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บทนํา 
ขอมูลสภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร 
 
                       คณะศึกษาศาสตรไดจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เม่ือวันท่ี  26  
กุมภาพันธ พ.ศ. 2514  อาคารหลังแรกของคณะฯ ใชอาคารซ่ึงมีลักษณะทรงกลมที่จัดสรางข้ึนเพื่อแสดง
สินคานานาชาติแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 ในป พ.ศ. 2516 คณะฯไดยายท่ีทําการไปอยูท่ีอาคารศรีชุมซ่ึงใช
เปนท่ีทําการช่ัวคราว  จนถึงป  พ.ศ. 2518  มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงไดอนุมัติใหสรางอาคาร 5 ช้ันเปนท่ีทํา
การถาวรของคณะฯ  เรียกช่ือวา  อาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB)  ปพ.ศ.2530  มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
อนุมัติใหคณะฯ  สรางอาคาร  5  ช้ันในพื้นท่ีอาคารนครชุมเดิม (NCB) ใหเปนท่ีทําการของคณะฯ อีกหลัง
หนึ่ง  ตอมาในป พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยฯ  ไดอนุมัติใหร้ือถอนอาคารศรีชุมและสรางเปนอาคารเรียนรวม 
5 ช้ัน  ในพื้นท่ีของอาคารศรีชุมเดิมโดยใชช่ือวาอาคารศรีชุมเหมือนเดิม    
  ในดานการเรียนการสอน พ.ศ. 2514 คณะศึกษาศาสตร ไดเปดดําเนินการสอนระดับ
ปริญญาตรีรวม  3  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร  ในป
เดียวกันก็ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงใหจัดต้ังโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยเปดรับนักเรียนตั้งแตปการศึกษา 2516เปนตนมา  เพื่อเปนสถานปฏิบัติการทางดานการศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาการแกเยาวชนในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6  ซ่ึงในป พ.ศ. 2529  ไดรับอนุมัติใหเปล่ียนช่ือเปนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
  ปการศึกษา 2549 คณะศึกษาศาสตรเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต 5 ป  เพื่อรองรับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาล   ปจจุบันคณะศึกษาศาสตร เปดสอน 3 สาขาวิชา คือ 
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1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร    ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)  มีดังตอไปนี้ : - 
      1.1  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตร  5  ป  จํานวน  14 วิชาเอก 
      1.2  ภาควิชาประเมินและวจิยั  หลักสูตร 4  ป  จํานวน  1 วิชาเอก 
      1.3  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  หลักสูตร  4  ป   จํานวน  1  วิชาเอก   
      1.4  ภาควิชาพลานามัย  หลักสูตร 5 ป  จํานวน  2  วิชาเอก  และหลักสูตร  4  ป  จํานวน 1 วิชาเอก 

1.5  ภาควิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตร  5 ปจํานวน 2 วิชาเอกและหลักสูตร 4 ป จํานวน 1 วิชาเอก 
      1.6  ภาควิชาพืน้ฐานการศกึษา  วิชาโท 
      1.7  ภาควิชาบริหารการศึกษา   วิชาโท 
      1.8  ภาควิชาการศึกษาตอเนือ่ง  วิชาโท 

2. สาขาจิตวิทยา   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ ( วท.บ ) หลักสูตร  4  ป   5 วิชาเอก 
3.    สาขาวิชาภูมิศาสตร   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)  3 วิชาเอก 

      สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู  หลักสูตร 1 ป  ใหกับบัณฑิตท่ีไมมีวฒุิครู  หลักสูตรมหาบัณฑิต เปดสอน  22  หลักสูตร  โดยแยกเปน   
3  ปริญญา  คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.)  จํานวน 1 หลักสูตร  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.) จํานวน 16 หลักสูตรและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จํานวน 5 หลักสูตร สวน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  เปดสอนท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จาํนวน  6  หลักสูตร 
 
วิธีประเมิน 
การรายงานผลและการประเมิน 

     1.   การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม   
                     คณะกรรมการฯ ประชุมรวมกันเพื่อทําแผนกําหนดการตรวจเยี่ยม  พรอมท้ังแบง 
          ภาระหนาท่ีในการตรวจสอบเอกสารและแบงกลุมลงพ้ืนท่ี 

            2.  การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม 
     2.1  พบผูบริหารคณะศึกษาศาสตรเพื่อรับฟงขอมูลท่ัวไป 
     2.2  ตรวจสอบเอกสารท้ัง 9 องคประกอบของคณะฯ  ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ 

    2.3  สัมภาษณ ซักถาม ขอมูลที่ยังไมครบถวน  จากอาจารยและเจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของ 
    2.4  ลงตรวจเยีย่มภาควิชาตาง ๆ รวมท้ังสํานักงานเลขานุการเพื่อตรวจสอบขอมูลและ 
           สัมภาษณบุคลากร 
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           3. การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  3.1  คณะกรรมการประชุม สรุปผลการตรวจเยีย่มภาควชิา/หนวยงานตาง ๆ รวมกัน พรอมท้ัง 

                       เสนอความคิดเห็นและใหคะแนนในแตละตัวบงช้ี 
  3.2  จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  3.3  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดวยวาจา 
  3.4  จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับสมบูรณ 

 
วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 

1. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูล โดยใชวิธีการมากกวา 3 อยางในการตรวจสอบ
ขอมูลแตละข้ัน ไดแก การศกึษาเอกสาร  การลงตรวจพ้ืนท่ี  การสัมภาษณ  การทบทวนความ
ถูกตองของขอมูล  การสังเกตการณ 

2. ในการตรวจเยีย่มภาควิชา/หนวยงาน คณะกรรมการแบงเปน 2 กลุม  กลุมท่ี 1   มีกรรมการ 2 คน 
กลุมท่ี 2  มีกรรมการ 3 คน  เพี่อเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับ  โดยสรุปความ
คิดเห็นรวมกนัในกลุมหลังจากการตรวจเยี่ยมแลว 

3. ในการคาํนวณคะแนนของแตละตัวบงช้ี  คณะกรรมการมีการเสนอความคิดเห็นและใหคะแนน
พรอมท้ังคํานวณคะแนนของแตละตัวบงช้ีรวมกัน 

 
 



 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   (ตารางที่ ป. 1) 
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ผลการดําเนินงาน1 

ตัวตั้ง 

บรรลุเปาหมาย 
หมายเหตุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ  สกอ.) 

 = บรรลุ ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร  =ไมบรรลุ 
 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่
ระบุใน SAR 

ตัวบงชี้  1.1  ระดับ 6 ระดับ 6 
 

  2  

70 x 100 75% 
 71 

98.59% 
 

 
 

3 ตัวบงชี้  1.2  คณะฯใหคะแนนผิดเปน 2 ควรได 3 
 

  1  ตัวบงชี้  2.1  ระดับ 3 ระดับ 3 
 2  ตัวบงชี้  2.2  ระดับ 6 ระดับ 6 
  2  ตัวบงชี้  2.3  ระดับ 4 ระดับ 4 

ตัวบงชี้  2.4       ยังไมนํามาประเมิน (FTES) 
ป.เอก 42/134 31.34% ป.เอก 30% 

ตัวบงชี้  2.5 ป.ตรี  ≤5% ป.ตรี 1/134 0.74% 

 
 

3 
 

 

63 + 36 = 99/134 73.9% 
63/134 47% 

 3  รศ.+ผศ.   60% ตัวบงชี้  2.6 

รศ.  10% 
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ผลการดําเนินงาน1 

ตัวตั้ง 

บรรลุเปาหมาย 
หมายเหตุ 

 = บรรลุ 

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ  สกอ.) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

 =ไมบรรลุ 
  

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่
ระบุใน  SAR 

 2  ตัวบงชี้  2.7 ระดับ 3 ระดับ 3 
ตัวบงชี้  2.8  3 ขอ 3  ขอ  2  

 ตัวบงชี้  2.9  
 

   ยังไมนํามาประเมิน 
 

 ตัวบงชี้  2.10  
 

   ยังไมนํามาประเมิน 
 

ตัวบงชี้  2.11     ยังไมนํามาประเมิน 
36+10 

ตัวบงชี้  2.12 
รอยละ 0.030 

 15,920 
0.29% 

 
 3  

 2  ตัวบงชี้  2.13* ระดับ 4 ระดับ 4 
 2  ตัวบงชี้  2.14* 3  ขอ 3 ขอ 

- - - - -  ตัวบงชี้  2.15* 
- - - - -  ตัวบงชี้  2.16* 

 มมีกิจกรรมที่เกี่ยวของไ

 2    ตัวบงชี้  2.17* 2  ขอ 2 ขอ 
 
 



 
 

ผลการดําเนินงาน1 

ตัวตั้ง 
บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ ผลลัพธ  

(% หรือ
สัดสวน) 

คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร  =ไมบรรลุ 
 

(เกณฑ  สกอ.) เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน  SAR 

 1  ตัวบงชี้  3.1 ระดับ 6 ระดับ 6 
 3  ตัวบงชี้  3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 
 2 ตัวบงชี้  4.1 5 ขอ 4  ขอ ยังไมมีการยกยองนักวิจยัที่มีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดีเดน 
 3 ตัวบงชี้  4.2 2 ขอ 4  ขอ มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการนํา

ผลงานไปใชประโยชน 
823,871 ตัวบงชี้  4.3 1,500 บาท 

134 
6,148.29  1   

1 x 100  0  ตัวบงชี้  4.4 รอยละ 1 รอยละ 0.75 
 134 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรเสนอไว 2 เรื่อง
ใชไดเพียง 1 เรื่อง 

ตัวบงชี้  5.1 ระดับ 5 ระดับ 5  3  
34x100 ตัวบงชี้  5.2 รอยละ 15 รอยละ 25.37 

 
 3 

134 
จํานวนอาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม มีมากกวาที่คณะฯ เสนอไว 

111x100  ตัวบงชี้  5.3 รอยละ 22 รอยละ 82.84 
134  

 
 

3 
 

 

79.52+85.61  2  ตัวบงชี้  5.4 รอยละ 75 รอยละ 82.57 
2 



 
 
 

ผลการดําเนินงาน1 

ตัวตั้ง 

 บรรลุเปาหมาย
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หมายเหตุ 

ตัวหาร 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

 = บรรลุ ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

 

 =ไมบรรลุ 
 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุ
ใน  SAR 

 1 ระดับ 3 ระดับ 2 
ตัวบงชี้  6.1 

ยังไมมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอื่น  

 2 ตัวบงชี้  7.1 5 ขอ 4  ขอ ขาดผลการประเมินผลงานผูบริหารสูงสุด 
 1 ตัวบงชี้  7.2 ระดับ 3 ระดับ 2 ขาดผลการประเมินศักยภาพและการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารแตละระดับ 
 1  ตัวบงชี้  7.3 ระดับ 1 ระดับ 1 
 2  ตัวบงชี้  7.4 ระดับ 4 ระดับ 4 
 2  ตัวบงชี้  7.5 ระดับ 2 ระดับ 2 
 1 ตัวบงชี้  7.6 ระดับ 2 ระดับ 2 คณะใหคะแนนผิดเปน 2 ที่จริงควรได 1 

อยูแลวสําหรับระดับ 2 
ตัวบงชี้  7.7 รอยละ 0.1 

 
0  0 ยังไมมีอาจารยที่ไดรับรางวลัทางวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติเหมือนกับที่คณะ
ประเมินตนเอง 

 1  ตัวบงชี้  7.8 ระดับ 1 ระดับ 1 
 2  ตัวบงชี้  7.9 ระดับ 5 ระดับ 5 

 



 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน1 

ตัวตั้ง 

 บรรลุเปาหมาย

 8 

หมายเหตุ  = บรรลุ ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑ  สกอ.) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร  =ไมบรรลุ 
 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่
ระบุใน  SAR 

 2  ตัวบงชี้  8.1 ระดับ 6 ระดับ 6 
 1  ตัวบงชี้  8.2 ระดับ 1 ระดับ 1 
 3  ตัวบงชี้  9.1 ระดับ 6 ระดับ 6 
 1  ตัวบงชี้  9.2 ระดับ 1 ระดับ 1 
 3  ตัวบงชี้  9.3 ระดับ 4 ระดับ 4 
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สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ    (ตารางที่ ป.2 ) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

รวม 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ) 

ผลการประเมิน 
 1.50 ไมไดมาตรฐาน  

1.51 – 2.50 อยูในเกณฑยอมรับได 
2.51 – 3.00 ไดมาตรฐาน 

หมายเหตุ 

1 - 2.00 3.00 2.50 อยูในเกณฑที่ยอมรับได  
2 3.00 1.80 3.00 2.25 อยูในเกณฑที่ยอมรับได  
3 - 2.00 - 2.00 อยูในเกณฑที่ยอมรับได  
4 1.00 2.50 0 1.50 ไมไดมาตรฐาน  
5 3.00 3.00 2.50 2.75 ไดมาตรฐาน  
6 - 1.00 - 1.00 ไมไดมาตรฐาน  
7 2.00 1.40 1.00 1.33 ไมไดมาตรฐาน  
8 - 1.50 - 1.50 ไมไดมาตรฐาน  
9 - 2.00 3.00 2.33 อยูในเกณฑที่ยอมรับได  

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ 

2.40 1.81 1.89 1.91 อยูในเกณฑที่ยอมรับได  
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและ 
แผนการดาํเนนิงาน 

จุดแข็ง 
        มีการประเมินผลการดาํเนินงาน
และรอยละของการบรรลุเปาหมายตาม 
ตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
        ควรนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

2.  การเรียนการสอน จุดแข็ง 
1.  สัดสวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอกตออาจารยประจํามากกวา 
รอยละ 30 
2.  สัดสวนอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงผศ.และรศ. มีมากกวารอยละ60  
และผูดํารงตําแหนงรศ.มีมากกวารอยละ 
10 
3.  มีนักศึกษาและศิษยเกาในรอบ 5 ปท่ี
ผานมาไดรับประกาศเกียรติคุณ 
ในระดบัชาติและนานาชาติ รอยละ 0.29 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  การประเมินหลักสูตรยังไมครบทุก
หลักสูตร 
2.  การจัดทํารายละเอียดประมวลรายวิชาไม
ครบทุกวิชา 
3.  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนยังมีนอย 
 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรประเมินหลักสูตรใหครบทุกหลักสูตร 
2. ควรจัดทํารายละเอียดประมวลรายวิชาให
ครบทุกวิชา 
3. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา 

จุดแข็ง 
     มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถวน
และสอดคลองกับลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึ
ประสงค 

จุดท่ีควรพัฒนา 
     ไมมีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
 

3.  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ควรมีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 

4.  การวิจัยและงาน
สรางสรรค 

จุดแข็ง 
- 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  คณะฯ ยังไมมีระบบรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะห ความรูจาก
งานวิจยัท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอ
การใชประโยชน 
2.  งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํายังมีนอย 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  คณะฯ ควรมีระบบรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะห ความรูจาก
งานวิจยัท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอ
การใชประโยชน 
2.  ควรสนับสนุนใหมีการตพีิมพ
เผยแพรงานวจิัยและงานสรางสรรคใน
ระดับชาติ/นานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําเพิ่มมากข้ึน 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

5.  การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 
1. จํานวนอาจารยท่ีมีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมมีมากกวา 
รอยละ 25 
2.  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการตอ
จํานวนอาจารยประจํามีมากกวารอยละ 80 
3.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     ควรทําอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

6.  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
        ยังไมมีการบูรณาการงานดานทําน-ุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืนๆ  

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
         ควรมีการบูรณาการงานดานทําน-ุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืนๆ  

7.  การบริหารจัดการ จุดแข็ง 
- 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ยังไมมีผลการประเมินผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน 
2.  ยังไมมีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู 
3.  การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนายังมีนอย 
4.  ยังไมมีอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ/นานาชาติ 
5.  ยังไมมีการวิเคราะหและระบุปจจยัเส่ียง
ในการบริหารการศึกษา 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

7.  การบริหารจัดการ (ตอ) แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ควรมีการประเมินผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน 
2.  ควรดําเนนิการตามแผนจัดการความรู 
3.  ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนามากข้ึน 
4.  ควรสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ 
5.  ควรนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

8.  การเงินและ
งบประมาณ 

จุดแข็ง 
- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
       ขาดการวิเคราะหความตองการในการ
ใชทรัพยากรของหนวยงาน 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
         ควรมีการวิเคราะหความตองการใน
การใชทรัพยากรของหนวยงาน 

9.  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน/ภายนอก 
2.  มีการนําผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศกึษาไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
       ยังไมมีการนําความรูทางดานประกัน
คุณภาพการศกึษาไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
         ควรสรางนวัตกรรมดานการประกนั
คุณภาพข้ึนภายในหนวยงานเพื่อเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดี 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        ควรสงเสริมใหมีการนําความรู
ทางดานประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช
กับกิจกรรมนกัศึกษา 



สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  (ตารางที่ ป.3) 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ดาน ตัวบงชี้ดานกระบวนการ ตัวบงชี้ดาน ผลการประเมิน 
ปจจัยนําเขา ผลผลิต (เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ) 

1.  มาตรฐานดานคณุภาพบัณฑิต - - 3.00 3.00 
2.  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ 
การบริหาร   

2.00 1.70 1.80 1.75 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหาร 2.50 1.89 1.67 2.00 
3.  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

- 2.00 - 2.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 

2.40 1.81 1.89 1.91 
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จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
มาตรฐาน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  มาตรฐานดานคณุภาพ
บัณฑิต 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานผลผลิต   
      มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับ
ประกาศเกยีรติคุณในระดับชาติ/ 
นานาชาติคิดเปนรอยละ 0.29 

- 

  แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ควรทําอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่อง 

- 
 

2.  มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
- ดานกระบวนการ 

1.  ยังไมมีผลการประเมินผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน 

   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

2.  ขาดการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงใน
การบริหารการศึกษา 
3.  ไมมีผลการวิเคราะหความตองการใน
การใชทรัพยากรของหนวยงาน 
ดานผลผลิต 
1.  การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนายังมีนอย 
2.  ยังไมมีอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการ/วชิาชีพในระดบัชาติ / 
นานาชาติ 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ดานกระบวนการ 

1.  ควรมีผลการประเมินผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน 
2.  ควรมีการวเิคราะหและระบุปจจยัเส่ียง
ในการบริหารการศึกษา 
3.  ควรมีการวเิคราะหความตองการในการ
ใชทรัพยากรของหนวยงาน 
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จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
มาตรฐาน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2.  มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ(ตอ) 
   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   
 

 ดานผลผลิต 
1.  ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาใหมากข้ึน 
2.   ควรสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพระดับชาติ /  นานาชาติ
ใหมากข้ึน 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหาร 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 
 

ดานกระบวนการ 
1.  ไมมีการประเมินคุณภาพการใหบริการ
แกนกัศึกษาและศิษยเกา 
2.  ยังไมมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืน ๆ 
ดานผลผลิต 
1.  งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
และเผยแพรในระดับชาติ / นานาชาติ   
ตอจํานวนอาจารยประจํายังมีนอย 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 
 

ดานกระบวนการ 
1.  ควรมีการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
2.  ควรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืน ๆ 
ดานผลผลิต 
1.  ควรมีงานวจิัยและงานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพและเผยแพรในระดับชาติ / 
นานาชาติตอจาํนวนอาจารยประจําเพิ่ม
มากข้ึน 
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา/ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

3.  มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

จุดแข็ง 
- 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  คณะฯ ยังไมมีระบบรวบรวม  คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีเช่ือถือได
และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
2.  ยังไมมีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  ควรมีระบบรวบรวม  คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจยัและงาน
สรางสรรคท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอ
การใชประโยชน 
2.  ควรมีการดาํเนินการตามแผนจัดการ
ความรู 



สรุปผลตามมมุมองดานบริหารจัดการ  (BSC)  (ตารางที่  ป.4 ) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน มุมมองดาน รวม 
บริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต (เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ) 

หมายเหตุ 

อยูในเกณฑยอมรับได 1.  ดานนักศึกษาและ 3.00 2.00 2.25 2.18 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

2.  อยูในเกณฑยอมรับได ดานกระบวนการภายใน - 1.57 2.67 1.90  

3.  ไมไดมาตรฐาน ดานการเงนิ 
 

1.00 1.50 - 1.33  

4.  อยูในเกณฑยอมรับได ดานบุคลากร 2.67 2.00 0 1.82  
การเรียนรูและนวัตกรรม 

อยูในเกณฑยอมรับได เฉลี่ยรวมทุก 2.40 1.81 1.89 1.91 
ตัวบงชี้ของ 

ทุกองคประกอบ 
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา/ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
 
 

จุดแข็ง 
ปจจัยนําเขา 
       จํานวนอาจารยท่ีมีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมมี 
มากกวารอยละ 25 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  ไมมีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
2.   ยังไมมีการนําความรูทางดานประกัน
คุณภาพการศกึษาไปใชกับกิจกรรมนกัศึกษา 

 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
*  ควรนํา 2.4  (FTES)  มาคิดดวยจึง
จะเปนจุดแข็งท่ีแทจริง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.   ควรมีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
2.   ควรมีการนําความรูทางดานประกัน
คุณภาพการศกึษาไปใชกับกิจกรรมนกัศึกษา 

2.  ดานกระบวนการภายใน 
 
 

จุดแข็ง 
ดานกระบวนการ 
1.  มีการประเมินผลการดําเนินงาน
และรอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 
2.   มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  การประเมินหลักสูตรยังไมครบทุก
หลักสูตร   
2. ยังไมมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืน 
3.  ยังไมมีการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร 
4.  ยังไมมีการนําระบบบริหารความเส่ียงมา
ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
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มาตรฐาน จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2.  ดานกระบวนการ
ภายใน (ตอ) 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
      ควรสรางนวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพข้ึนภายในหนวยงาน
เพื่อเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ควรประเมินหลักสูตรใหครบทุกหลักสูตร 
2.  ควรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืน 
3.  ควรมีการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร 
4.  ควรนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

3.  ดานการเงนิ 
 

จุดแข็ง 
- 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานปจจยันําเขา 
      เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังมีนอย 
ดานกระบวนการ 
     ขาดการวิเคราะหความตองการการใช
ทรัพยากรของหนวยงาน 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดานปจจยันําเขา 
     ควรจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวจิัย
และงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
ดานกระบวนการ 
     ควรวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากร
ของหนวยงาน 
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มาตรฐาน จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4.  ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม 
 

จุดแข็ง 
ปจจัยนําเขา 
     มีจํานวนอาจารยท่ีมีคุณวฒุิ
ระดับปริญญาเอกและ/หรือ
ตําแหนงทางวชิาการเปน
จํานวนมาก 
  
 
 
 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  ขาดระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจยัท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน 
2.  ขาดการดําเนินงานตามแผนจัดการความรูเพื่อมุงสู
องคการเรียนรู 
ดานผลผลิต 
1.  งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรใน
ระดับชาติ/นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํายังมีนอย 
2.  ยังไมมีอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ / 
วิชาชีพในระดับชาติ / นานาชาติ 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
      มหาวิทยาลัยควรมี
กระบวนการเรงรัดการเขาสู
ตําแหนงทางวชิาการของ
อาจารย 
 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  ควรมีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจยัท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็ว
ทันตอการใชประโยชน 
2.  ควรดําเนนิงานตามแผนจัดการความรูเพื่อมุงสู
องคการเรียนรู 
ดานผลผลิต 
1.  ควรสนับสนุนใหมีการตพีิมพเผยแพรงานวิจยัและ
งานสรางสรรคในระดับชาต/ินานาชาติเพิ่มมากข้ึน 
2.  ควรสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพถึงข้ัน
ไดรับรางวัลระดับชาติ /นานาชาติ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการเขียน  SAR 
 

1.    ควรตรวจสอบความถูกตองในสวนของขอมูลท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร 
2.    SAR ของบางภาควิชาไมมีการอางอิงหมายเลขเอกสารของแหลงตรวจสอบในการเขียนรายงานผล 
       การดําเนนิงาน 
3.    การคํานวณคะแนนของแตละตัวบงช้ียงัคงมีความผิดพลาดอยูบาง 
4.    การต้ังเปาหมายในแตละตัวบงช้ีควรระบุเปนระดับ จาํนวนขอ หรือรอยละตามเกณฑการประเมิน 
5.    มาตรฐาน SAR  ของแตละภาควิชามีความแตกตางกนัมาก ควรจดัอบรมการเขียน SAR  เพื่อให 
      บุคลากรมีความรูใกลเคียงกันในการจดัทํา SAR 

 
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
 

1.     คณะควรวิเคราะหอัตรากําลังในแตละหนวยงานเพ่ือวางแผนในการขออัตรากําลัง    เพื่อใหการ 
        ดําเนินงานของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และควรบรรจุพนกังานตาม 
        ความสามารถใหตรงกบัสายงาน 
2.     หลายภาควิชาขอแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการแตงต้ังกรรมการชุดตางๆ ท่ีบงไวในตัวบงช้ี   เพื่อจะ 
        ไดทราบวาภาควิชาสามารถอางอิงกับกรรมการของทางคณะไดหรือไม   จะไดไมเกดิความซ้ําซอน 
         ในการปฏิบัติงาน 
3.      คณะควรสงเสริมและสนับสนุนภาควิชาหรือบุคลากรท่ีทําใหช่ือเสียงใหแกคณะและมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2550 
คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ี 23 - 25  มกราคม  2551 

วันท่ี 23   มกราคม 2551 
 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พรอมกันท่ีคณะศึกษาศาสตร 
 09.00 – 10.00 น.  ประชุมรวมกบัคณบดี หวัหนาภาควิชาและคณะกรรมการประจําคณะ 
 10.00 – 12.00 น.  ตรวจสอบเอกสารของคณะฯและภาควิชาตาง ๆ  
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
 13000 – 15.30 น. ตรวจเยี่ยม สัมภาษณบุคลากรของภาควิชา 

กลุมท่ี 1      ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
                    ภาควิชาจิตวิทยา 
กลุมท่ี 2      ภาควิชาการประเมินและวจิัย 
                   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
                   ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 

15.30 – 16.30 น.  สรุปการตรวจประเมินประจาํวัน 
วันท่ี 24  มกราคม 2551 

09.00 – 12.00 น.  ตรวจเยี่ยม  สัมภาษณบุคลากรและศึกษาเอกสารของ 
กลุมท่ี  1      ภาควิชาภูมิศาสตร 
                    ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
                    สํานักงานเลขานุการ 
กลุมท่ี  2      ภาควิชาพลานามัย 
                    ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
                    ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง 

12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 15.30 น.  ศึกษาเอกสารและขอมูลเพิ่มเติม 
15.30 – 16.30 น.  สรุปการตรวจประเมินประจาํวัน 

วันท่ี 25  มกราคม 2551 
09.00 – 12.00 น.  ตรวจสอบเอกสาร ขอมูล  และสัมภาษณเพิ่มเติม 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน 
14.30 – 16.30 น.  เสนอรายงานการตรวจประเมินดวยวาจา 
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การแบงงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําภาค 1 ปการศึกษา 2550 
คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ี 23-25 มกราคม 2551 
 

1.  การตรวจสอบเอกสาร 
 

กลุม 1 1.   รศ. สุนันทา  ภิญญาวัธน   
2.   อ.ดร. บุญชวย  ศรีธรรมศักดิ ์   

องคประกอบท่ี 1, 4, 7, 9 

กลุม 2 1.   รศ.ดร. จินตนา  พรพิไลพรรณ  
2.   รศ. นิภา  รุงเรืองวุฒิไกร  
3.   ผศ.ดร. อรพิน  กําปนทอง  

องคประกอบท่ี 2, 3, 5, 6, 8 

 
        2.  การลงตรวจพื้นท่ีภาควิชา 
 

กลุม วันท่ี 23 ม.ค. 51 (บาย) วันท่ี 24 ม.ค. 51 (เชา) 
1.   รศ. สุนันทา  ภิญญาวัธน   
2.    ผศ.ดร. อรพิน  กําปนทอง  

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
(อาคารคณะฯ ช้ัน 4) 
ภาควิชาจติวิทยา (นครชุม ช้ัน 4) 

ภาควิชาภูมิศาสตร(นครชุม ช้ัน 3) 
ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา 
(นครชุม ช้ัน 3) 
สํานักงานเลขานุการ 
(อาคารคณะฯ ช้ัน 4) 
 

1.   รศ.ดร. จินตนา  พรพิไลพรรณ  
2.   รศ. นิภา  รุงเรืองวุฒิไกร  
3.   อ.ดร. บุญชวย  ศรีธรรมศักดิ ์  

ภาควิชาการประเมินและวจิยั 
(อาคารคณะฯ ช้ัน 4) 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(นครชุม ช้ัน 3) 
ภาควิชาบริหารการศึกษาและ
อุดมศึกษา(นครชุม ช้ัน 4) 

ภาควิชาพลานามัย(ศรีชุม) 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร(ศรีชุม) 
ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง 
(นครชุม ช้ัน 1) 

 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา  2550 

 
 

โดย 
 
 

คณะผูประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

เสนอตอ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา  2550 
คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ีตรวจประเมิน 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2551 
 
รายชื่อคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย ดร.พนิต  เข็มทอง   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยอรพินท  ปานนาค   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารยนิภา  รุงเรืองวุฒิไกร   กรรมการ 
4. อาจารยอนุกูล  อุบลบาน     กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรพนิ  กําปนทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 

บทนํา 
ขอมูลสภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร 
 
                       คณะศึกษาศาสตรไดจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เม่ือวันท่ี  26  
กุมภาพันธ พ.ศ. 2514  อาคารหลังแรกของคณะฯ ใชอาคารซ่ึงมีลักษณะทรงกลมที่จัดสรางข้ึนเพื่อแสดง
สินคานานาชาติแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 ในป พ.ศ. 2516 คณะฯไดยายท่ีทําการไปอยูท่ีอาคารศรีชุมซ่ึงใช
เปนท่ีทําการช่ัวคราว  จนถึงป  พ.ศ. 2518  มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงไดอนุมัติใหสรางอาคาร 5 ช้ันเปนท่ีทํา
การถาวรของคณะฯ  เรียกช่ือวา  อาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB)  ปพ.ศ.2530  มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
อนุมัติใหคณะฯ  สรางอาคาร  5  ช้ันในพ้ืนท่ีอาคารนครชุมเดิม (NCB) ใหเปนท่ีทําการของคณะฯ อีกหลัง
หนึ่ง  ตอมาในป พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยฯ  ไดอนุมัติใหร้ือถอนอาคารศรีชุมและสรางเปนอาคารเรียนรวม 
5 ช้ัน  ในพื้นท่ีของอาคารศรีชุมเดิมโดยใชช่ือวาอาคารศรีชุมเหมือนเดิม    
  ในดานการเรียนการสอน พ.ศ. 2514 คณะศึกษาศาสตร ไดเปดดําเนินการสอนระดับ
ปริญญาตรีรวม  3  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร  สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร  ในป
เดียวกันก็ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงใหจัดต้ังโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยเปดรับนักเรียนตั้งแตปการศึกษา 2516เปนตนมา  เพื่อเปนสถานปฏิบัติการทางดานการศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาการแกเยาวชนในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6  ซ่ึงในป พ.ศ. 2529  ไดรับอนุมัติใหเปล่ียนช่ือเปนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
  ปการศึกษา 2549 คณะศึกษาศาสตรเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต 5 ป  เพื่อรองรับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาล   ปจจุบันคณะศึกษาศาสตร เปดสอน 3 สาขาวิชา คือ 
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1. สาขาวิชาศึกษาศาสตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)  มีดังตอไปนี้ : - 
      1.1  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตร  5  ป  จํานวน  14 วิชาเอก 
      1.2  ภาควิชาประเมินและวจิยั  หลักสูตร 4  ป  จํานวน  1 วิชาเอก 
      1.3  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  หลักสูตร  4  ป   จํานวน  1  วิชาเอก   
      1.4  ภาควิชาพลานามัย  หลักสูตร 5 ป  จํานวน  2  วิชาเอก  และหลักสูตร  4  ป  จํานวน 1 วิชาเอก 

1.5  ภาควิชาคหกรรมศาสตร หลักสูตร  5 ปจํานวน 2 วิชาเอกและหลักสูตร 4 ป จํานวน 1 วิชาเอก 
      1.6  ภาควิชาพืน้ฐานการศกึษา  วิชาโท 
      1.7  ภาควิชาบริหารการศึกษา   วิชาโท 
      1.8  ภาควิชาการศึกษาตอเนือ่ง  วิชาโท 

2. สาขาจิตวิทยา   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ ( วท.บ ) หลักสูตร  4  ป   5 วิชาเอก 
3.    สาขาวิชาภูมิศาสตร   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ)  3 วิชาเอก 

      สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู  หลักสูตร 1 ป  ใหกับบัณฑิตท่ีไมมีวฒุิครู  หลักสูตรมหาบัณฑิต เปดสอน  22  หลักสูตร  โดยแยกเปน   
3  ปริญญา  คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ศศ.ม.)  จํานวน 1 หลักสูตร  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.) จํานวน 16 หลักสูตรและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จํานวน 5 หลักสูตร สวน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  เปดสอนท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จาํนวน  6  หลักสูตร 
 
วิธีประเมิน 

1. การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม 
1.1  จัดทํากําหนดการตรวจประเมินสงหนวยงาน 
1.2  ศึกษารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
1.3  ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ 

2. การดําเนนิการระหวางการตรวจเยีย่ม 
2.1  เปดประชุมรวมกับผูบริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 
2.2 ตรวจสอบเอกสาร 9 องคประกอบของคณะศึกษาศาสตร 
2.3 ตรวจเยี่ยมภาควิชาจํานวน 10 ภาควิชา   สํานักงานบัณฑิตศึกษา และสํานักงานเลขานกุาร

คณะศึกษาศาสตร 
2.4   สัมภาษณบุคลากร 

 2.4.1 ผูใชบัณฑิต จํานวน 4 คน 
 2.4.2 บัณฑิต จํานวน 5 คน 
 2.4.3 นักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 17 คน 
 2.4.4 บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 12 คน 
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2.5 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมภาควชิา/หนวยงานตาง ๆ รวมกัน 
       พรอมท้ังเสนอความคิดเห็นและใหคะแนนในแตละตัวบงช้ี 
2.6 คณะกรรมการฯ รวมกนัจัดทํารางรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
      คณะศึกษาศาสตร 
2.7 คณะกรรมการฯ เสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดวยวาจา แกผูบริหารและ 
      บุคลากรคณะศึกษาศาสตร 
2.8 คณะกรรมการฯ รวมกนัจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับสมบูรณ 

3.  การดําเนินการหลังตรวจประเมิน 
      - เสนอผลการประเมินใหแกผูบริหารมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 
1. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูล โดยใชวิธีการมากกวา 3 อยางในการตรวจสอบ

ขอมูลแตละข้ัน ไดแก การศกึษาเอกสาร  การสังเกตการณระหวางการลงตรวจพ้ืนท่ี  การสัมภาษณ  
และการทบทวนความถูกตองของขอมูล   

2. ในการตรวจเยีย่มภาควิชา/หนวยงาน คณะกรรมการฯ แบงเปน 2 กลุม  กลุมท่ี 1   มีกรรมการ 2 คน 
กลุมท่ี 2  มีกรรมการ 3 คน  เพี่อเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับ  โดยสรุปความ
คิดเห็นรวมกนัในกลุมหลังจากการตรวจเยี่ยมแลว 

3. ในการคํานวณคะแนนของแตละตัวบงช้ี  คณะกรรมการฯ มีการเสนอความคิดเห็นและใหคะแนน
พรอมท้ังคํานวณคะแนนของแตละตัวบงช้ีรวมกัน 



 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   (ตารางที่ ป. 1) 

ผลการดําเนินงาน 
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ตัวตั้ง 

บรรลุเปาหมาย หมายเหตุ 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ  สกอ.) 

 = บรรลุ ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน)  =ไมบรรลุ ตัวหาร 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่
ระบุใน SAR 

ตัวบงชี้  1.1  ระดับ 6 ระดับ 6 
 

  2  

73 x 100 ตัวบงชี้  1.2  รอยละ 75 รอยละ 90.12 
 

 
 

3 
 81 

ตัวบงชี้ 81 ตัว บรรลุเปาหมาย 73 ตัว คิด
เปนรอยละ 90.12 

  3 ตัวบงชี้  2.1  ระดับ 4 ระดับ 6 ระดับ 1-6 
 3 ตัวบงชี้  2.2  ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 1-7 
  1 ตัวบงชี้  2.3  ระดับ 4 ระดับ 1 ระดับ 1 (มีการเชิญผูทรงคุณวุฒหิรือผูรู

ในชุมชนมาสอนไมครบทุกหลักสูตร) 
ตัวบงชี้  2.4        

42 x 100 

 มไดนํามาประเมินไ

ป.เอก รอยละ 30 
 139 

รอยละ 30.21  
 

3 
 

 

1 x 100 
ตัวบงชี้  2.5 

ป.ตรี  รอยละ 5 รอยละ 0.71 
139 

 
 
 



ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 

บรรลุเปาหมาย 
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หมายเหตุ 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ  สกอ.) 

 = บรรลุ ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

 =ไมบรรลุ ตัวหาร 
เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่

ระบุใน  SAR 

102 x 100 รศ.+ผศ.  รอยละ 60 
 139 

รอยละ 73.38  3 

66 x 100 

ตัวบงชี้  2.6 

รศ.+ ศ.    รอยละ 10 รอยละ 47.48 
139 

รอยละ 73.38 และ รอยละ 47.48 

 2  ตัวบงชี้  2.7 ระดับ 3 ระดับ 3 
 2 ตัวบงชี้  2.8  3 ขอ 4  ขอ ขอ 1,2,3,4 

171 x 100  2 ตัวบงชี้  2.9 รอยละ 60 รอยละ 68.67 
249 

รอยละ 68.67 (ขอมูลจากกองแผนงาน ที่
ยังไมไดตีพิมพเผยแพร) 

136 x 100  2 ตัวบงชี้  2.10 รอยละ 50 รอยละ 83.95 
162 

รอยละ 83.95 (ขอมูลจากกองแผนงาน 
ยังไมไดตีพิมพเผยแพร) 

3.50 3.92  3 3.92 (ตัวบงชี้  2.11 ขอมูลจากกองแผนงาน) 
24 x 100  3 

ตัวบงชี้  2.12 
รอยละ 0.030 

 24,674 
รอยละ 0.0972 

รอยละ 0.0972  
คณะฯ คํานวณผิดเปน 0.098 

 2 ตัวบงชี้  2.13* 3 ขอ 4 ขอ ขอ 1-4 
 2 ตัวบงชี้  2.14* ขอ 3   ขอ 2 และ 3  ขอ 2 และ 3 

- - - - -  ตัวบงชี้  2.15* 
- - - - -  ตัวบงชี้  2.16* 

 มมีกิจกรรมที่เกี่ยวของไ

 1   ตัวบงชี้  2.17* ขอ 2   ขอ 2  ไมมีการประเมินการใหบริการ
ยานพาหนะ เพื่อการใชงาน 



 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ ผลลัพธ  

(% หรือ
สัดสวน) 

คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร  =ไมบรรลุ 
 

(เกณฑ  สกอ.) เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน  SAR 

 3 ตัวบงชี้  3.1 ระดับ 6 ระดับ 8 ระดับ 1-8 
 3  ตัวบงชี้  3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 
 2  ตัวบงชี้  4.1 4 ขอ 4  ขอ 

ตัวบงชี้  4.2 3 ขอ 3  ขอ  2  
1,193,937 ตัวบงชี้  4.3 6,148 บาท 

138 
8,651.72 บาท/คน  1  

5 x 100  1   ตัวบงชี้  4.4 รอยละ 1 รอยละ 3.62 
 138 

ตัวบงชี้  5.1 ระดับ 5 ระดับ 5  3  
39 x 100 ตัวบงชี้  5.2 รอยละ 25 รอยละ 28.06 

 
 3 รอยละ 28.06 

139  
120 x 100  ตัวบงชี้  5.3 รอยละ 82 รอยละ 86.96 

138  
 

 
3 
 

 

790.93  3 ตัวบงชี้  5.4 รอยละ 75 รอยละ 87.88 
9 

รอยละ 87.88 

 
 
 



 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 

บรรลุเปาหมาย 

 7 

หมายเหตุ 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ สกอ.) 

 = บรรลุ ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร  =ไมบรรลุ 
เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุ

ใน  SAR 
ตัวบงชี้  6.1 ระดับ 2 ระดับ 3  2 ระดับ 1-3 

 3 ตัวบงชี้  7.1 4 ขอ 5 ขอ ขอ 1-5 
 3 ตัวบงชี้  7.2 ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 1-4 
 3 ตัวบงชี้  7.3 ระดับ 1 ระดับ 4 ระดับ 1-4 
 3 ตัวบงชี้  7.4 ระดับ 4 ระดับ 6 ระดับ 1-6 
 3 ตัวบงชี้  7.5 ระดับ 2 ระดับ 5 ระดับ 1-5 
 2 ตัวบงชี้  7.6 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 1-3 

ตัวบงชี้  7.7 รอยละ 0.1 
 

0  0 ไมมีขอมูลอาจารยไดรับรางวลัผลงานทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

 1 ตัวบงชี้  7.8 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 1-2 
 2 ตัวบงชี้  7.9 ระดับ 5 ระดับ 7 ระดับ 1-7 
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ผลการดําเนินงาน1 

ตัวตั้ง 

บรรลุเปาหมาย 
หมายเหตุ  = บรรลุ ผลลัพธ  

(% หรือสัดสวน) 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ  สกอ.) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร  =ไมบรรลุ 
 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่
ระบุใน  SAR 

 3 ตัวบงชี้  8.1 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 1-7 
 3 ตัวบงชี้  8.2 ระดับ 1 ระดับ 4 ระดับ 1-4 
 3  ตัวบงชี้  9.1 ระดับ 6 ระดับ 6 
 2  ตัวบงชี้  9.2 ระดับ 4 ระดับ 4 
 3  ตัวบงชี้  9.3 ระดับ 4 ระดับ 4 
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สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ    (ตารางที่ ป.2 ) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

รวม 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ) 

ผลการประเมิน 
≤1.50 การดําเนินงานของหนวยงานยงัไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

2.01 – 2.50 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

1 - 2.00 3.00 2.50 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี
2 3.00 2.20 2.50 2.45 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี
3 - 3.00 - 3.00 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับดีมาก 
4 1.00 2.00 1.00 1.50 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ 
5 3.00 3.00 3.00 3.00 การดําเนินการไดคุณภาพในระดับดีมาก 
6 - 2.00 - 2.00 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับพอใช 
7 3.00 2.60 1.33 2.22 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี
8 - 3.00 - 3.00 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับดีมาก 
9 - 2.50 3.00 2.67 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ 

2.60 2.48 2.25 2.42 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี

หมายเหตุ คณะศึกษาศาสตร ทําตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตัวที่ 2.13 (2 คะแนน), 2.14 (2 คะแนน), 2.17 (1 คะแนน)   
องคประกอบที่ 2 เทากับ 2.28  คาเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ เทากับ 2.36



 10 

องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและ 
แผนการดาํเนนิงาน 

จุดแข็ง 
        มีการประเมินผลการดาํเนินงาน
และรอยละของการบรรลุเปาหมายตาม 
ตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
        ควรนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

2.  การเรียนการสอน จุดแข็ง 
1.  สัดสวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอกตออาจารยประจํามากกวา 
รอยละ 30 
2.  สัดสวนอาจารยประจําท่ีดํารง
ตําแหนงผศ.และรศ. มีมากกวารอยละ60  
และผูดํารงตําแหนงรศ.มีมากกวารอยละ 
10 
3.  มีนักศึกษาและศิษยเกาในรอบ 5 ปท่ี
ผานมาไดรับประกาศเกียรติคุณ 
ในระดบัชาติและนานาชาติ รอยละ 0.29 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  การประเมินหลักสูตรยังไมครบทุก
หลักสูตร 
2.  การจัดทํารายละเอียดประมวลรายวิชาไม
ครบทุกวิชา 
3.  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนยังมีนอย 
 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรประเมินหลักสูตรใหครบทุกหลักสูตร 
2. ควรจัดทํารายละเอียดประมวลรายวิชาให
ครบทุกวิชา 
3. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมากข้ึน 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา 

จุดแข็ง 
     มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถวน
และสอดคลองกับลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึ
ประสงค 

จุดท่ีควรพัฒนา 
     ไมมีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
 

3.  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ควรมีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 

4.  การวิจัยและงาน
สรางสรรค 

จุดแข็ง 
- 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  คณะฯ ยังไมมีระบบรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะห ความรูจาก
งานวิจยัท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอ
การใชประโยชน 
2.  งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํายังมีนอย 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  คณะฯ ควรมีระบบรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะห ความรูจาก
งานวิจยัท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอ
การใชประโยชน 
2.  ควรสนับสนุนใหมีการตพีิมพ
เผยแพรงานวจิัยและงานสรางสรรคใน
ระดับชาติ/นานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําเพิ่มมากข้ึน 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

5.  การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 
1. จํานวนอาจารยท่ีมีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมมีมากกวา 
รอยละ 25 
2.  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการตอ
จํานวนอาจารยประจํามีมากกวารอยละ 80 
3.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     ควรทําอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

6.  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
        ยังไมมีการบูรณาการงานดานทําน-ุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืนๆ  

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
         ควรมีการบูรณาการงานดานทําน-ุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืนๆ  

7.  การบริหารจัดการ จุดแข็ง 
- 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ยังไมมีผลการประเมินผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน 
2.  ยังไมมีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู 
3.  การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนายังมีนอย 
4.  ยังไมมีอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ/นานาชาติ 
5.  ยังไมมีการวิเคราะหและระบุปจจยัเส่ียง
ในการบริหารการศึกษา 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

7.  การบริหารจัดการ (ตอ) แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ควรมีการประเมินผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงาน 
2.  ควรดําเนนิการตามแผนจัดการความรู 
3.  ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนามากข้ึน 
4.  ควรสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ 
5.  ควรนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

8.  การเงินและ
งบประมาณ 

จุดแข็ง 
- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
       ขาดการวิเคราะหความตองการในการ
ใชทรัพยากรของหนวยงาน 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
         ควรมีการวิเคราะหความตองการใน
การใชทรัพยากรของหนวยงาน 

9.  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน/ภายนอก 
2.  มีการนําผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศกึษาไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
       ยังไมมีการนําความรูทางดานประกัน
คุณภาพการศกึษาไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
         ควรสรางนวัตกรรมดานการประกนั
คุณภาพข้ึนภายในหนวยงานเพื่อเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดี 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        ควรสงเสริมใหมีการนําความรู
ทางดานประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช
กับกิจกรรมนกัศึกษา 



สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  (ตารางที่ ป.3) 
 

ผลการประเมิน 
≤1.50 ตัวบงชี้ดาน ตัวบงชี้ดาน

กระบวนการ 
ตัวบงชี้ดาน ผลการประเมิน การดําเนินงานของหนวยงานยงัไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00 การดํามาตรฐาน เนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
ปจจัยนําเขา ผลผลิต  เนินงานไดคุณภาพในระดับด ี2.01 – 2.50 การดํา

2.51 – 3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
1.  มาตรฐานดานคณุภาพบัณฑิต - - 2.50 2.50 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี
2.  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 3.00 2.50 2.00 2.38 
   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของ 
การบริหาร   

การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของการ
บริหาร 

2.50 2.44 2.33 2.44 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี

3.  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู 

- 2.50 - 2.50 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 2.60 2.48 2.25 2.42 
ของทุกองคประกอบ 

การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี

 14 



จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
มาตรฐาน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  มาตรฐานดานคณุภาพ
บัณฑิต 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานผลผลิต   
      มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับ
ประกาศเกยีรติคุณในระดับชาติ/ 
นานาชาติคิดเปนรอยละ 0.29 

- 

  แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ควรทําอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่อง 

- 
 

2.  มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
- ดานกระบวนการ 

1.  ยังไมมีผลการประเมินผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน 

   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

2.  ขาดการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงใน
การบริหารการศึกษา 
3.  ไมมีผลการวิเคราะหความตองการใน
การใชทรัพยากรของหนวยงาน 
ดานผลผลิต 
1.  การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนายังมีนอย 
2.  ยังไมมีอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการ/วชิาชีพในระดบัชาติ / 
นานาชาติ 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ดานกระบวนการ 

1.  ควรมีผลการประเมินผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน 
2.  ควรมีการวเิคราะหและระบุปจจยัเส่ียง
ในการบริหารการศึกษา 
3.  ควรมีการวเิคราะหความตองการในการ
ใชทรัพยากรของหนวยงาน 
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จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
มาตรฐาน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2.  มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ(ตอ) 
   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   
 

 ดานผลผลิต 
1.  ควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาใหมากข้ึน 
2.   ควรสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพระดับชาติ /  นานาชาติ
ใหมากข้ึน 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหาร 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 
 

ดานกระบวนการ 
1.  ไมมีการประเมินคุณภาพการใหบริการ
แกนกัศึกษาและศิษยเกา 
2.  ยังไมมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืน ๆ 
ดานผลผลิต 
1.  งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
และเผยแพรในระดับชาติ / นานาชาติ   
ตอจํานวนอาจารยประจํายังมีนอย 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 
 

ดานกระบวนการ 
1.  ควรมีการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
2.  ควรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืน ๆ 
ดานผลผลิต 
1.  ควรมีงานวจิัยและงานสรางสรรคท่ี
ตีพิมพและเผยแพรในระดับชาติ / 
นานาชาติตอจาํนวนอาจารยประจําเพิ่ม
มากข้ึน 
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา/ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

3.  มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

จุดแข็ง 
- 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  คณะฯ ยังไมมีระบบรวบรวม  คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีเช่ือถือได
และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
2.  ยังไมมีการดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  ควรมีระบบรวบรวม  คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวิจยัและงาน
สรางสรรคท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอ
การใชประโยชน 
2.  ควรมีการดาํเนินการตามแผนจัดการ
ความรู 



สรุปผลตามมมุมองดานบริหารจัดการ  (BSC)  (ตารางที่  ป.4 ) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน มุมมองดาน รวม 
≤1.50  การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00 การดําบริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต (เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ) เนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

เนินงานไดคุณภาพในระดับด ี2.01 – 2.50 การดํา
2.51 – 3.00 การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

1.  ดานนักศึกษาและ 3.00 2.50 2.57 2.57 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับดีมาก 

2.  ดานกระบวนการภายใน - 2.43 2.67 2.50 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี

3.  ดานการเงนิ 
 

1.00 3.00 - 2.33 การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี

4.  ดานบุคลากร 3.00 2.33 0.50 2.18 
การเรียนรูและนวัตกรรม 

การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุก 2.60 2.48 2.25 2.42 
ตัวบงชี้ของ 

ทุกองคประกอบ 

การดําเนินงานไดคณุภาพในระดับด ี
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา/ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
 
 

จุดแข็ง 
ปจจัยนําเขา 
       จํานวนอาจารยท่ีมีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมมี 
มากกวารอยละ 25 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  ไมมีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
2.   ยังไมมีการนําความรูทางดานประกัน
คุณภาพการศกึษาไปใชกับกิจกรรมนกัศึกษา 

 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
*  ควรนํา 2.4  (FTES)  มาคิดดวยจึง
จะเปนจุดแข็งท่ีแทจริง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.   ควรมีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
2.   ควรมีการนําความรูทางดานประกัน
คุณภาพการศกึษาไปใชกับกิจกรรมนกัศึกษา 

2.  ดานกระบวนการภายใน 
 
 

จุดแข็ง 
ดานกระบวนการ 
1.  มีการประเมินผลการดําเนินงาน
และรอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 
2.   มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  การประเมินหลักสูตรยังไมครบทุก
หลักสูตร   
2. ยังไมมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืน 
3.  ยังไมมีการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร 
4.  ยังไมมีการนําระบบบริหารความเส่ียงมา
ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
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มาตรฐาน จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2.  ดานกระบวนการ
ภายใน (ตอ) 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
      ควรสรางนวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพข้ึนภายในหนวยงาน
เพื่อเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ควรประเมินหลักสูตรใหครบทุกหลักสูตร 
2.  ควรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืน 
3.  ควรมีการประเมินศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร 
4.  ควรนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

3.  ดานการเงนิ 
 

จุดแข็ง 
- 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานปจจยันําเขา 
      เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังมีนอย 
ดานกระบวนการ 
     ขาดการวิเคราะหความตองการการใช
ทรัพยากรของหนวยงาน 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดานปจจยันําเขา 
     ควรจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวจิัย
และงานสรางสรรคท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
ดานกระบวนการ 
     ควรวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากร
ของหนวยงาน 
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มาตรฐาน จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4.  ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม 
 

จุดแข็ง 
ปจจัยนําเขา 
     มีจํานวนอาจารยท่ีมีคุณวฒุิ
ระดับปริญญาเอกและ/หรือ
ตําแหนงทางวชิาการเปน
จํานวนมาก 
  
 
 
 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  ขาดระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจยัท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน 
2.  ขาดการดําเนินงานตามแผนจัดการความรูเพื่อมุงสู
องคการเรียนรู 
ดานผลผลิต 
1.  งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพรใน
ระดับชาติ/นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํายังมีนอย 
2.  ยังไมมีอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ / 
วิชาชีพในระดับชาติ / นานาชาติ 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
      มหาวิทยาลัยควรมี
กระบวนการเรงรัดการเขาสู
ตําแหนงทางวชิาการของ
อาจารย 
 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดานกระบวนการ 
1.  ควรมีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจยัท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็ว
ทันตอการใชประโยชน 
2.  ควรดําเนนิงานตามแผนจัดการความรูเพื่อมุงสู
องคการเรียนรู 
ดานผลผลิต 
1.  ควรสนับสนุนใหมีการตพีิมพเผยแพรงานวิจยัและ
งานสรางสรรคในระดับชาต/ินานาชาติเพิ่มมากข้ึน 
2.  ควรสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพถึงข้ัน
ไดรับรางวัลระดับชาติ /นานาชาติ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการเขียน  SAR 
 

1.    ควรตรวจสอบความถูกตองในสวนของขอมูลท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร 
2.    SAR ของบางภาควิชาไมมีการอางอิงหมายเลขเอกสารของแหลงตรวจสอบในการเขียนรายงานผล 
       การดําเนนิงาน 
3.    การคํานวณคะแนนของแตละตัวบงช้ียงัคงมีความผิดพลาดอยูบาง 
4.    การต้ังเปาหมายในแตละตัวบงช้ีควรระบุเปนระดับ จาํนวนขอ หรือรอยละตามเกณฑการประเมิน 
5.    มาตรฐาน SAR  ของแตละภาควิชามีความแตกตางกนัมาก ควรจดัอบรมการเขียน SAR  เพื่อให 
      บุคลากรมีความรูใกลเคียงกันในการจดัทํา SAR 

 
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
 

1.     คณะควรวิเคราะหอัตรากําลังในแตละหนวยงานเพ่ือวางแผนในการขออัตรากําลัง    เพื่อใหการ 
        ดําเนินงานของคณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และควรบรรจุพนกังานตาม 
        ความสามารถใหตรงกบัสายงาน 
2.     หลายภาควิชาขอแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการแตงต้ังกรรมการชุดตางๆ ท่ีบงไวในตัวบงช้ี   เพื่อจะ 
        ไดทราบวาภาควิชาสามารถอางอิงกับกรรมการของทางคณะไดหรือไม   จะไดไมเกดิความซ้ําซอน 
         ในการปฏิบัติงาน 
3.      คณะควรสงเสริมและสนับสนุนภาควิชาหรือบุคลากรท่ีทําใหช่ือเสียงใหแกคณะและมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2550 
คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ี 23 - 25  มกราคม  2551 

วันท่ี 23   มกราคม 2551 
 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พรอมกันท่ีคณะศึกษาศาสตร 
 09.00 – 10.00 น.  ประชุมรวมกบัคณบดี หวัหนาภาควิชาและคณะกรรมการประจําคณะ 
 10.00 – 12.00 น.  ตรวจสอบเอกสารของคณะฯและภาควิชาตาง ๆ  
 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
 13000 – 15.30 น. ตรวจเยี่ยม สัมภาษณบุคลากรของภาควิชา 

กลุมท่ี 1      ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
                    ภาควิชาจิตวิทยา 
กลุมท่ี 2      ภาควิชาการประเมินและวจิัย 
                   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
                   ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 

15.30 – 16.30 น.  สรุปการตรวจประเมินประจาํวัน 
วันท่ี 24  มกราคม 2551 

09.00 – 12.00 น.  ตรวจเยี่ยม  สัมภาษณบุคลากรและศึกษาเอกสารของ 
กลุมท่ี  1      ภาควิชาภูมิศาสตร 
                    ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
                    สํานักงานเลขานุการ 
กลุมท่ี  2      ภาควิชาพลานามัย 
                    ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
                    ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง 

12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 15.30 น.  ศึกษาเอกสารและขอมูลเพิ่มเติม 
15.30 – 16.30 น.  สรุปการตรวจประเมินประจาํวัน 

วันท่ี 25  มกราคม 2551 
09.00 – 12.00 น.  ตรวจสอบเอกสาร ขอมูล  และสัมภาษณเพิ่มเติม 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน 

คุณภาพการศกึษาภายใน 
14.30 – 16.30 น.  เสนอรายงานการตรวจประเมินดวยวาจา 
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การแบงงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําภาค 1 ปการศึกษา 2550 
คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ี 23-25 มกราคม 2551 
 

1.  การตรวจสอบเอกสาร 
 

กลุม 1 1.   รศ. สุนันทา  ภิญญาวัธน   
2.   อ.ดร. บุญชวย  ศรีธรรมศักดิ ์   

องคประกอบท่ี 1, 4, 7, 9 

กลุม 2 1.   รศ.ดร. จินตนา  พรพิไลพรรณ  
2.   รศ. นิภา  รุงเรืองวุฒิไกร  
3.   ผศ.ดร. อรพิน  กําปนทอง  

องคประกอบท่ี 2, 3, 5, 6, 8 

 
        2.  การลงตรวจพื้นท่ีภาควิชา 
 

กลุม วันท่ี 23 ม.ค. 51 (บาย) วันท่ี 24 ม.ค. 51 (เชา) 
1.   รศ. สุนันทา  ภิญญาวัธน   
2.    ผศ.ดร. อรพิน  กําปนทอง  

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
(อาคารคณะฯ ช้ัน 4) 
ภาควิชาจติวิทยา (นครชุม ช้ัน 4) 

ภาควิชาภูมิศาสตร(นครชุม ช้ัน 3) 
ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา 
(นครชุม ช้ัน 3) 
สํานักงานเลขานุการ 
(อาคารคณะฯ ช้ัน 4) 
 

1.   รศ.ดร. จินตนา  พรพิไลพรรณ  
2.   รศ. นิภา  รุงเรืองวุฒิไกร  
3.   อ.ดร. บุญชวย  ศรีธรรมศักดิ ์  

ภาควิชาการประเมินและวจิยั 
(อาคารคณะฯ ช้ัน 4) 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
(นครชุม ช้ัน 3) 
ภาควิชาบริหารการศึกษาและ
อุดมศึกษา(นครชุม ช้ัน 4) 

ภาควิชาพลานามัย(ศรีชุม) 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร(ศรีชุม) 
ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง 
(นครชุม ช้ัน 1) 
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