอย่าง 
วรรณกรรมสด กูรมะโรหิต  

ส.ค. 59 - - เงินทุนคณะฯ 
25,000.- 

1 ก.ย. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

ภาควิชา TH 

  14. โครงการความเป็นหุ้นส่วนและ
ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน พ.ศ. 
2559 (แลกเปลี่ยนนักศึกษา
ปริญญาโท) 

ม.ค. – ธ.ค. 59   งบรายได้ มษ. 
60,000.- 

 อยู่ระหว่าง
ดําเนิน
โครงการ 

ภาควิชา WL 

รวม - 28,000.- 501,540.-    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2. ร้อยละ 50 ของจํานวนศิษย์เก่าที่เข้าโครงการและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิก

งบประมาณ
จ่ายจริง 

1. โครงการให้ข้อมูลและ
 ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
 แก่ศิษย์เก่า 
   จํานวน 1 โครงการ 
 
 ตัวชี้วัด: 
 1. ค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของประโยชน์ 
ที่ได้รับ 
 2. ร้อยละของจํานวน
โครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.51 
 
 

80 

1. โครงการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า 
เรื่อง การทํางานในสภาพ-
แวดล้อมข้ามวัฒนธรรม” 

23 ก.พ. 59 - 12,000.- - 23 ก.พ. 59 11,021.50.- 
 

คณะกรรมการ
กิจการ นศ. 
และสํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 

รวม - 12,000.- -    
 



 7 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ 60 ของจํานวนหลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/
กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

งบคลัง งบ
รายได้ 

งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 
ที่ดําเนินการ 

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง 

1. การประเมินคุณภาพ 
    หลักสูตร 
 
ตัวชี้วัด: 

1. ร้อยละของจํานวน 
หลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ. ที่เพิ่มขึ้นจาก 
ปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2557  
ปริญญาตรี จํานวน 14 หลักสูตร 
ผ่านการประเมิน 13 หลักสูตร 
ไม่ผ่านการประเมิน 1 หลักสูตร 
ปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร 
ผ่านการประเมิน 2 หลักสูตร 
ไม่ผ่านการประเมิน 3 หลักสูตร 
หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 
15x100/19 = 78.95 

ปีการศึกษา - - - ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2558  
ปริญญาตรี จํานวน 14 หลักสูตร 
ผ่านการประเมิน 13 หลักสูตร 
ไม่ผ่านการประเมิน 1 หลักสูตร 
ปริญญาโท จํานวน 7 หลักสูตร 
ผ่านการประเมิน 1 หลักสูตร 
ไม่ผ่านการประเมิน 6 หลักสูตร 
หลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 
14x100/21 = 66.67 
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ลดลงจากปีที่ผ่านมา  
78.95-66.67 = 12.28 

- คณะกรรมการ 
2558     วิชาการ 
     งานประกัน- 
     คุณการศึกษา 
     และผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ป.ตรี 
และ ป. โท 
 

รวม - - -    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ 60 ของจํานวนหลักสูตรที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิก

งบประมาณ
จ่ายจริง 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
 ด้านการประกันคุณภาพ
 การศึกษาของบุคลากร
 ระดับหลักสูตร 
  จํานวน 1 โครงการ 
 
 ตัวชี้วัด: 
 1. ระดับความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

3.51 

1. โครงการอบรมการให้ความรู้
ด้านประกันคุณภาพ  
การศึกษาแก่บุคลากร เรื่อง 
“คลายห่วง มคอ.... 
จากอาจารย์” 

ก.ค. 59 - - 41,200.- 19 เม.ย. 59 35,006.- 
 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

        

          
          
           
          
          
          

รวม - - 41,200.-    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ 80 ของจํานวนโครงการวิจัยหลักสูตรหรือจัดทํารายงานเชิงสํารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. โครงการวิจัยหลักสูตร
หรือจัดทํารายงาน 
เชิงสํารวจเพื่อปรับปรุง 
หลักสูตร 
จํานวน 16 โครงการ 
 

 ตัวชี้วัด: 
 1. ร้อยละของจํานวน 
โครงการที่แล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

80 

1. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 23,450.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
13 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบกิจ่าย 

ภาควิชา EN 

2. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 18,560.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
7 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

สาขาวิชา TH 
ภาควิชา TH 

3. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 17,850.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
7 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

สาขาวิชา CN
ภาควิชา TH 

4. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 11,905.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
7 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

สาขาวิชา JN
ภาควิชา TH 

5. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 

 
 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 15,890.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
7 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

สาขาวิชา HIS
ภาควิชา HI 

 
 
 



 10

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

  6. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 14,375.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
13 ก.ค. 59 

 สาขาวิชา HIT
ภาควิชา HI 

  7. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 14,430.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
13 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา LB 

  8. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศส 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 11,850.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
23 มิ.ย. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

สาขาวิชา FR 
ภาควิชา WL 

  9. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 13,075.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
23 มิ.ย. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

สาขาวิชา GN 
ภาควิชา WL 

  10. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษารัสเซีย 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 14,350.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
23 มิ.ย. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

สาขาวิชา RS 
ภาควิชา WL 

  11. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสเปน 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 12,300.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
7 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

สาขาวิชา SN 
ภาควิชา WL 

  12. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา 

 
 
 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 13,025.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
7 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา PY 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

  13. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและ-
มานุษยวิทยา 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 21,855.- - มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
7 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา SO 

  14. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวัฒนธรรม 
เพื่อการท่องเที่ยว 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- - เงินโครงการ
พิเศษหลักสูตร
วัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยว
14,800.- 

มติที่ประชุมกปค. 
อนุมัติวันที่ 
13 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

สาขาวิชา 
วัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยว 

  15. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาไทยศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 24,185.- - - อยู่ระหว่าง
ดําเนินโครงการ 

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

  16. โครงการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมันใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555) 

 
 
 
 

1 ต.ค. 58- 
30 เม.ย. 59 

- 23,800.- - - อยู่ระหว่าง
ดําเนินโครงการ 

คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

รวม  250,900.- 14,800.-    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2. ร้อยละ 60 ของจาํนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิก

งบประมาณ
จ่ายจริง 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน 
การสอนของคณาจารย์ 
จํานวน 3 โครงการ 

 
 ตัวชี้วัด: 
 1. ค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็นของประโยชน์ 
ที่ได้รับ 
 2. ร้อยละของจํานวน
คณาจารย์ที่เข้าร่วม 
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียน 
การสอนและมีผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 

3.51 
 
 

60 

1. โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัด
การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปคณะ
มนุษยศาสตร์” 

มี.ค. 59   เงินทุนคณะฯ 
8,000.- 

10 มี.ค. 59 7,041.- 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

2. โครงการส่งเสริมสมรรถนะ บุคลากรด้าน
การสอน เรื่อง “การสร้างแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ปรนัยและ
อัตนัย” 

พ.ค. 59 - - เงินทุนคณะฯ
8,500.- 

11 พ.ค. 59 7,308.- 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

3. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสรรถนะ
การวิจัยสําหรับบุคลากรเรื่อง “การ
พัฒนางานวิจัยไปสู่ตํารา 

พ.ค. 59 - - เงินทุนคณะฯ
11,400.- 

18 พ.ค. 59 11,038.- 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

        

รวม - - 27,900.-    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย   
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3. ค่าเฉลี่ย 3.00 ของคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตามแผน   

 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. การวัดและประเมินผล
คุณภาพการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  
จากผู้ใช้บัณฑิต 

 
 ตัวชี้วัด: 
 1. ค่าเฉลี่ยคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.00 

การสํารวจคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากผู้ใช้
บัณฑิต 

มี.ค.-พ.ค. 59 - - -  
 
 
 
 
 
 

4.11 

- ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน 
14 หลักสูตร 
และงานบริการ
การศึกษา 

        
        

          
          
          
          

รวม - - -    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาส  ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพการแข่งขันโดยสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการศึกษา  
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 4. ร้อยละ 70 ของบัณฑิตปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนนิการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. การประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้ 
งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
 ตัวชี้วัด: 
 1. ร้อยละของบัณฑิต 
ได้งานทํา 
 2. ร้อยละของบัณฑิต 
ได้งานทําตรงสายงาน 
 

 
 
 
 
 
 

70 
 

70 

การสํารวจบัณฑิตปริญญาตรี 
ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

มี.ค.-พ.ค. 59 - - -  
 
 
 
 
 

79.92 
 

81.14 

- ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน 
14 หลกัสูตร 
และงานบริการ
การศึกษา 

      
 

  

          
          
          
          
          

รวม - - -    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีความเข้มแข็ง ได้รับการเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค ์  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2. ร้อยละ 20 ของจํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จต่อจํานวนทุน  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. โครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของบุคลากร
จํานวน 3 โครงการ 

 
 ตัวชี้วัด: 
 1. จํานวนโครงการวิจัย 
ที่แล้วเสร็จ 
 2. ร้อยละของจํานวน
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
  

 
 
 
 

 
20 

 
20 

 
 
 
 

1. โครงการวิจัยเรื่อง  
“วิถีชีวิตและการปรับตัวของ
ผู้เกษียณอายุราชการ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง”  

ปีงบประมาณ 
2559 

- 67,080.- - - - อ. นภัสมน  
นิจรันดร์ 

2. โครงการวิจัยเรื่อง  
“Thai Students’ 
Demotivation and 
Remotivation in an 
Advanced EFL Writing 
Class: A Case Study of  
English Major Students 
at Ramkhamhaeng 
University” 

ปีงบประมาณ 
2559 

- 69,120.- - - - อ. ฐิติรัตน์ 
ภู่กาญจน์ 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

  3.  โครงการวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาวรรณคดีเชิง
ประวัติจากพระนิพนธ์คํานํา
และตํานานในสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ” (A 
Study of Prefaces and 
Legends by Prince 
Damrongrajanupap as 
Historical Literature) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2559 

- 63,768.- - - - อ. ดร. สหะโรจน์ 
กิตติมหาเจริญ 

รวม - 199,968.- -    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีความเข้มแข็ง ได้รับการเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค ์  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2. ร้อยละ 20 ของจํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จต่อจํานวนทุน  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

2. โครงการประชุมเสนอ
ผลงานวิชาการ 
และวิจัย 
จํานวน 1 โครงการ 

 
 ตัวชี้วัด: 
 1. ร้อยละของจํานวน
ผลงานวิชาการและวิจัย 
ที่นําเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. โครงการประชุมเสนอผลงาน
วิชาการและวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 

ก.ย. 59 - - 45,000.- 21 ก.ย.59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

คณะกรรมการ
วิจัย 

        

10         

รวม   45,000.-    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีความเข้มแข็ง ได้รับการเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค ์  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3. ร้อยละ 50 ของจํานวนผลงานวิทยานิพนธ์ และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนแล้วเสร็จ  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. ทุนอุดหนุนการทํา
วิทยานิพนธ์และ 
งานสร้างสรรค ์
ของนักศึกษา 

 
 ตัวชี้วัด: 
 1. จํานวนทุนที่ได้รับ
อนุมัติ 
 2. ร้อยละของจํานวน
ผลงานวิทยานิพนธ์และ
งานสร้างสรรค์ที่ได้ 
รับทุนแล้วเสร็จ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10 
 

50 

การเสนอรายชื่อนักศึกษาที่ขอ
ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ 

มิ.ย. 59 - - -  - สํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 

        
      

 
 

22 ทุน 
 

ร้อยละ 100 

  

รวม - - -    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มและกระจายโอกาสบริการวิชาการให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม  
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อนําศักยภาพทางวิชาการมาดําเนินการบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจนเกิดผลลัพธ์และความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ 20 ของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. โครงการบริการวิชาการ 
  แก่สังคมของหน่วยงาน 

จํานวน 10 โครงการ 
 
 ตัวชี้วัด: 
 1. ค่าเฉลี่ยระดับ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีต่อประโยชน์ 
ที่ได้รับ 
 2. ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่ตอบ-
สนองความต้องการด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

3.51 
 
 
 

20 

1. โครงการความร่วมมือกับ
สํานักงานเขตบางกะปิ  
“การแปลเอกสารราชการ 
เป็นภาษาต่างประเทศ”  

    (บูรณาการร่วมกับหลักสูตร) 
1. สาขาวิชา EN  
2. สาขาวิชา CN  
3. สาขาวิชา JN 
4. สาขาวิชา SN  
5. สาขาวิชา FR 
6. สาขาวิชา GN  
7. สาขาวิชา RS  
8. สาขาวิชาการแปลจีน-ไทย  
9. สาขาวิชาการแปลอังกฤษ-

ไทย 
10. สาขาวิชาการแปลเยอรมัน-

ไทย 
11. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน- 

ม.ค.-มี.ค. 59 - 15,300.- - มี.ค. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

1. ภาควิชา EN 
2. ภาควิชา TH 
ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาจีน  
ภาษาเกาหลี  
ภาษามลายู  
ภาษาเขมร  
ภาษาพม่า  
ภาษาลาว  
ภาษาเวียดนาม  
3. ภาควิชา WL 
ได้แก ่
ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน 
ภาษาสเปน 
ภาษารสัเซีย 
4. คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา  
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ในฐานะภาษาต่างประเทศ) 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

  2. โครงการ “จิตรกรรมระเบียง
คดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม: 
ฉากเกียรติยศในระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย์”    

(บูรณาการร่วมกับหลักสูตร 
1. สาขาวิชา TH  
2. สาขาวิชา HIT 
3. สาขาวิชา HIS 
4. สาขาวิชา PY 
5. สาขาวิชา SO 
6. สาขาวิชา CIT 
7. สาขาวิชาไทยศึกษา 

23 ม.ค. 59 
 

- 4,300.- - 20 ก.พ. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

1. ภาควิชา TH 
2. ภาควิชา HI 
3. ภาควิชา PY 
4. ภาควิชา SO 
5. คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา  
6. สาขาวิชา
วัฒนธรรมเพื่อ 
การท่องเที่ยว 

  3. โครงการ “การปฏิบัติการออก
เสียงและการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้องของครู 
และนักเรียนโรงเรียน 
ขนาดเล็กในเขตจังหวัด
อุทัยธานี” 

26-28 ม.ค. 59 
 

46,200.- - - 26-28 ม.ค. 59 42,360.- มษ. 

  4. โครงการ “การฝึกปฏิบัติ 
ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพสําหรับครูและ
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 

 
 

2-4 ก.พ. 59 
 

74,000.- - - 2-4 ก.พ. 59 42,053.- มษ. 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

  5. โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 
(บูรณาการร่วมกับหลักสูตร 
1. สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์) 

11 ก.พ. 59 
 

- 23,730.- - 4 มี.ค. 59 14,755.- ภาควิชา LB 

  6. โครงการการอบรมความรู้
เรื่อง “อยุธยาศึกษา”  
(บูรณาการร่วมกับหลักสูตร  
1. สาขาวิชา HIS  
2. สาขาวิชา HIT) 

26 ก.พ. 59 
 

- 6,670.- - 28 ก.พ. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

ภาควิชา HI 

  7. โครงการอบรมภาษารัสเซีย
ให้กับผู้สนใจทั่วไป รุ่นที่ 49 

13 ก.พ.- 
9 เม.ย. 59 

- - เก็บจาก
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
137,750.- 

13 ก.พ.- 
9 เม.ย. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

สาขา RS 

  8. โครงการอบรมภาษารัสเซีย
ให้กับผู้สนใจทั่วไป รุ่นที่ 50 

7 พ.ค.- 
2 ก.ค. 59 

- - เก็บจาก
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
137,750.- 
 
 

7 พ.ค.- 
2 ก.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

สาขา RS 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

  9. โครงการอบรมภาษารัสเซีย 
   ให้กับผู้สนใจทั่วไป รุ่นที่ 51 

30 ก.ค.-  
24 ก.ย. 59 

- - เก็บจาก
ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ
137,750.- 

- อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

สาขา RS 

  10. โครงการอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย ณ โรงเรียน
พัฒนาการหญิงศึกษา  

    จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ก.ย. 59 - - ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

26 ก.ย. 59 - สาขา KO 

รวม 120,200.- 50,000.- 413,250.-    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 4 สนับสนุนและส่งเสริมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม เพื่อความสมานฉันท์และปลูกฝังค่านิยมไทยแก่ประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง และค่านิยมหลักของคนไทย  
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ 20 ของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมมีจิตสํานึกและความเข้าใจในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. โครงการบูรณาการ 
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับ 
การเรียนการสอน 
จํานวน 4 โครงการ 

 
 ตัวชี้วัด: 
 1. ค่าเฉลี่ยระดับความ 
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 2. ร้อยละของหลักสูตร 
ที่มีการบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ 
การเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
 
 

3.51 
 
 

20 

1. โครงการเสริมสร้างศิลป-
วัฒนธรรมทางพระพุทธ-
ศาสนาจากการสร้าง
พระพุทธรูป ณ วัดอ่างหิน 
ตําบลสามพระยา อําเภอ-
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

1-9 ต.ค. 58 
และ 12 ต.ค. 58 
 

- - - 1-9 ต.ค. 58 
และ 12 ต.ค. 58 

ไม่ใช้งบประมาณ ภาควิชา PY 

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การนําพุทธธรรมมาใช้ 
ในชีวิตประจําวัน” ภาค 2  
ปีการศึกษา 2558 

16 ธ.ค. 58- 
19 ก.พ. 59 
 

- - ได้รับจัดสรร
งบรายได้
เพิ่มเติม 
50,260.- 

16 ธ.ค. 58- 
19 ก.พ. 59 

45,465.80.- ภาควิชา EN 

3. โครงการเยี่ยมชมโบราณสถาน
สืบสานวัฒนธรรมไทย 

มิ.ย. 59 
4.67 

- 14,000.- - 21 มิ.ย. 59 13,940.- สํานักงาน
เลขานุการ 

4. โครงการสองวัฒนธรรม 
บนสองฝั่งคลองแสนแสบ 
“ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิม 
ชาวไทยพุทธ-มุสลิม” 

มิ.ย. 59 
 

- 21,400.- - 19 พ.ค. 59 17,450.- คณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

  5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การนําพุทธธรรมมาใช้ 
ในชีวิตประจําวัน” ภาค 1  
ปีการศึกษา 2559 

ภาค 1  
ปีการศึกษา 
2559 

-  ได้รับจัดสรร
งบรายได้
เพิ่มเติม 
48,560.- 

6 ก.ค. 59 –  
13 ก.ย. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา PY 

  6. โครงการ “มรดกธรรมนําคุณค่า
สู่ชีวิต” 

 
 
 
 

19 ส.ค. 59 
 

- 14,600.-  19 ส.ค. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

สํานักงานเลขาฯ 
คณะมนุษยศาสตร์ 

รวม - 50,000.- 98,820.-    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

พันธกิจที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การดําเนินงานตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน  
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค   รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจสู่ประชาคมอาเซียน  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ 80 ของจํานวนโครงการประชาคมอาเซียนที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน  
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถของ
นักศึกษาและบุคลากร 
ให้มีสมรรถนะสากล 
(แผนประชาคมอาเซียน)
จํานวน 3 โครงการ 

 
 ตัวชี้วัด: 
 1. ร้อยละของจํานวน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ผ่าน
การประเมินจากสถาบัน 
ที่รับแลกเปลี่ยน 
 2. ร้อยละของจํานวน
โครงการประชาคม-
อาเซียนที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 

80 

1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกับ
มหาวิทยาลัยฮานอย  

ภาค 1 
ปีการศึกษา 
2559 

- งบของ
คณะกรรมการ
อาเซียน 
72,000.- 

- เม.ย. – มิ.ย. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

สาขาวิชา GN 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน ระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศอินโดนีเซีย 
(นักศึกษาอินโดนีเซียเดินทางมา
แลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย 
จํานวน 10 คน ครูผู้ดูแล 1 คน) 

ภาค 1 
ปีการศึกษา 
2559 

- งบของ 
คณะกรรมการ
อาเซียน 
68,770.- 

- 24 ก.ค. 59 - 
14 ส.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

สาขาวิชา GN 

3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศอินโดนีเซีย 
(นักศึกษาไทยเดินทางไป
แลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเซีย 
จํานวน 6 คน ครูผู้ดูแล  1 คน) 

ก.ย. – ต.ค. 59  งบของ 
คณะกรรมการ
อาเซียน 
72,000.- 

- 25 ก.ย. – 
16 ต.ค. 59 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินโครงการ 

สาขาวิชา GN 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

  4. โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบนัอุดมศึกษาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

2 ปีการศึกษา 
(ปีการศึกษา 
2559 และ 
2560) 

- งบของ
คณะกรรมการ
อาเซียน 
128,920.- 

- - อยู่ระหว่าง
ดําเนินโครงการ 

สาขาวิชา GN 

รวม - 341,690.-     
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การดําเนินงานตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน  
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค   รอบ  12  เดือน 
กลยทุธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาพันธกิจสู่ประชาคมอาเซียน  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2. ระดับความสําเร็จของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ระดับ 5  
 
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ  
จํานวน 1 โครงการ 

 
 ตัวชี้วัด: 
 1. ค่าเฉลี่ยระดับความ- 
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 2. ระดับความสําเร็จ
ของการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 

3.51 
 
 

5 

1. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติด้าน
ภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในอาเซียน 
ครั้งที่ 4 

26-27 พ.ย. 58 
 

 245,000.- เงินทุนคณะฯ 
50,000.- 

26-27 พ.ย. 58 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

สาขาวิชา GN 

          
          
          
          

รวม  245,000.- 50,000.-    
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร  
เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ   รอบ  12  เดือน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชงิรุก  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ 50 ของจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ  
 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปีที่จะ
ดําเนินการ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินการ งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 
เบิกงบประมาณ

จ่ายจริง 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ ให้มีสมรรถนะ
และทักษะสูงขึ้น  
จํานวน 3 โครงการ 

 
ตัวชี้วัด: 
1. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของการนําไปใช้ประโยชน์จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของจํานวน
บุคลากรที่รับบริการโครงการ
พัฒนาบุคลากรสายอาจารย์
และสายสนับสนุน มีทักษะ 
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 

3.51 
 
 

50 
 
 

1. โครงการ “AEC กับ 
การพัฒนาบทบาทของ
บุคลากรสายสนับสนุน” 

28-30 ม.ค. 59  120,000.- 70,000.- 28-30 ม.ค. 59 งบรายได้ 
119,890.- 
เงินทุนคณะฯ 
42,035.- 

คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร มษ. 

2. โครงการความเป็นหุ้นส่วน
และความร่วมมือทางวิชาการ 
พ.ศ. 2559 กับมหาวิทยาลัย
แห่งเมืองเยนา เยอรมนี  

ปีการศึกษา 
2559 

- 60,000.- - - อยู่ระหว่าง
ดําเนินโครงการ 

สาขาวิชา GN 

3. โครงการประชุมเพื่อชี้แจง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ 
แก่บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ 

23 มิ.ย. 59   16,600.- 23 มิ.ย. 59 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอน 
การเบิกจ่าย 

สํานักงานเลขาฯ 
มษ. 

รวม  180,000.- 70,000.-    
หมายเหตุ: โครงการที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบรายได้ มร. ประจําปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม จํานวน 60,900.- บาท เนื่องจากมีการทํา MOU ระหว่าง ม. รามคําแหง  
              กับ ม. เยนา 
 


