
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

พันธกิจที ่1 สร้างและกระจ่ายโอกาส ความเสมอภาค และความเปน็ธรรมทางการศึกษาหลากหลายรปูแบบ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชนในลักษณะ            
               การศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คูคุ่ณธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชน  รอบ 12 เดือน 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม        
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด เดือน/ปี 

ที่จะด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

1. โครงการบริการวิชาการ 
/วิชาชีพแก่ชุมชน  
3 โครงการ 
1.1 ค่าเฉลี่ยระดับ 

ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

1.2 ค่าเฉลี่ยระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของ 
การน าไปใช้
ประโยชน ์

1.3 ร้อยละของการ-
บรรลุวตัถุประสงค์
การให้บริการ 
ทางวิชาการมาใช้
พัฒนาการเรียน
การสอน 

 
 
 

3.51 
 
 

3.51 
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1. โครงการการส่งเสริมการอ่าน
และพัฒนาห้องสมดุมีชีวิต 
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็ก
และเยาวชน       

ม.ค.-มี.ค.58 
 

27,000 บาท   11-13  
ก.พ.58 

24,961.25 บาท มษ. มร.ร่วมกับ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  

2. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 
เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย/สารสนเทศและระบบ
การคิดของเด็กเพื่อความเป็นผู้น า
แห่งอนาคต” 

ก.พ. 58 
 

56,200 บาท   11-13  
ก.พ.58 

43,591 บาท 

3. โครงการส่งเสรมิการอ่าน 
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
ส าหรับผู้สูงอาย ุ

ม.ค. 58 
 

 15,200 บาท  16 ม.ค. 58 15,133.50 บาท ภาควิชา LB 

4. โครงการพัฒนาห้องสมดุโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

ม.ค. 58 
 

 30,000 บาท  23 ม.ค. 58 
 

30,000 บาท ภาควิชา LB 

  5. โครงการบริการทางวิชาการ  
การอบรมความรู้เรื่อง  
“อยุธยาศึกษา” 

ก.พ. 58 
 

 4,800 บาท  21 มี.ค. 58 4,800 บาท ภาควิชา HI 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและ 

ชื่อตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด เดือน/ปี 

ที่จะด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  6. โครงการบริการวิชาการให้แก่
สังคม เรื่อง “100 ปีชาตกาล 
ฆูลิโอ การต์าซาร”์ 

16 ธ.ค. 57 
 

  เงินทุนคณะ 
10,700 บาท 
และสถานเอก-
อัครราชทูต-
อาร์เจนตินา 
8,000 บาท 

16 ธ.ค. 57 9,606.50 บาท สาขาวิชา SN 
ภาควิชา WL 
 

  7. โครงการอบรมภาษาสเปน
ส าหรับบคุคลทั่วไป รุ่นท่ี 44 

ก.พ.-เม.ย. 58   ค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
225,166.67 บาท 

 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ 
เบิกจ่าย 

สาชาวิชา SN 
ภาควิชา WL 

  8. โครงการอบรมภาษารสัเซีย
ส าหรับบคุคลทั่วไป รุ่นท่ี 46 

14 ก.พ.- 
4 เม.ย. 58 
 

  ค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
82,483.33 บาท 

 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ 
เบิกจ่าย 

สาชาวิชา RS 
ภาควิชา WL 

  9. โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม 
เรื่อง “เรียนรูภ้าษากะเหรี่ยงเพื่อ
ลดช่องว่างในการสื่อสาร” 

30 เม.ย. –  
1 พ.ค. 58 
 

20,200 บาท   30 เม.ย. –  
1 พ.ค. 58 

15,645 บาท คณะ
มนุษยศาสตร ์

  10. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เรื่อง “การพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารส าหรับเด็กขาดโอกาสใน
เขตจังหวัดอุทัยธาน”ี 

30 เม.ย. –  
1 พ.ค. 58 
 
 

52,200 บาท   30 เม.ย. –  
1 พ.ค. 58 

37,689 บาท คณะ
มนุษยศาสตร ์

  11. โครงการอบรมภาษาสเปน
ส าหรับบคุคลทั่วไป รุ่นท่ี 45 

พ.ค.-ก.ค. 58   ค่าลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
225,166.67 บาท 

 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ 
เบิกจ่าย 

สาชาวิชา SN 
ภาควิชา WL 
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจที ่1 สร้างและกระจ่ายโอกาส ความเสมอภาค และความเปน็ธรรมทางการศึกษาหลากหลายรปูแบบ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชนในลักษณะ
การศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คูคุ่ณธรรม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา และการเรยีนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชน  รอบ 12 เดือน 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมและสนบัสนนุศิลปะและวัฒนธรรม  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

1. โครงการส่งเสรมิ 
และสนบัสนุนศลิปะ
และวัฒนธรรม  
2 โครงการ 
1.1 ค่าเฉลี่ยระดับ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

1.2 ร้อยละของ
หลักสตูรที่บรรลุ
วัตถุประสงค์
สอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอน 
และกิจกรรม
นักศึกษา 

 
 
 
 

3.51 
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1. โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม “โครงการสอง
วัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ  
ณ บางกะป”ิ 

16 ม.ิย. 58 
 

 32,190 บาท  16 มิ.ย. 58 27,022.50 บาท คณะมนุษยศาสตร ์

2. โครงการ “ย้อนรอยอยุธยา 
ในภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน” 

7 ก.พ. 58 
 

 17,810 บาท  14 มี.ค. 58 16,902 บาท ภาควิชา WL 

3. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร  
“การน าพุทธธรรมมาใช่ใน
ชีวิตประจ าวัน” ภาค 2/2557 

3 ธ.ค. 57- 
17 ก.พ. 58 
 

 44,860 บาท  3 ธ.ค. 57 –  
17 ก.พ. 58  

42,113.35 บาท ภาควิชา EN 

4. โครงการฝึกอบรมหลักสตูร  
“การน าพุทธธรรมมาใช่ใน
ชีวิตประจ าวัน” ภาค 1/2558 

3 ก.ค.- 
2 ก.ย. 58 

 50,360 บาท   อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ 
เบิกจ่าย 

ภาควิชา EN 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  5. โครงการ “เรียนรู้ศลิป 
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
จากพระพุทธรูป” 

13 ต.ค.- 
9 พ.ย. 57 และ 
8-11 พ.ย. 57 
 

  เงินทุนคณะฯ 
20,000 บาท 

13 ต.ค.- 
9 พ.ย. 57 และ 
8-11 พ.ย. 57 

20,000 บาท ภาควิชา PY 

  6. โครงการแลกเปลีย่นภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นกับ
มหาวิทยาลยัฮิเมจิดกเคียว  

    ครั้งท่ี 4   

ก.พ. 58 
 

  เงินทุนคณะฯ 
45,000 บาท 

19 ก.พ. 58 
27 ก.พ. 58 

39,579 บาท ภาควิชา TH 
สาขา JP 

  7. โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
วิชาการเรื่อง “การเรยีนการสอน
ภาษาและวรรณคดไีทยส าหรับ
ผู้เรยีนชาวต่างชาต”ิ 

เม.ย. 58 
 

  เงินทุนคณะฯ 
8,500 บาท 

27 เม.ย. 58 6,940 บาท ภาควิชา TH 
ภาควิชา WL 
ภาควิชา EN 

  8. โครงการ “เสริมสร้าง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจากการสร้าง
พระพุทธรูป  

   ณ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

พ.ค. 58 
 

  เงินทุนคณะฯ 
3,000 บาท 

2 พ.ค. 58 ไม่ขอเบิก
งบประมาณ 

ภาควิชา PY 

  9. โครงการ “เสริมสร้าง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจากการสร้าง
พระพุทธรูป  

   ณ จังหวัดตราด 

มิ.ย. – ก.ค. 58 
 

  เงินทุนคณะฯ 
7,000 บาท 

17 มิ.ย. –  
18 ก.ค. 58 

7,000 บาท ภาควิชา PY 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  10. โครงการ “เสริมสร้าง
ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจากการสร้าง
พระพุทธรูป  

   ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช        
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8-9 ส.ค. 58 
และ 
22-23 ส.ค. 58 
 

  งบท่ีภาควิชา
PY จัดหาเอง 
7,000 บาท 

8-9 ส.ค. 58 
และ 
22-23 ส.ค. 58 
 

- ภาควิชา PY 
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจที ่2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานของผลผลติให้เป็นท่ียอมรับ  รอบ 12 เดือน 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

1. โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 2 โครงการ 
1.1 ร้อยละความส าเร็จ

ของแผนเตรียม 
ความพร้อมสู ่
การเป็นประชาคม
อาเซียน 

 
 
 

90 

1. โครงการเตรียมความพร้อม 
สู่ประชาคมอาเซียน 
“การฝึกอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร” 
ครั้งท่ี 1 

ธ.ค. 57- ก.พ. 58 382,400 บาท 192,000 บาท  ธ.ค. 57- ก.พ. 58 งบคลัง 
287,035 บาท 
งบรายได ้
192,000 บาท 

ภาควิชา EN  
และภาควิชา TH  
คณะมนุษยศาสตร ์

2. โครงการเตรียมความพร้อม 
สู่ประชาคมอาเซียน 
“การฝึกอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร” 
ครั้งท่ี 2 

พ.ค.-ส.ค. 58 467,600 บาท   มิ.ย. – ก.ค. 58 338,197 บาท 

  3. โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา 
ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเวยีดนาม ระดับ
ปริญญาตรี ท่ีศึกษาวิชา
ภาษาเยอรมัน (นักศึกษามร.
ไปเวียดนาม 5 คน) 

ม.ค. 58-ก.ย. 58  94,500 บาท - เม.ย. – มิ.ย. 58 52,500 บาท สาขาวิชา GN 
ภาควิชา WL 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  4. โครงการแลกเปลีย่นนักศึกษา 
ระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเวยีดนาม ระดับ
ปริญญาตรี ท่ีศึกษาวิชา
ภาษาเยอรมัน (นักศึกษา
เวียดนามมา มร. 10 คน) 

ม.ค. 58-ก.ย. 58  42,000 บาท - 5 – 28 ก.ค. 58 42,000 บาท สาขาวิชา GN 
ภาควิชา WL 

  5. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการตามกรอบ MOU  
กับสถาบันเกอเธ ่

1 ต.ค. 57- 
30 ก.ย. 58 

  งบประมาณ
สนับสนุน 
จากสถาบัน 
เกอเธ ่

1 ต.ค. 57- 
30 ก.ย. 58 

- สาขาวิชา GN 
ภาควิชา WL 
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

พันธกิจที ่2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานของผลผลติให้เป็นท่ียอมรับ  รอบ 12 เดือน 
กลยุทธ์ที ่4 พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

2. โครงการพัฒนาส่งเสรมิ
กิจการนักศึกษาท่ีส่งเสริม
ผลการเรยีนรู้ตามกรอบ 
TQF 5 โครงการ 
2.1 ค่าเฉลี่ยระดับ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.2 ค่าเฉลี่ยระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

2.3 ระดับความส าเร็จ
ของกระบวนการ
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 
 
 
 

3.51 
 
 

3.51 
 
 
4 

1. โครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์  
“ท าอย่างไร พิชิตใจนายจ้าง” 

11 ก.พ. 58 
 

 12,000 บาท  11 ก.พ. 58 12,000 บาท คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา 
ร่วมกับตัวแทน
นักศึกษาคณะฯ 2. โครงการปฐมนเิทศนักศึกษา

ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
7 ก.ค. 58 
 

 10,000 บาท  7 ก.ค. 58 10,000 บาท 

3. โครงการอบรมผู้น านักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ “PDCA 
ส าคัญไฉน” 

10 ก.ค. 58 
 

 3,000 บาท  10 ก.ค. 58 3,000 บาท 

4. โครงการนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารี เนื่องในเจรญิพระชน  
มายุ ครบ 60 พรรษา 

3-7 ส.ค. 58 
 

 20,000 บาท  3-7 ส.ค. 58 
 

20,000 บาท 

5. โครงการส่งเสรมิการอ่านและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ห้องสมุดโรงเรียน (สมทบ) 

ก.ย. 58  5,000 บาท  4 ก.ย. 58 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  6. โครงงานนักศึกษาเรื่อง  
“สถิติเพื่อการวิจยั ระดบั
บัณฑิตศึกษา” 

22 พ.ย. 57 
 

  เงินทุนคณะ 
11,000 บาท 

22 พ.ย. 57 8,273 บาท ตัวแทนนักศึกษา 
ระดับบณัฑติศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร ์

  7. โครงการแข่งขันการเขียน
ตัวอักษรจีนและวาดภาพด้วย
พู่กันจีนในระดับอุดมศึกษา
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ  
40 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 

27-28 ส.ค. 58  130,000 บาท สถาบันวิจัย
ศิลปะไทย-จีน 
219,000 บาท 

27-28 ส.ค. 58 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

สาขาวิชา CN 
ภาควิชา TH 

  8. โครงการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์และเสริมสร้าง
ทักษะการใช้ชีวิตในฐานะ
ประชาคมโลก 

ก.ย. 58   เงินทุนคณะ 
13,900 บาท 

14 ก.ย. 58 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

สาขาวิชา JP 
ภาควิชา TH 

  9. โครงการอบรมเทคนิค 
การตอบข้อสอบกระบวนวิชา
เขียนภาษาอังกฤษ  
(ENG 2401, ENG 2402, 
ENG 4401) 

ก.ย. 58   เงินทุนคณะ 
12,250 บาท 

10 ก.ย. 58 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา EN 

  10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู้เบื้องต้นในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผล
ข้อมูลการวิจัย 

ส.ค. 58   เงินทุนคณะ 
37,400 บาท 

10 ส.ค. 58 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย 

ภาควิชา SO 
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจทึ่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานของผลผลติให้เป็นท่ียอมรับ  รอบ 12 เดือน 
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาอาจารย์และบคุลากรทางการศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 1 โครงการ  
1.1 ระดับความพึงพอใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.2 ค่าเฉลี่ยระดับ 

ความคิดเห็น 
ของการน าไปใช้
ประโยชน ์

1.3 ร้อยละการบรรล ุ
ผลสัมฤทธ์ิของ
แผนพัฒนาบุคลากร
และการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ์

 
 
 

3.51 
 

3.51 
 
 
 

95 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ม.ค. 58 
 

 120,000 บาท เงินทุนคณะ 
121,000 บาท 

6-8 ก.พ. 58 งบรายได ้
81,775 บาท 
เงินทุนคณะ 
85,634 บาท 

ส านักงาน- 
เลขานุการ 
คณะมนุษยศาสตร ์

2. โครงการสมัมนาหลักสตูร
ระดับบณัฑติศึกษา  
คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 2 

27-28 พ.ย. 57 
 

  เงินทุนคณะ 
88,000 บาท 

27-28 พ.ย. 57 82,058 บาท ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา 

3. โครงการประชุมบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรเ์พื่อ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ด้านการจดัการเรียนการสอน
และการประกันคณุภาพ
การศึกษา ประจ าภาค 2  
ปีการศึกษา 2557 

18 ธ.ค. 57 
 

  เงินทุนคณะ 
20,000 บาท 

18 ธ.ค. 57 12,600 บาท คณะกรรมการฝา่ย
บริหาร มษ. 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  4. โครงการความเป็นหุ้นส่วน
และความร่วมมือทาง
วิชาการ (GIP) ภายใต้กรอบ
บันทึกความตกลงทาง
วิชาการ (MOU) ระหว่าง 
มร. และ ม. ฟรีดริช ชิลเลอร์ 
แห่งเมืองเยนา สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  

1 ต.ค. 57- 
30 ก.ย. 58 

 200,000 บาท เงินทุนคณะ 
80,000 บาท 

 อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ 
เบิกจ่าย 

สาขาวิชา GN 
ภาควิชา WL 

  5. โครงการสมัมนาส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากรด้านการ
วิจัย เรื่อง “จะท าวิจัย หาทุน
ที่ไหนด”ี 

เม.ย. 58 
 

  เงินทุนคณะ 
18,000 บาท 

23 เม.ย. 58 16,000 บาท คณะกรรมการ
วิจัย คณะ
มนุษยศาสตร ์

  6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดท ารายงาน 
มคอ.7” 

มิ.ย. 58 
 

  เงินทุนคณะ 
12,500 บาท 

9 มิ.ย. 58 8,081 บาท คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร ์

  7. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านการวิจยัเรื่อง 
“การเขียนแบบเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนตามแนวนโยบาย
ของแหล่งทุนวิจัย” 

มิ.ย. 58 
 

  เงินทุนคณะ 
26,150 บาท 

11 มิ.ย. 58 25,356 บาท คณะกรรมการ
วิจัย คณะ
มนุษยศาสตร ์

  8. โครงการอบรมเรื่อง “เกณฑ์
การประกันคณุภาพ
การศึกษา CUPT QA เหมาะ
กับเราหรือไม ่

ส.ค. 58 
 

  เงินทุนคณะ 
28,150 บาท 

13 ส.ค. 58 อยู่ระหว่าง 
ขั้นตอนการ 
เบิกจ่าย 

คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร ์
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

  9. โครงการประชุมเสนอผลงาน
วิชาการและวิจัย สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 9 

ก.ย. 58   เงนิทุนคณะ 
49,400 บาท 

8 ก.ย. 58 อยู่ระหว่าง 
ขั้นตอน  
การเบิกจ่าย 

คณะกรรมการ
วิจัย มษ. 
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจทึ่ 3 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคณุภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา  รอบ 12 เดือน 
กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

1. กิจกรรมผลิตกระบวน
วิชาโดยใช้สื่อการสอน 
e-Learning ในระดับ
ปริญญาตร ี
1.1 จ านวนวิชาที่เพิ่มข้ึน 
 

 
 
 
 
3 
 

 

CHI 1002 
PHI 2103 
MAL 1001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สาขาวิชาภาษาจีน 
ภาควิชาปรัชญา 
สาขาวิชาภาษามาลาย ู
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจทึ่ 3 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคณุภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา  รอบ 12 เดือน 
กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

2. กิจกรรมผลิตกระบวน
วิชาในระดับปรญิญาตร ี
ที่จัดสอบ e-Testing 
2.1 จ านวนวิชาที่เพิ่มข้ึน 
 

 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUS 2001 
RUS 2002 
SPN 1002 
KOR 2001  
KOR 2002  
 

      สาขาวิชารัสเซีย 
สาขาวิชารัสเซีย 
สาขาวิชาสเปน 
สาขาวิชาเกาหล ี
สาขาวิชาเกาหล ี
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจที่ 4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา  รอบ 12 เดือน 
กลยุทธ์ที ่7 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย งานสรา้งสรรค์และพัฒนา  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

1. โครงการทุนวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ 3 ทุน 
 

 
 
 

1. อิทธิพลของนักวรรณกรรมกลุ่ม
ดีวานท่ีมีต่อบทกวีอาหรับยคุ
ใหม่ของประเทศอียิปต ์

ต.ค. 57-ก.ย. 58  66,504 บาท    อ.ดร.สมชาย เซ็นม ี

2. การเปรียบเทียบส านวนมาลายู
และส านวนไทยท่ีเกี่ยวกับสัตว ์

ต.ค. 57-ก.ย. 58  66,504 บาท    อ.ประเสริฐ 
เย็นประสิทธ์ิ 

3. การวิเคราะห์วิธีคิดและ
พฤติกรรมผ่านความสัมพันธ์
ชาย-หญิงของตัวละครเอกใน
หนังสือรวมเรื่องสั้นชุด Onna 
no Inai Otokotachi ของ  
ฮารูกิ มรูาคาม ิ

ต.ค. 57-ก.ย. 58  66,504 บาท    อ.ดุสิตา ปริญญาพล 

4. แนวทางการจัดห้องสมุดใน
ห้องเรียนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม
การอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียน 
: กรณีศึกษาโรงเรยีน
ประถมศึกษาในเขตอีสานใต ้

   สถาบันวิจัยฯ 
207,750 บาท 

  ผศ.ดร.ประภาส พา
วินันท ์

5. ข้อบกพร่องของการใช้ภาษา
เขียนตอบอัตนัยของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

   สถาบันวิจัยฯ 
69,840 บาท 

  อ.ณัฐวรรณ ช่ังใจ 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

  6. รูปแบบของความเชื่อจาก
ศิลปกรรมในศาสนสถานจีน 

มิ.ย. 57-  
มิ.ย. 58 

  สถาบันวิจัยฯ 
83,742 บาท 

มิ.ย. 57-  
มิ.ย. 58 

 อ.ดร.ธีรนันท์ วิชัยดิษฐ 

  7. คติโลกศาสตร์ในพุทธศาสนา
ทีใ่ช้คัมภีร์ภาษาบาล ี

ม.ค. 58   GISTDA 
80,000 บาท 

9 - 29 ม.ค. 58  อ.ดร.รุ่งโรจน ์
ภิรมย์อนุกลู 

1.1 ร้อยละของจ านวน
บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

15 1. คณะมสิซังต่างประเทศแห่ง
กรุงปารีสกับความสมัพันธ์
ระหว่างฝรั่งเศส-สยาม    
ค.ศ. 1667 - 1685 

    ก.ค.-ธ.ค. 57  อ.ธิษณา   
วีรเกียรติสุนทร 
  

 2. การเดาความหมายศัพท์และ
ข้อความจากบริบท 

    ก.ค.-ธ.ค. 57  รศ.ดร.ธัญญารัตน์  
ปาณะกลุ 

  3. ความทุกข์ในรวมเรื่องสั้นชุด 
C’ est égal ของ อโกตา 
คริสตอฟ 

    ก.ค.-ธ.ค. 57  รศ.ดร.สุธาวดี หนุนภักด ี
 

  4. Markedness and the 
Acquisition of English 
Conditionals by 
Ramkhamhaeng 
University Students 

    ก.ค.-ธ.ค. 57  Assoc.Prof. Dr. Achara 
Pengpanich 
 

  5. การจัดสภาพแวดล้อมทาง
สังคมเพื่อเสริมสร้างความ
สนใจและพฤติกรรมการอ่าน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ในจังหวัดบุรีรัมย:์ 
กรณีศึกษาชาติพันธ์ุไทย ลาว
อีสาน เขมรถิ่นไทย ส่วย และ
ไทยโคราช 

    ก.ย.-ธ.ค. 57  ผศ.ดร.ประภาส 
พาวินันท์ 
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โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ทีจ่ะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

  6. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ 

    ธ.ค. 57  อ.ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน 
 

  7. ประติมานวิทยาและคติความ
เชื่อเรื่องพระอิศวรในสมัย
อยุธยา 

    ม.ค.–เม.ย. 58   อ.ดร. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ 

  8. Motivation der 
Lernenden als Glücksfall 
im System? 

    2015  Reiner Siegfried 
Meißner 
 

  9. Kognition, Emotion und 
Motivation im Deutsch 
als Fremdsprache-
Unterricht 

    2015  Salifou Traoré 

  10. Schreib(de)motivation 
im DaF-Unterricht. Von 
Satansstiften, goldenen 
Büchern und anderen 
Fabldingen 

    2015  Michaela 
Zimmermann 

  11. “Hectors Reise” als 
Lesemotivation für 
Fortgeschrittene im 
Deutschunterricht. Eine 
Unterrichtssequenz 

 

    2015  Prapawadee Kusolrod 

  12. Literaturgeschichte: Nur 
etwas zum 
Auswendiglernen? 

    2015  Pakini Akkramas 
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โครงการ/กิจกรรม/

ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 
ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ  
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ 
จ่ายจริง 

  13. Prejudice against 
‘Others’: Northeast vs 
Southeast Asians 

    ธ.ค. 57  รศ. ดร. ด ารงค ์ฐานด ี
 

  14. Fine arts in Koryo 
Period 

    24-25 ก.ค. 58  อ. ดร. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ 

  15. Aesthetic Culture: From 
Korea to Thailand 

    24-25 ก.ค. 58  อ.อัญชลา โภชนสมบูรณ ์

  16.Nostalgia of little 
Gwaeng-I-Buri Village 
Children 

    24-25 ก.ค. 58  อ. ดร. สหะโรจน์  
กิตติมหาเจรญิ 

  17. Koreans and Korean 
Studies in Thailand 

    28 ส.ค. 58  รศ. ดร. ด ารงค ์ฐานด ี

  18. จากนิทานอุทาหรณ์สูเ่รื่อง
เล่าตลกข าขันภาษาเยอรมันที่
เกี่ยวกับสัตว์การวิเคราะห์
เทียบบทบาทของสัตว์ใน
นิทานอุทาหรณ์และเรื่องเล่า
ตลกข าขันท่ีเกี่ยวกับสัตว์เพื่อ
การเรยีนการสอน
ภาษาเยอรมันในประเทศไทย 

    ม.ค. – มิ.ย. 58  รศ. ดร.ประภาวดี  
กุศลรอด 

  19. ความเช่ือเรื่องปฏิหารยิ์พระ
เจ้าทันใจ: ศึกษาเฉพาะกรณี 
วัดยอดแก้วศรีบญุเรือง  

    ม.ค. – มิ.ย. 58  รศ. วิโรจ นาคชาตร ี

  20. บทบาทคติชนองค์การใน
การจัดการทรัพยากรบุคคล 

    ม.ค. – มิ.ย. 58  อ. ดร. สุภาวดี  
เจริญเศรษฐมห 
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รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  รอบ 12 เดือน 
กลยุทธ์ที ่8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบกิงบประมาณ
จ่ายจริง 

1. โครงการคณะ
มนุษยศาสตรร์ับผดิชอบ
ต่อสังคม (USR) 
1.1 ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1.2 ระดับความคดิเห็น
ในประโยชน์ท่ีได้ต่อ
สังคมและชุมชน 

 
 
 

3.51 
 
 

3.51 

1. โครงการ “ชุมชนรามฯ ร่วม
ใจต้านภัยยาเสพติดและสร้าง
เสรมิสุขภาพ” 

ปีงบประมาณ 
2558 

   15 ก.ค. 58 คณะนิติฯ
เบิกจ่ายโดยตรง
กับมหาวิทยาลัย 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ คณะ
นิติศาสตร ์
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  รอบ 12 เดือน 
กลยุทธ์ที ่9 พัฒนาระบบบริหารการศึกษาตามแนวทางหลักธรรมาภบิาล  
 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด 

ในแผน 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

1. โครงการบริหารและ 
การจัดการความเสี่ยง
ของคณะมนุษยศาสตร ์
1.1 ระดับความส าเร็จ

ของผลการประเมิน
ระบบบรหิาร 
ความเสีย่ง 

 
 
 
4 

1. ด้านกลยุทธ ์
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. ด้านบุคลากรและ                 
    ด้านธรรมาภิบาล 
4. ด้านทรัพยากร – การจัดการ   
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีงบประมาณ 
2558 

   ปีงบประมาณ 
2558 

 คณะกรรมการ
ความเสีย่ง 

 
 
 

 


