
รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

คณะศึกษาศาสตร 

      รอบ 6   เดือน 

พันธกิจ  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี                   รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 

แผนงาน จัดการศึกษาอุดมศึกษา 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและช่ือ 
ตัวช้ีวัดในแผน 

คาเปาหมาย
ตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของช่ือโครงการ/กิจกรรมของ
เปาหมายตัวช้ีวัด 

เดือน/ป 
ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตรใหมีสมรรถนะและ
ทักษะสูงขึ้น 
5.1.คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ของการนําไปใชประโยชน
จากผูเขารวมโครงการ 

5.2 รอยละของจํานวนบุคลากรที่
รับบริการโครงการพัฒนา
บุคลากรสายอาจารยและ
สายสนับสนุนมีสมรรถนะ
และทักษะสูงขึ้น 

 
 
 

3.51 
 
 

50 

 
 
 
1. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การ

เสริมสรางสมรรถนะและทักษะในการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน       
คณะศึกษาศาสตร” 

2. โครงการอบรมพัฒนาอาจารย เรื่อง ทักษะ
ดานการเรียนการสอน และทักษะดานการ
ใชสื่อการสอน  

3. โครงการพัฒนาอาจารย เรื่อง “Preparing 
for Presentations in International 
Conferences” 

 
 
 

มิ.ย. 59 
 
 
 

มิ.ย.-ก.ค. 59 
 
 

ต.ค. 58 

  
 
 

100,000 
 
 
 

65,000 
 
 

35,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,000 
 

 
 
 
ฝายบริหาร คณะ
ศึกษาศาสตร 
 
ฝายวิชาการและวิจัย 
ฝายบริหาร คณะ
ศึกษาศาสตร 
ฝายวิชาการและวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร 
 

รวม   200,000     
 



รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

คณะศึกษาศาสตร 

      รอบ 6   เดือน 

     รอบ 12 เดือน 

พันธกิจ  สงเสริมการบรกิารทางวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร  เพ่ิมโอกาสการบริการวิชาการใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 

กลยุทธ  สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 

แผนงาน บริการวิชาการแกสังคม 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและช่ือ 
ตัวช้ีวัดในแผน 

คา
เปาหมาย
ตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของช่ือโครงการ/กิจกรรมของเปาหมาย
ตัวช้ีวัด 

เดือน/ป 
ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

2.  โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
1  คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ

ผูเขารวมโครงการที่มีตอ
ประโยชนที่ไดรับ 

2  รอยละของโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความ
ตองการดานการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

 
 
 

 
3.51 

 
 

20 
 

 
1. โครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง        

"การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยและ
เทคโนโลยี" 

 
ก.พ. 59 

 

  
50,000 

 
 
 
 
 
 

 
27 ก.พ. 59 

 

 
50,000 

 
 

 
ภาควิชาและ
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแกชุมชนและ
สังคม 

รวม   50,000     



รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

คณะศึกษาศาสตร 

     รอบ  6  เดือน 

     รอบ 12 เดือน 

พันธกิจ  สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมไทยแกนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและคานิยมหลักของคนไทย 

กลยุทธ  สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนงาน อนุรักษ สงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและช่ือ 
ตัวช้ีวัดในแผน 

คาเปาหมาย
ตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของช่ือโครงการ/กิจกรรมของ
เปาหมายตัวช้ีวัด 

เดือน/ป 
ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

3. โครงการบูรณาการดานการสอน
รวมกับศิลปและวัฒนธรรม 
4.1  คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 
4.2  รอยละของหลักสูตรที่มกีารบูร

ณาการดานศิลปวัฒนธรรม
รวมกับการเรียนการสอน 

 
 

3.51 
 
 

 
 
1. โครงการ “แกะสลักสบูสูความเปนไทยเพ่ือ

เผยแพรในประชาคมอาเซียน” 

 
 

ก.ย. 59 

  
 

50,000 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ฝายสวัสดิการ คณะ
ศึกษาศาสตร 

        
        
        

          
          
          
          

รวม   50,000     
รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 



คณะศึกษาศาสตร 

      รอบ  6  เดือน 

     รอบ 12 เดือน 

พันธกิจ  สงเสริมการวิจยัและพัฒนางานสรางสรรค เพ่ือใหเกิดองคความรูในการพัฒนาการศึกษาและการบรหิารงาน 

ยุทธศาสตร  พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู 
กลยุทธ  สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 

แผนงาน วิจัย 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและช่ือ 
ตัวช้ีวัดในแผน 

คา
เปาหมาย
ตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของช่ือโครงการ/กิจกรรมของ
เปาหมายตัวช้ีวัด 

เดือน/ป 
ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

4. โครงการวิจัยและงานสรางสรรค
ของบุคลากร 
2.1  จํานวนโครงการที่แลวเสร็จ 
2.2  รอยละของจํานวนผลงานวิจัย

และสรางสรรคที่แลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

2.3  รอยละของจํานวนเงินวิจัยที่
เพ่ิมขึ้นตามแผน 

 
 
2 
20 
 
5 

โครงการวิจัย 2 เรื่อง 
1.การสรางแบบทดสอบที่มีความตรงตามทฤษฎีการ

ตอบขอสอบจากคลังขอสอบ 

 
ต.ค. 58-ก.ย.59 

  
96,504 

 
 

   
รศ.ดร.สุวิมล ติรกานันท
และคณะ 

2.แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสตรีระดับ  
ปริญญาโทภูมภิาค คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยา 
ลัยรามคําแหง 

ต.ค. 58-ก.ย.59 
 

 81,948 
 

   อ.ผองพรรณ  สิทธิชัย 
 

        
        
 
 
 

       

รวม   178,452     
รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  



คณะศึกษาศาสตร 

      รอบ  6  เดือน 

     รอบ 12 เดือน 

พันธกิจ  สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบใหกับปวงชน เพ่ือเพ่ิมขีดความรูความสามารถแกนักศกึษาในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนใหมีความรูคูคณุธรรม 

ยุทธศาสตร  สรางโอกาสทางการศึกษา ความเปนธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู 

กลยุทธ  สงเสริมและสนับสนุนกิจการนักศึกษาและศิษยเกา 

แผนงาน สนับสนุนวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรมผลผลิตและช่ือ 
ตัวช้ีวัดในแผน 

คาเปาหมาย
ตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของช่ือโครงการ/กิจกรรมของ
เปาหมายตัวช้ีวัด 

เดือน/ป 
ที่จะดําเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ วัน/เดือน/ป 
ที่ดําเนินการ 

เบิก 
งบประมาณ 

จายจริง 
งบคลัง งบรายได งบอ่ืน ๆ 

5. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม     
อัตลักษณของคณะศึกษาศาสตร 
1.1  คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

ของการนําไปใชประโยชน   
ไดจริง 

1.2  รอยละของจํานวนนักศึกษาที่
เขารวมโครงการพัฒนา
นักศึกษามีพัฒนาการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

 
 

3.51 
 
 

50 

 
 

       

1. โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอม
ในชีวิตการทํางาน  

มี.ค.-เม.ย.59  15,000   
 

 

 ฝายกิจการนักศึกษา 

2. โครงการเสริมทักษะทางปญญา การสื่อสาร 
และการประยุกตใชสารสนเทศ 

เม.ย.-พ.ค.59  15,000  20-22พ.ย.58 15,000 ฝายกิจการนักศึกษา  

3. โครงการสงเสริมความสัมพันธนักศึกษา 
4. โครงการใหความรูประสบการณวิชาชีพ 

มิ.ย. 59 
เม.ย. 59 

 15,000 
15,000 

   ฝายกิจการนักศึกษา 
ฝายกิจการนักศึกษา 
 

         
รวม   60,000     

 


