
รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

คณะศึกษาศาสตร 

      รอบ 6   เดือน 

     รอบ 12 เดือน 

พันธกิจ  สรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบใหกับปวงชน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหแกนักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคุณธรรม 

ยุทธศาสตร  การสรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 

กลยุทธ  สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม                 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

คา
เปาหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของเปาหมาย
ตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ท่ีดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

1.  โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
1.1  จํานวนโครงการ 
1.2  คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 
1.3  คาเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์ของ

การนําไปใชประโยชน 

 
 
3 

3.51 
 

3.51 

 
 
 
1. โครงการ “การบริการวิชาการแกชุมชนเก่ียวกับ

งานดานอาชีพ” 

 
 
 

ตลอดป 

  
 
 

10,000 

  
 
 

20 ก.พ.57 

 
 
 

10,180 

 
 
 
ภาควิชาการศึกษา
ตอเนื่องและอาชีวศึกษา 

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน  เรื่อง “จาก 
DSM-IV-TR สู DSM-V ความเปลี่ยนแปลงท่ี
ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ” 

พ.ค. 57  20,000  16 ก.พ.57 18,100 ภาควิชาจิตวิทยา 

3. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง “การ
พัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพ่ือเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

เม.ย.-ก.ค.57 
23 ม.ค. 55 

 

 50,000  19 พ.ค.57 26,400 ฝายวิชาการและวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร 

        
        

          



รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

คณะศึกษาศาสตร 

      รอบ 6   เดือน 

     รอบ 12 เดือน 

พันธกิจ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร  การสรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 

กลยุทธ  สงเสริมการอนุรักษ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ท่ีดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

2. โครงการอนุรักษและสงเสริม
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
2.1  จํานวนโครงการ 
2.2  คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

 
 
8 

3.51 

 
 
1. โครงการวันพอแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร 

ประจาํป พ.ศ. 2556 

 
 

ธ.ค. 56 

  
 

10,000 
 

 
 
 

 
 
1-31 ธ.ค.56 
 

 
 

10,000 

 
 
ฝายสวัสดิการ คณะ
ศึกษาศาสตร 

2. โครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใย “วัน
คร”ู 

16 ม.ค. 57  30,000  20 ม.ค.57 47,500 ฝายสวัสดิการฯ 

3. โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ 16 ม.ค. 57  45,000  20 ม.ค.57 185,500 ฝายสวัสดิการ ฯ 
4. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต   (วัน

ข้ึนปใหมไทย) 
11 เม.ย.57  31,000  9 เม.ย.57 38,000 ฝายสวัสดิการ ฯ 

  5.โครงการแสดงมุฑิตาจิตแดบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตรท่ีปฏิบัติงานจนครบอายุ 60 ป 
“สายใยรักผูกพักสายสัมพันธศึกษาศาสตร 
ป 2557” 

ก.ย. 57  50,000  22 ก.ย.57 67,200 ฝายสวัสดิการ ฯ 

 



โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ท่ีดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

  6. โครงการทําบุญหลอเทียนพรรษาและถวาย
เทียน คณะศึกษาศาสตร ป 2557 

ก.ค. 57  25,000  9 ก.ค.57 22,000 ฝายสวัสดิการ ฯ 

  7. โครงการวันแมแหงชาติคณะศึกษาศาสตร  
ป พ.ศ. 2557 

ส.ค. 57  10,000  5 ส.ค.57 18,000 ฝายสวัสดิการ ฯ 

  8. โครงการ “วันฉลองเครื่องราชยอิสริยาภรณ 
(ชั้นสายสะพาย) คณะศึกษาศาสตร 
ประจาํป 2557” 

ส.ค. 57  45,000  22 ก.ย. 57 32,500 ฝายสวัสดิการ ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

คณะศึกษาศาสตร 

      รอบ 6   เดือน 

พันธกิจ  สงเสริมการทําวิจัยของบคุลากร เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาดานการศึกษาและการบริหารงาน             รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู 
กลยุทธ  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพรความรู 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ท่ีดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

3. โครงการผลิตผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของอาจารยและนักวิจัย
ท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 
3.1  จํานวนผลงานวิจัย 
3.2  รอยละของบทความ

ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีแลวเสร็จท่ี
ตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวน
อาจารยและนักวิจัย 

 
 
 
4 

2.5 

 
 
 
1. การศึกษาความพรอมในการเรียนรูดวยการ

นําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 
 
 

ต.ค. 56-ก.ย.57 

  
 
 

200,000 
 

 
 
 
 

 
 
 

18 ต.ค.56 
ถึง 

17 ต.ค.576 

 
 
 

161,360 

 
 
 
รศ.ดร.วรนุช  แหยม
แสง  

2. คุณลักษณะท่ีเปนจริงกับคุณลักษณะท่ี
คาดหวังของผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานคร 

ต.ค. 56-ก.ย.57 
 

 100,000 
 

 23 ม.ค.57 
ถึง 

22 ม.ค. 58 

99,576 รศ.อุไร  สุทธิแยม 
 

3. แนวโนมการสงเสริมการเรียนการสอนดวย
แนวคิดการเรียนรูของผูใหญสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาระบบเปด 

 
 

ต.ค. 56-ก.ย.57 
 

 100,000  25 มิ.ย.57 
ถึง 

24 มิ.ย.58 

103,212 อ.ดร.ปยะ  ศักดิ์เจริญ 

 



โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ท่ีดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

  4. การอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาการละเลน
พ้ืนบานของเด็กไทย 

ต.ค. 56-ก.ย.57 500,000   1 ต.ค.56 
ถึง 

30 ก.ย.57 

901,840 รศ.อนุกูล  พลศิริ 

 5 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฝก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยินโรงเรียน
เศรษฐเสถียรในพระบรมราชูปถัมถ 

 

ต.ค. 56-ก.ย.57 200,000   1 ต.ค.56 
ถึง 

30 ก.ย.57 

206,620 อ.ดร.วนิดา ฉัตรวิราคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

คณะศึกษาศาสตร 

      รอบ 6   เดือน 

     รอบ 12 เดือน 

พันธกิจ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

กลยุทธ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรตามอัตลักษณและเอกลักษณ 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ท่ีดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

4. โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย
เกาของคณะศึกษาศาสตรตาม    
อัตลักษณและ TQF 
4.1  จํานวนโครงการ 
4.2  คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 
4.3  คาเฉลี่ยระดับผลสัมฤทธิ์ของ

การนําไปใชประโยชน 

 
 
 
7 

3.51 
 

3.51 

 
 
 

       

1. โครงการศิษยเกาคนดี ศรีคณะศึกษาศาสตร ต.ค. 56  12,000  ต.ค.-พ.ย.56 12,000 ฝายกิจการนักศึกษา  
2. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

(ปจฉิมนิเทศ) 
ก.พ.-มี.ค.57  18,000  3 ก.พ.57 

 
19,200 ฝายกิจการนักศึกษา  

3. กิจกรรมวิชาการ (โครงการสงเสริม 3D    ใน
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

พ.ค.-มิ.ย. 57  10,000  17 พ.ค.57 - ฝายกิจการนักศึกษา  

  4. โครงการกีฬาสัมพันธ รวมพลัง 4 คณะ ก.พ. 57  15,000  - - ฝายกิจการนักศึกษา  
  5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะ

ศึกษาศาสตร 
มิ.ย. 57  20,000  7 ก.ค.57 20,000 ฝายกิจการนักศึกษา  

  6. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ไหวครู) ก.ค.-ส.ค. 57  15,000  7 ส.ค.57 16,000 ฝายกิจการนักศึกษา  
  7.โครงการปลูกปาทดแทนในพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม ก.ค. 57  20,000  - - ภาควิชาภูมิศาสตร 

 



รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

คณะศึกษาศาสตร 

      รอบ 6   เดือน 

     รอบ 12 เดือน 

พันธกิจ  1. สรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบใหกับปวงชน 

ยุทธศาสตร  การสรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 

กลยุทธ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  

 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

คาเปาหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เปาหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป 
ท่ีจะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ท่ีดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

1.  โครงการพัฒนาวิชาการสูความเปน
อาเซียน 
1.1  จํานวนโครงการ 
1.2  รอยละของการบรรลุ

เปาหมายของแผนเตรียมความ
พรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียน 

 
 
1 

100 

 
 
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดวยการ

วิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

 
 

พ.ค. 57 
23 ม.ค. 55 

 

  
 

50,000 

 
 
 

 
 
19 พ.ค.57 

 
 

26,400 

 
 
ฝายวิชาการและวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร 
 

ปญหา/อุปสรรค 

1. ตัวชี้วัดบางรายการ ไมสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงคได เนื่องจากขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัย ควรจะจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัดของแตละหนวยงาน 
2. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหคณาจารยไดไปนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

3. ควรจัดกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมและเผยแพรวัฒนธรรมสูสังคมของชุมชน 


