
รายงานแผนและผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

คณะศึกษาศาสตร ์

รอบ 8   เดือน 

รอบ 12 เดือน 

 

พันธกิจ  สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบให้กับปวงชนเพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ใหแ้ก่นักศึกษา ในลักษณะของการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

ยุทธศาสตร ์ การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

กลยุทธ ์ ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม                

                     

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 

ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ

เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 

เบิก 

งบประมาณ 

จ่ายจริง งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ 

1.  โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 

1.1  จํานวนโครงการ 

1.2  ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายการให้บริการ 

 

 

6 

90 

 

 

 

1. โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ Educa 

2013 

 

 

 

12-14 ต.ค. 55 

  

 

 

10,000 

  

 

 

12-14 ต.ค.55 

 

 

 

10,000 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์และ

ภาควิชาคหกรรม

ศาสตร์ 

  2. โครงการบริการวิชาการและอาชีพแก่ชุมชน

และสังคม “โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ

สัญจร” 

ตลอดปี  10,000  1 เม.ย.56 5,000 ภาควิชาการศึกษา

ต่อเนื่องและ

อาชีวศึกษา 



 

 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 

ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ

เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 

เบิก 

งบประมาณ 

จ่ายจริง งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ 

  3. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง 

“จิตวิทยาการไกล่เกลี่ยในองค์กร” (HR AS 

A MEDIATOR 

มี.ค. 56  10,000  มี.ค. 56 10,000 ภาควิชาจิตวิทยา 

  4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 

เรื่อง ASEAN Learners’ Success 

Through Invitational Education 

19-20 พ.ย.55 

 

 100,000  19-20 พ.ย.

55 

 

100,000 ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  5. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการ

สัมมนาเรื่อง Forensics and Criminal 

Psychology 

พ.ย. 55  70,000  16 พ.ย.55 68,000 คณะศึกษาศาสตร์กับ

คณะนิติศาสตร์ 

  6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณการ

งานวิจัยกับชุมชน : สื่อกับวิธีสอน 

เม.ย.-ก.ค.56 

 

 50,000  25 เม.ย.56 22,500 ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานแผนและผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

คณะศึกษาศาสตร ์

รอบ 8   เดือน 

รอบ 12 เดือน 

 

พันธกิจ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร ์ การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

กลยุทธ ์ ส่งเสริมการอนรุักษ์ การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 

ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ

เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 

เบิก 

งบประมาณ 

จ่ายจริง งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ 

2. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม

เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

2.1  จํานวนโครงการ 

2.2  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

 

 

8 

80 

 

 

1. โครงการวันพ่อแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ 

ประจําปี พ.ศ. 2555 

 

 

ธ.ค. 55 

  

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

3-5 ธ.ค. 55 

 

 

7,000 

 

 

ฝ่ายสวัสดิการ คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

2. โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วัน 16 ม.ค. 56  30,000  21 ม.ค. 56 30,000 ฝ่ายสวัสดิการฯ 



ด้านผลผลิตการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ครู” 

3. โครงการศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ 16 ม.ค. 56  45,000  21 ม.ค. 56 61,000 ฝ่ายสวัสดิการ ฯ 

4. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ (วัน

ขึ้นปีใหม่ไทย) 

11 เม.ย.56  31,000  18 เม.ย.56 30,000 ฝ่ายสวัสดิการ ฯ 

  5. โครงการสืบสานงานทําบุญประจําปี 3-5 พ.ค.56  -  3-5 พ.ค.56 - ฝ่ายสวัสดิการ ฯ 

  5.โครงการ”แสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ทีป่ฏิบัติงานจนครบอายุ 60 ปี 

ก.ย. 56  50,000  23 ก.ย. 56 63,700 ฝ่ายสวัสดิการ ฯ 

 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 

ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ

เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 

เบิก 

งบประมาณ 

จ่ายจริง งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ 

  6. โครงการทําบุญหล่อเทียนพรรษาและถวาย

เทียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2556 

ก.ค. 56  25,000  19 ก.ค.56 22,000 ฝ่ายสวัสดิการ ฯ 

  7. โครงการวันแม่แห่งชาติคณะศึกษาศาสตร์ ปี 

พ.ศ. 2556 

ส.ค. 56  2,000  6 ส.ค.56 10,000 ฝ่ายสวัสดิการ ฯ 

  8. โครงการ “วันฉลองเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 

(ชั้นสายสะพาย) คณะศึกษาศาสตร์ 

ประจําปี 2556” 

ส.ค. 56  45,000  2 ส.ค.56 43,400 ฝ่ายสวัสดิการ ฯ 

  9. โครงการสืบสานงานทําบุญประจําปี (ร่วมกับ

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มร.) 

พ.ค. 56  ไม่เบิก

ค่าใช้จ่าย 

 3-5 พ.ค.56 ไม่เบิก

ค่าใช้จ่าย 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 

  10. โครงการ “ร่วมลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

ก.ค. 56  ไม่เบิก

ค่าใช้จ่าย 

 9 ก.ค. 56 ไม่เบิก

ค่าใช้จ่าย 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 



พระบรมราชินีนาถ” 

  11. โครงการทอดผ้าป่าการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

มิ.ย.56  40,000  16 มิ.ย.56 32,000 ฝ่ายสวัสดิการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแผนและผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

คณะศึกษาศาสตร ์

รอบ 8   เดือน 

รอบ 12 เดือน 

 

พันธกิจ  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร ์ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

กลยุทธ ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ตามอัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ 



โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 

ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ

เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 

เบิก 

งบประมาณ 

จ่ายจริง งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ 

3. โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์

เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ตาม    

อัตลักษณ์และ TQF 

2.1  จํานวนโครงการ 

2.2  ร้อยละความสําเร็จของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

การศึกษาและศิษย์เก่า

ตามอัตลักษณ์และ TQF 

 

 

 

6 

90 

 

 

 

       

1. โครงการศิษย์เก่าคนดี ศรีคณะศึกษาศาสตร ์ ต.ค. 55  12,000  ต.ค. 55 12,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

(ปัจฉิมนิเทศ) 

ก.พ.-มี.ค.56  18,000  4 ก.พ. 56 15,200 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 

3. กิจกรรมวิชาการ (โครงการส่งเสริม 3D    ใน

สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

พ.ค.-มิ.ย. 56  10,000  30 เม.ย.56 22,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 

  4. โครงการกีฬาสัมพันธ์ รวมพลัง 4 คณะ ก.พ. 56  15,000  17 พ.ค. 56 11,100 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 

ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ

เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 

เบิก 

งบประมาณ 

จ่ายจริง งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ 

  5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

มิ.ย. 56  20,000  7 มิ.ย.56 19,100 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 



  6. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ไหว้ครู) ก.ค.-ส.ค. 56  15,000  11 ก.ค. 56 16,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 

  7. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดล้อม 

ก.ค.-ส.ค. 56  8,000  11 ก.ค. 56 5,000 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานแผนและผลการปฏบิัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

คณะศึกษาศาสตร ์



รอบ 8   เดือน 

รอบ 12 เดือน 

 

พันธกิจ  1. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรปูแบบให้กับปวงชน 

ยุทธศาสตร ์ การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

กลยุทธ ์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์               

 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและชื่อ 

ตัวชี้วัดในแผน 

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรมของ

เป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 

ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ปี 

ที่ดําเนินการ 

เบิก 

งบประมาณ 

จ่ายจริง งบคลัง งบรายได้ งบอื่น ๆ 

1.  โครงการพฒันาวิชาการสู่ความเป็น

อาเซียน 

1.1  จํานวนโครงการ 

1.2  ร้อยละของการบรรลุ

เป้าหมายของแผนเตรียมความ

พร้อมสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน 

 

 

 

 

1 

100 

 

 

 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 

เรื่อง ASEAN Learners’ Success 

Through Invitational Education  

 

 

 

19-20 พ.ย.55 

 

  

 

 

100,000 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 

พ.ย.55 

 

 

 

 

100,000 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 

 



ปัญหา/อุปสรรค 

1. ตัวชี้วัดบางรายการ ไม่สามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได เนื่องจากขาดงบประมาณในการดําเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยรามคําแหง ควรจะจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน 

2. มหาวิทยาลัยรามคําแหง ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหค้ณาจารย์ได้ไปนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

3. คณะศึกษาศาสตร์ ควรจัดกิจกรรม/โครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมและเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สังคมของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


