
รายงานแผนและผลการปฏิบัติตามราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
คณะศึกษาศาสตร์ 

พันธกิจ  1. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบให้กับปวงชน 
ยุทธศาสตร์  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
กลยุทธ์  ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม              รอบ 8   เดือน 
                      รอบ 12 เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 

1.  โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1.1  จ านวนโครงการ 
1.2  ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายการให้บริการ 

 
 

12 
80 

 
 
 
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง การ

ประยุกต์ใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการ
พัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

 
 
 

23 ม.ค.55 
23 ม.ค. 55 

 

  
 
 

40,000 

  
 
 
23 ม.ค. 55 

 
 
 

40,000 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 2. โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ Educa 
2011 

12-14 ต.ค. 54  10,000  12-14 ต.ค.54 10,000 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
และภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

 

 

 

 



 



รายงานแผนและผลการปฏิบัติตามราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
พันธกิจ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
กลยุทธ์  ส่งเสริมการอนุรักษ์ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 

2. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.1  จ านวนโครงการ 
2.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ด้านผลผลิตการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 

11 
80 

 
 
 
1. โครงการวันพ่อแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์  

 
 
 

2 ธ.ค. 54 

  
 
 

10,000 
 

 
 
 
 

 
 
 
2 ธ.ค.54 

  
 

10,000 

 
 
 
ฝ่ายสวัสดิการ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

2. โครงการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ตลาดนัด
วัฒนธรรม น าความสุข สู่ปีใหม่” 

26-28 ธ.ค.54  8,000  26-28 ธ.ค.54 8,000 ฝ่ายสวัสดิการ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

3. โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วัน
คร”ู 

16 ม.ค. 55  20,500  16 ม.ค. 55 20,500 ฝ่ายสวัสดิการ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

4. โครงการศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ 16 ม.ค. 55  42,500  16 ม.ค. 55 42,500 ฝ่ายสวัสดิการ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

5. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (วัน
ขึ้นปีใหม่ไทย) 

11 เม.ย.55  31,000  11 เม.ย. 55 31,000 ฝ่ายสวัสดิการ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

6. โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา             
คณะศึกษาศาสตร์ 

27 มิ.ย.55  32,000  27 มิ.ย. 55 32,000 ฝ่ายสวัสดิการ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

 



โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 

  7. โครงการ “เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา องค์
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” 

27 ก.ค. 55  10,000  27 ก.ค.55 10,000 ฝ่ายสวัสดิการ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

8. โครงการสืบสานพระเพณีไทย “ท าบุญหล่อ
เทียนจ าน าพรรษาและถวายเทียนพรรษา” 
คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2555 

31 ก.ค. 55  21,500  31 ก.ค.55 21,500 
 

ฝ่ายสวัสดิการ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

9. โครงการวันแม่แห่งแผ่นดิน 6 ส.ค. 55  12,000  6 ส.ค. 55 12,000 ฝ่ายสวัสดิการ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

10. โครงการสายใยรักผูกพัน สายสัมพันธ์
ศึกษาศาสตร์ 

24 ก.ค. 55  75,100  24 ก.ค.55 75,100 ฝ่ายสวัสดิการ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานแผนและผลการปฏิบัติตามราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
พันธกิจ  สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบให้กับปวงชน 
ยุทธศาสตร์  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
กลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์                
                  

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 

1.  โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ตาม   
อัตลักษณ์ 
1  จ านวนโครงการ 
 

 
 
 
5 

 
 
 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี

การศึกษา 2554 

 
 
 

30 พ.ค.55 
23 ม.ค. 55 

 

  
 
 

5,000 

  
 
 
30 พ.ค. 55 

 
 
 

5,000 

 
 
 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  2. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์รวมพลัง 4 คณะ ปี
การศึกษา 2554 

8 ก.พ. 54  10,000  8 ก.พ. 54 10,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  3. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

21 ก.ค. 55  5,000  21 ก.ค.54 5,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  4. โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 21 ก.ค. 55  5,000  21 ก.ค.54 5,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  5. โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา” ส าหรับ
นักศึกษาฝึกงาน สาขาจิตวิทยา 

27 พ.ค. 55 ถึง 
1 มิ.ย.55 

 -  27 พ.ค. 55 
ถึง 

1 มิ.ย.55 

- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  6. โครงการปลูกป่าชายเลนสานสัมพันธ์
ภูมิศาสตร์และศึกษาธรรมชาติทางทะเล 

27-29 ก.ค. 55  15,440  27-29 ก.ค.55 15,440 ภาควิชาภูมิศาสตร์ 



รายงานแผนและผลการปฏิบัติตามราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
พันธกิจ  1. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบให้กับปวงชน 
ยุทธศาสตร์  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
กลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์               
 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 
ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ
เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
งบคลัง งบรายได้ งบอ่ืน ๆ 

1.  โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็น
อาเซียน 
1.1  จ านวนโครงการ 
1.2  ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายของแผนเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

 
 
 
 

 
 
1 

100 

 
 
 
1. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมในประเทศประชาคม
อาเซียน คณะศึกษาศาสตร์ 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 
เรื่อง ASEAN Learners’ Success 
Through Invitational Education  

 
 
 

31 ส.ค. ถึง 
2 ก.ย. 55 

 
19-20 พ.ย.55 

23 ม.ค. 55 
 

  
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 

600,000 

 
 
 
31 ส.ค. 

ถึง 
2 ก.ย. 55 
 

 
 
 

600,000 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 

 



ปัญหา/อุปสรรค 
1. ตัวชี้วัดบางรายการ ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากขาดงบประมาณในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัย ควรจะจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน 
2. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์ได้ไปน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. ควรจัดกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุมชนและสังคม 

 
 

ผู้ประสานงาน.........นายสมชาย  กองเป็ง.....................      หมายเลขโทรศัพท์........... 8339............  


