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เสนอตอ่ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2553 
หน่วยงาน   คณะศึกษาศาสตร ์

วันที่ตรวจประเมิน   6 – 8  กรกฎาคม  2554 
 
รายชื่อคณะกรรมการผูป้ระเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์สุนันทา   ภิญญาวัธน์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา  มีศิลปวิกกัย กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์รสิตา  โอสถานนท์ กรรมการ 
4. อาจารย์พงศกร  พรมสวัสด์ิ กรรมการ 
5. อาจารย์มาริสา   แก้วสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 
บทสรปุผูบ้ริหาร 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เมื่อ
วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2514 ที่ทําการของคณะศึกษาศาสตร์ในระยะแรก ใช้อาคารซึ่งมีลักษณะทรงกลมที่
จัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงสินค้า ในงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2511  ต่อมาปี พ.ศ. 2516 ได้ย้าย
ที่ทําการคณะศึกษาศาสตร์ไปอยู่ที่อาคารศรีชุมซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว เนื่องจากอาคารศรีชุมมีสถานที่จํากัด  
ในปี พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงได้อนุมัติให้สร้างอาคาร 5 ช้ัน เป็นที่ทําการถาวรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เรียกช่ืออาคารว่า  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้อนุมัติ
สร้างอาคาร 5 ช้ัน ในพื้นที่อาคารนครชุม (NCB) เดิม ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ให้เป็นทีท่ํา
การคณะศึกษาศาสตร์เพิ่มอีกอาคารหนึ่ง  ให้เรียกช่ือเหมอืนเดิมว่า อาคารนครชุม(NCB)  ในปี พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารศรีชุม แล้วสร้างเป็นอาคารเรียนรวม  5  ช้ัน ใช้ช่ือว่า อาคาร 
ศรีชุม (SCB) เหมือนเดิม และอนุมัติให้พ้ืนที่ช้ัน  2 - 3  ของอาคารศรีชุมใหม่ เป็นทีท่ําการของภาควิชาคหกรรม-
ศาสตร์ และภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงให้จัดต้ังโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาการแก่เยาวชน
ในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ต้ังแต่ปีการศึกษา 
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2516 และในปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

  คณะศึกษาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และหอ้งปฏิบัติการเพื่อเปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยใช้ร่วมกับการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จนถึง  พ.ศ. 2532  จึงได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์เป็นสาขาวิชาแรก  พ.ศ. 2543
ได้รับอนุมัติ ให้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสาขาวิชาแรก 

 
 
 
 ปีการศึกษา 2547  คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5  ปี เพื่อ

รองรับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาล  ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอน 3 สาขาวิชา  ดังนี้ 
1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ) 
 หลักสูตร 5 ปีใน 11 วิชาเอก  (ภาควิชาหลักสูตรและการสอน)  คือ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

ภาษาฝรั่งเศส  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การประถมศึกษา  การปฐมวยัศึกษา   ธุรกิจศึกษา  
ศิลปศึกษาและภาษาจีน  หลักสูตร 5 ปีใน 2 วิชาเอก  (ภาควิชาพลานามัย)  คือพลศกึษา-สายเดียวและพลศึกษามี
วิชาโท     หลกัสูตร 5 ปีใน 2 วิชาเอก    (ภาคคหกรรมศาสตร์)  คอืการสอนและคหกรรมศาสตร ์

  หลักสูตร 4 ปีใน 1 วิชาเอก  (ภาควิชาประเมินและวิจัย)  คือ วัดผลการศึกษา   หลักสตูร 4 ปีใน 
1 วิชาเอก  (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา) คือ เทคโนโลยกีารศึกษา  หลกัสูตร 4 ปีใน 1 วิชาเอก  (ภาควิชา
พลานามัย)  คอืสุขศึกษา 

 ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)  หลักสตูร 4 ปีใน 2 วิชาเอก  (ภาคคหกรรมศาสตร)์  คือ 
คหกรรมศาสตร์และการเป็นผู้นําและการบริหารจัดการนันทนาการ 

 สําหรับภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  ภาควิชาบริหารการศึกษา  และภาควิชาการศึกษาต่อเนื่อง  
จัดการเรียนการสอนเป็นวิชาโทไม่มีวิชาเอก 

2.  สาขาวิชาจิตวิทยา  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ)  หลักสูตร 4 ปีใน  5  วิชาเอก  (ภาค
จิตวิทยา) คือ จิตวิทยาสังคม  จิตวิทยาการให้การปรึกษา  จิตวิทยาคลินกิและชุมชน  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ  และจิตวิทยาพัฒนาการ 

3.  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  ปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ)  หลักสตูร 4 ปีใน 1  วิชาเอก  (ภาควิชา
ภูมิศาสตร์) คือภูมิศาสตร์ 

 ระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เป็นหลักสูตร 1 ปี ใหแ้ก่
บัณฑิตที่ยังไม่มีวุฒิครู 
 หลักสูตรมหาบัณฑิต  เปิดสอน 23 สาขาวิชา โดยแยกเป็น 3 ปริญญา คือ   
   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) จํานวน  16  สาขาวิชา คือ การวัดและประเมินผลการศึกษา  
เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ พลศึกษา การอุดมศึกษา  การบริหารการศึกษา 
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พ้ืนฐานการศึกษา สุขศึกษา การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ  คณิตศาสตรศึกษา การสอนภาษาไทย 
การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษาพิเศษ การสอนสังคมศึกษา และการสอนวิทยาศาสตร์ 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จํานวน 2 สาขาวิชา คือ คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน  การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  มี  5  สาขาวิชา  คือ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาให้คําปรึกษา 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) ใน 6 สาขาวิชา  เปิดสอนทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  คือ การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาให้คําปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
เทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการศึกษา 
 
 ปรัชญา คือ เปดิโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความรูคู้่คุณธรรม 
 ปณิธาน คือ พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มศีักยภาพและ
คุณธรรมนําไปสู่การสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 คณะศึกษาศาสตร์มีสถานทีท่ําการอยู่ที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) อาคารนครชุม (NCB) อาคารศรี
ชุม (SCB) ช้ัน 2-3   มีสีประจําคณะคือ สีชมพู   มีจํานวนอาจารย์และบุคลากรรวม 146 คน ในปีงบประมาณ 
2553 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี (งบแผ่นดิน) เป็นจํานวน 138,697,700 บาท และ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้จํานวน 74,845,900 บาท 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  (นําข้อมูลจากตารางสรุป ป 2)   

คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  อยู่ในระดบั ดีมาก  (4.61)   (ตามเกณฑ์  สกอ.) 

ผลการประเมนิตามองคป์ระกอบ  

 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก  จํานวน....7...... องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่   1 คะแนนการประเมิน  5.00 
  องค์ประกอบที่   2 คะแนนการประเมิน  4.63 
  องค์ประกอบที่   3 คะแนนการประเมิน  5.00 
  องค์ประกอบที่   5 คะแนนการประเมิน  5.00 
  องค์ประกอบที่   7 คะแนนการประเมิน  4.75 
  องค์ประกอบที่   8 คะแนนการประเมิน  5.00 
  องค์ประกอบที่   9 คะแนนการประเมิน  5.00 
 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี  จํานวน...2....... องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่   4 คะแนนการประเมิน  3.70 
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  องค์ประกอบที่   6 คะแนนการประเมิน  4.00 
 
คะแนนการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  อยู่ในระดบั ดี  (3.90)    (ตามเกณฑ์  ม.ร.) 

ผลการประเมนิตามองคป์ระกอบ  

 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก  จํานวน.....7..... องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่   1 คะแนนการประเมิน  5.00 
  องค์ประกอบที่   3 คะแนนการประเมิน  5.00 
  องค์ประกอบที่   6 คะแนนการประเมิน  4.67 
  องค์ประกอบที่   7 คะแนนการประเมิน  4.75 
  องค์ประกอบที่   8 คะแนนการประเมิน  5.00 
  องค์ประกอบที่   9 คะแนนการประเมิน  5.00 
  องค์ประกอบที่   13 คะแนนการประเมิน  5.00 
 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี  จํานวน....4...... องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่   2 คะแนนการประเมิน  3.73 
  องค์ประกอบที่   5 คะแนนการประเมิน  4.25 
  องค์ประกอบที่   10 คะแนนการประเมิน  3.51 
  องค์ประกอบที่   11 คะแนนการประเมิน  4.50 
 
 องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัพอใช้  จํานวน....1...... องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่   12 คะแนนการประเมิน  3.00 

องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัต้องปรับปรุง  จํานวน....1...... องค์ประกอบ  ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่   4 คะแนนการประเมิน  2.19 
 
ประเดน็ทีค่วรพัฒนาเรง่ด่วน 
1. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของบัณฑิตปริญญาโท ปริญญาเอก  และของคณาจารย์  ควรดําเนินการตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารที่มีระดับคณุภาพตามเกณฑ์การประเมิน 
2. ควรดําเนินการเรื่องระบบบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินทุกขั้นตอน 

 
 
วิธีประเมิน 
การรายงานผลและการประเมิน 

1. การเตรียมการและวางแผนกอ่นตรวจเยี่ยม 
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1.1  ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ 
1.2 ศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์ 
1.3  จัดทํากําหนดการตรวจประเมินส่งคณะศึกษาศาสตร์ 

2.  การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
  2.1  เปิดประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
  2.2  สัมภาษณ ์      
  2.3  ศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยม 
  2.4  คณะกรรมการประชุมสรุปผลการดําเนินงานแต่ละวัน  
  2.5  เสนอผลการตรวจประเมินแก่ผู้บริหารและบุคลากร 

3.  การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  3.1  คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร “สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน” 
  3.2  เสนอผลการประเมินใหแ้ก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
วิธีการตรวจสอบความถกูต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. สัมภาษณ์ผู้บรหิารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานนั้น  
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 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปผลการประเมินรายตัวบง่ชี ้  (ตาราง ป 1) 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
  คะแนนประเมนิ หมายเหต ุ

บรรลุเป้าหมาย เกณฑ์  สกอ. เกณฑ์ มร. เหตุผลของ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ =    บรรล ุ  ปัจจัย
นําเข้า  

กระบวน 
การ 

ผลผลิต
/

ผลลัพธ์ 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต
/

ผลลัพธ์ 

การประเมินทีต่่าง 

ตัวหาร (% หรือสัดสว่น) =   ไม่บรรล ุ จากที่ระบใุน SAR 

ตัวบ่งชี ้ 1.1   7 ข้อ 8  ข้อ     5      5     

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 1    5.00 5.00    

ตัวบ่งชี ้ 2.1  4  ข้อ 5  ข้อ    5       5     

ตัวบ่งชี ้ 2.2  ร้อยละ  30  48 x 100 ร้อยละ  34.41   5      5       

      139.5                     

ตัวบ่งชี ้ 2.3  ร้อยละ  60  105 x 100 ร้อยละ  75.27   5      5       

      139.5                    

ตัวบ่งชี ้ 2.4  5  ข้อ  7 ข้อ     5      5     

ตัวบ่งชี ้ 2.5 5 ข้อ 5 ข้อ  4   4   ไม่พบหลักฐานการจัด
ฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด
ให้แก่นักศกึษา 

ตัวบ่งชี ้ 2.6 6 ข้อ 6 ข้อ   4   4   

ตัวบ่งชี ้ 2.7 5  ข้อ  5 ข้อ     5      5     

ตัวบ่งชี ้ 2.8  4  ข้อ  4 ข้อ       4     4    
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ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
  คะแนนประเมนิ หมายเหต ุ

บรรลุเป้าหมาย เกณฑ์  สกอ. เกณฑ์ มร. เหตุผลของ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ =    บรรล ุ  ปัจจัย
นําเข้า  

กระบวน 
การ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

การประเมินทีต่่าง 

ตัวหาร (% หรือสัดสว่น) =   ไม่บรรล ุ จากที่ระบใุน SAR 

ตัวบ่งชี ้ 2.9 ร้อยละ  70 106 x 100 ร้อยละ 67.95    
           3.40 

 ไม่ได้หักลบจํานวน
บัณฑิตที่ศึกษาต่อใน
ตัวหาร 

156 

ตัวบ่งชี ้ 2.10 ค่าเฉลี่ย
  

4 934.63  ค่าเฉลี่ย 4.03       4.03 
  

   232           

ตัวบ่งชี ้ 2.11 ร้อยละ  5 0 x 100 ร้อยละ 0.00  
           0.00 

 การตีพิมพ์ของ
บทความในวารสารที่
ไม่จัดอยู่ในบัญชีของ  
สกอ. 

71 

ตัวบ่งชี ้ 2.12 ร้อยละ 10 0.125 x 100 ร้อยละ 
 0.74 

            0.07 

      17                     

ตัวบ่งชี ้ 2.13 ระดับ
คุณภาพ 

4 676 ระดับ
คุณภาพ 

 4.85             4.04   

  139.5                     

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 2    4.63 3.73  
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
  คะแนนประเมนิ หมายเหต ุ

บรรลุเป้าหมาย เกณฑ์  สกอ. เกณฑ์ มร. เหตุผลของ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ =    บรรล ุ  ปัจจัย
นําเข้า  

กระบวน 
การ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

การประเมินทีต่่าง 

ตัวหาร (% หรือสัดสว่น) =   ไม่บรรล ุ จากที่ระบใุน SAR 

ตัวบ่งชี ้ 3.1 7  ข้อ 7  ข้อ     5     5      

ตัวบ่งชี ้ 3.2 6  ข้อ 6  ข้อ     5      5     

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 3    5.00 5.00    

ตัวบ่งชี ้ 4.1 6  ข้อ 6  ข้อ     4      4     

ตัวบ่งชี ้ 4.2 5  ข้อ 5  ข้อ     5     5      

ตัวบ่งชี ้ 4.3 15,000 บาท/คน 1,457,924 10,526.53บาท/คน   2.11     2.11        

  138.5                  

ตัวบ่งชี ้ 4.4 ร้อยละ 5  2.5 x 100 ร้อยละ 1.79            0.90    

   139.5                     

ตัวบ่งชี ้ 4.5 ร้อยละ  4 2 x 100 ร้อยละ 1.43             0.36   

   139.5                     

ตัวบ่งชี ้ 4.6 ร้อยละ  2 2.25 x 100 ร้อยละ 1.61             0.81   

    139.5                      
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สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 4    3.70 2.19    

 
 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
  คะแนนประเมนิ หมายเหต ุ

บรรลุเป้าหมาย เกณฑ์  สกอ. เกณฑ์ มร. เหตุผลของ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ =    บรรล ุ  ปัจจัย
นําเข้า  

กระบวน 
การ 

ผลผลิต
/

ผลลัพธ์ 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต
/

ผลลัพธ์ 

การประเมินทีต่่าง 

ตัวหาร (% หรือสัดสว่น) =   ไม่บรรล ุ จากที่ระบใุน SAR 

ตัวบ่งชี ้ 5.1 4  ข้อ 5  ข้อ      5      5      

ตัวบ่งชี ้ 5.2 5  ข้อ  5 ข้อ       5      5     

ตัวบ่งชี ้ 5.3 ร้อยละ   50 5 x 100 ร้อยละ    83.33            5    

   6           

ตัวบ่งชี ้ 5.4 2 ข้อ  2 ข้อ        2  

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 5    5.00 4.25    

ตัวบ่งชี ้ 6.1 4  ข้อ 4  ข้อ       4     4      

ตัวบ่งชี ้ 6.2 5  ข้อ  5 ข้อ               5   

ตัวบ่งชี ้ 6.3 5 ข้อ  5 ข้อ        5  

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 6    4.00 4.67    

ตัวบ่งชี ้ 7.1 7  ข้อ 7  ข้อ     5      5     

ตัวบ่งชี ้ 7.2 5  ข้อ 5  ข้อ     5      5     
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ตัวบ่งชี ้ 7.3 5  ข้อ 5  ข้อ     5      5     

ตัวบ่งชี ้ 7.4 3  ข้อ 5  ข้อ     4      4     

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 7    4.75 4.75    

 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
  คะแนนประเมนิ หมายเหต ุ

บรรลุเป้าหมาย เกณฑ์  สกอ. เกณฑ์ มร. เหตุผลของ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ =    บรรล ุ  ปัจจัย
นําเข้า  

กระบวน 
การ 

ผลผลิต
/

ผลลัพธ์ 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต
/

ผลลัพธ์ 

การประเมินทีต่่าง 

ตัวหาร (% หรือสัดสว่น) =   ไม่บรรล ุ จากที่ระบใุน SAR 

ตัวบ่งชี ้ 8.1 7  ข้อ 7  ข้อ    5      5      

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 8   5.00   5.00   

ตัวบ่งชี ้ 9.1 9  ข้อ 9  ข้อ   5   5   

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 9   5.00 5.00    

ตัวบ่งชี ้ 10.1 3  ข้อ  3 ข้อ             3   

ตัวบ่งชี ้ 10.2 ค่าเฉลี่ย  4 934.69 ค่าเฉลี่ย  4.03             4.03   

      232                     

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 10     3.51   

ตัวบ่งชี ้ 11.1 ร้อยละ  20 2 x 100 ร้อยละ 40             5   

      5                     

ตัวบ่งชี้ที่  11.2  ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี ้ 11.3 4  ข้อ 4  ข้อ             4   

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที่ 11     4.50    

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
  คะแนนประเมนิ หมายเหต ุ

บรรลุเป้าหมาย เกณฑ์  สกอ. เกณฑ์ มร. เหตุผลของ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ =    บรรล ุ  ปัจจัย
นําเข้า  

กระบวน 
การ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

การประเมินทีต่่าง 

ตัวหาร (% หรือสัดสว่น) =   ไม่บรรล ุ จากที่ระบใุน SAR 

ตัวบ่งชี ้ 12.1  3 ข้อ 3  ข้อ               3   

ตัวบ่งชี ้ 12.2  3 ข้อ 3  ข้อ               3   

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่ 12     3.00   

ตัวบ่งชี ้ 13.1 5  ข้อ  5 ข้อ               5   

สรุปคะแนนเฉลี่ยองคป์ระกอบที ่ 13     5.00   
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ตารางสรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ   (ตาราง ป 2   เปรียบเทียบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2 4.67 4.67 4.75 4.75 4.00 2.59 4.63 ดีมาก 3.73 ดี 

3  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4 2.11 2.11 4.50 4.50  - 0.69 3.70 ดี 2.19 ต้องปรับปรุง 

5  -  - 5.00 5.00  - 3.50 5.00 ดีมาก 4.25 ดี 

6  -  - 4.00 4.00  - 5.00 4.00 ดี 4.67 ดีมาก 
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7  -  - 4.75 4.75  -  - 4.75 ดีมาก 4.75 ดีมาก 

8  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

9  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

10  -  -  -  -  - 3.51  - 3.51 ดี 

11  -  -  -  -  - 4.50  - 4.50 ดี 

12  -  -  -  -  - 3.00  - 3.00 พอใช ้

13  -  -  -  -  - 5.00  - 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้ 4.03 4.03 4.78 4.78 4.00 3.08 4.61 ดีมาก 3.90 ดี 
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องค์ประกอบหลัก/ 
องค์ประกอบย่อย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และ 
แผนการดาํเนนิงาน 

จุดแข็ง 
     1.  มกีารจดัทําแผนกลยทุธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
และแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีครบ 4 พันธกิจหลัก 
     2.  มกีารดําเนินงาน ติดตามผลและ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่
กําหนดไว้  และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
สภามหาวิทยาลัย 
     3.  มกีารนําผลการพิจารณาใน
ภาพรวมของสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุง
แผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

2.  การผลิตบณัฑิต จุดแข็ง 
     1.  มคีณาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ในสัดส่วนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
     2.  มรีะบบและกลไกในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร  รวมทั้งมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 
     3.  คณะฯ มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต และนาํมาปรับปรุง
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน เพื่อ
สร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

จุดที่ควรพฒันา 
- 
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ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 
 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
องค์ประกอบย่อย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2.  การผลิตบณัฑิต  (ต่อ) แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  ควรวางแผนอัตรากําลังทดแทน 
ผู้เกษียณอายุราชการ 
     2.  ควรส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษามีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน
วิชาการในวารสารที่มีระดับคณุภาพงานวิจัย
ตามเกณฑ์การประเมิน 
     3.  ควรจดัให้มีการแนะแนวการ
ประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

3.  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

จุดแข็ง 
     มรีะบบและกลไกการใหค้ําปรึกษา  มี
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารและส่งเสรมิ
กิจกรรมนักศึกษาที่ชัดเจน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
      การเขียนโครงการที่ส่งเสริมให้
นักศึกษานําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม  ยัง
ขาดความเชื่อมโยงถึงเรื่องของวงจร
การประกันคุณภาพ  (PDCA) ที่
ชัดเจน 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  ส่งเสรมิให้นักศึกษามสี่วนร่วมมาก
ขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     2.  ควรเพิม่ช่องทางการสื่อสารเพื่อการ
ให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1.  ควรเขยีนเรื่องของการ
ประกันคุณภาพในโครงการกิจกรรม
สําหรับนักศึกษาให้ครบวงจรการ
ประกันคุณภาพ  (PDCA)  
     2.  ควรประเมินโครงการในมิติ
ของการประกันคุณภาพด้วย 
 

4.  การวิจัย จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา 
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     1. คณะฯ มีระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนมาก 
     2.  คณะฯ มีระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดี 
     3.  มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในและต่างประเทศ 
     4.  มกีารนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
 

- 
 
 

 
องค์ประกอบหลัก/ 
องค์ประกอบย่อย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4.  การวิจัย  (ต่อ) แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1. ควรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารที่มีระดับคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์
การประเมิน 
     2. ควรสรา้งแรงจูงใจใหค้ณาจารย์
ทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

5.  การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง 
     1.  คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  และดาํเนินการตาม
ระบบที่กําหนดอย่างเป็นรูปธรรม 
     2.  การบรกิารทางวิชาการของคณะฯ มี
กระบวนการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่
ชัดเจน 
     3.  คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมที่สามารถนํามาบูรณา
การในการเรียนการสอนและการวิจัย 
     4.  มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกและ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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- - 

6.  การทํานบุาํรุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
     1.  มรีะบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
     2.  มีโครงการที่นักศึกษาได้รับการยก
ย่องระดับชาติ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
     1.  ในบางโครงการไม่ได้ระบุถึง
ประโยชน์และการสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชน 
     2.  การส่งเสริมใหทุ้กภาควิชาได้
มีโอกาสเข้าประกวดผลงานใน
ระดับชาติ/นานาชาติยังมีน้อย 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  ควรนําผลการประเมนิโครงการไป
ปรับปรุงบูรณาการด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนกัศึกษา 
     2.  กําหนด/สร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1.  ควรระบุวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์
และการสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
     2.  ควรส่งเสริมให้นักศึกษาของ
ทุกภาควิชาได้มีโอกาสเข้าประกวด
ผลงานในระดับชาติ/นานาชาติ 

องค์ประกอบหลัก/ 
องค์ประกอบย่อย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

7.  การบริหารและการ
จัดการ 

จุดแข็ง 
     1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 
กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยทุธ์ที่ได้มอบหมายให้บุคลากร
ของหน่วยงาน 
     2.  ผู้บริหารมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  
ให้อํานาจในการตัดสินใจแกบุ่คลากรตาม
ความเหมาะสม 
     3.  มแีผนการจัดการความรู้ กําหนด
ประเด็นความรู้และกลุม่เป้าหมายอย่าง
ชัดเจน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวม
เป็นเอกสารความรู้ สามารถนาํมาเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานจริง 

จุดที่ควรพฒันา 
 ระบบบริหารความเสี่ยง 
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     4.  มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรจัดให้มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี โดยดําเนินการทุก
ขั้นตอนตามเกณฑ์การประเมิน  
เพื่อให้ได้แผนบริหารความเสี่ยงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง  และ
ดําเนินการตามแผน  มีการติดตาม 
ประเมินผล และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนในรอบปีถัดไป 

8.  การเงนิและ
งบประมาณ 

จุดแข็ง 
     มรีะบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณ  
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  การตรวจสอบ
การเงิน  และมีงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
ชัดเจนและครบถ้วน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

องค์ประกอบหลัก/ 
องค์ประกอบย่อย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

9.  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
     1.  มกีารกําหนดนโยบาย  มีระบบและ
กลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน   และมีการดําเนินงานอย่างครบถ้วน 
     2.  มกีารนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน  
ส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้อย่างเห็นได้ชัด 

จุดที่ควรพฒันา 
- 
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     3.  มรีะบบสารสนเทศทีใ่ห้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
     4.  มีงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จํานวน 2 เรื่อง 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
      ควรนําผลการวิจัยด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

10.  ผลการพฒันา
สถาบนัตามอตัลักษณ ์

จุดแข็ง 
     มีการกําหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ   
อัตลักษณ์ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
     ยังขาดข้อมูลการประเมนิ
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม        
อัตลักษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
กําหนดอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ควรรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ในทุกระดับ 
 

11. เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จุดแข็ง 
     มีนโยบายและมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยสถาบัน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     ควรสนับสนุนให้มีการทําวิจัยสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง และนําผลที่ได้มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

 
 

องค์ประกอบหลัก/ 
องค์ประกอบย่อย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

12.  การชี้นาํ ป้องกัน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา 
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หรือแก้ปัญหาของสังคม 
 

- 
 
 

     1.  แบบประเมินโครงการไม่ช้ีชัดถึงการ
วัดผลการดําเนินงาน  แต่เป็นการวัดผลการ
บริการ 
     2.  การนําผลกระทบจากโครงการไป
ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
ยังไม่ชัดเจน 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1.  แบบประเมินควรเป็นการวัดผลการ
ดําเนินงาน 
     2.  ควรส่งเสริมโครงการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

13.  นโยบายสถานศึกษา  
3 D 
 

จุดแข็ง 
     มีโครงการที่ดําเนินงานตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 D  ที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม  มกีารประเมินผลและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
           การประเมินผลในแต่ละ
โครงการ  ควรให้ครอบคลมุด้านความรู้    
เจตคติ และพฤติกรรมตามลกัษณะที่พึง
ประสงค์  ทั้ง 3 ด้าน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
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ตารางสรปุผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชีท้ี่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   (ตาราง ป 3   เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 -  -  -  - 4.00 2.75 4.00 ดี 2.75 พอใช ้

2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
   ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหาร   

 -  - 4.86 4.86  -  - 4.86 ดีมาก 4.86 ดีมาก 

   ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการ 
บริหาร 

4.03 4.03 4.67 4.67  - 3.92 4.47 ดี 4.22 ดี 

3.  มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 -  - 5.00 5.00  - 0.69 5.00 ดีมาก 2.41 ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.03 4.03 4.78 4.78 4.00 3.08 4.61 ดีมาก 3.90 ดี 
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดที่ควรพฒันา/ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  มาตรฐานด้านคณุภาพ
บัณฑิต 

จุดแข็ง 
     มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทีจ่ัดให้กับ
นักศึกษาเป็นระบบที่ชัดเจน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

  แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  ควรมกีารสนับสนุนให้มีกิจกรรมหรอื
นักศึกษาเข้าร่วมในการประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
     2.  ควรใหน้ักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่มีระดับ
คุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

2.  มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ 
   ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิ
บาลของการบริหาร   

จุดแข็ง 
     1.  มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายสภามหาวิทยาลัยและมีการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติราชการ ครบ 4 พันธกิจโดย
ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้มอบหมาย  
     2.  ผู้บริหารมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตาม
ความเหมาะสม  และมีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 
     3.  มรีะบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนับสนุนครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ PDCA  
     4.  มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณ
การวิเคราะห์ค่าใช้จา่ย  การตรวจสอบการเงิน และ
มีงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจนและครบถ้วน 
     5.  มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพโดย
นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางาน 

จุดที่ควรพฒันา 
     ระบบบริหารความเสี่ยง 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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-      ควรจัดใหม้ีระบบบริหารความ
เสี่ยงที่ดีตามเกณฑ์การประเมิน 
 

 
 
 
 

มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดที่ควรพฒันา/ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   ข.  มาตรฐานด้านพนัธกิจ
ของการบริหาร 

จุดแข็ง 
    1.  มคีณาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
และดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
     2.  มรีะบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสทิธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ
ทุกหลักสูตร 
     3.  มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษา  การ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
     4.  มรีะบบกลไกและเงนิสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์
     5.  มรีะบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สงัคม และดําเนินการตามระบบโดยมี
กระบวนการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเห็น
ได้ชัด 
     6.  มรีะบบกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  โดยดําเนินการตามวงจรคุณภาพ 
PDCA   และบรูณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมนักศึกษา 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังขาดข้อมูลการประเมิน 

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม       
อัตลักษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ผลกระทบโครงการชี้นํา 
หรือแก้ปัญหาในด้านสิ่งเสพติดต่อ
สังคมยังไม่ชัดเจน 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     2.  ควรเพิม่ช่องทางการสื่อสารในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารให้นักศึกษาและศิษย์เก่า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรรวบรวมข้อมูลการ 
ประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตทุกระดับ 
2. ควรส่งเสริมโครงการชี้นํา  
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     3.  ควรสรา้งแรงจูงใจใหค้ณาจารย์ทํางาน
วิจัยเพิ่มขึ้น 
     4.  ควรนําผลการประเมนิโครงการไป
ปรับปรุงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

หรือแก้ปัญหาสังคมด้านสิ่งเสพติด
ที่สร้างคุณค่าต่อสังคมที่ชัดเจนและ
ปรับปรุงแบบการประเมินใหเ้ป็น
วัดผลการดําเนินงานอย่างแท้จริง 

 
 
 
 

มาตรฐาน จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

3.  มาตรฐานด้านการสรา้ง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู ้

จุดแข็ง 
     1.  มรีะบบกลไกการจัดการความรู้ จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 
     2.  มแีผนการจัดการความรู้  กําหนด
ประเด็นความรู้ และกลุ่มเป้าหมาย มีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ รวบรวมจัดทําเป็นลายลักษณ์
อักษร  สามารถนํามาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     คณาจารย์ควรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในวารสารที่มีระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
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ตารางสรปุผลตามมุมมองด้านบริหารจัดการที่สาํคญัและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตาราง ป 4   เปรียบเทยีบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

มุมมองด้าน 
บริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  ด้านนักศึกษาและผู ้มีส่วนได้   
     ส่วนเสีย  -  - 4.83 4.83 4.00 2.72 4.71 ดีมาก 3.57 ดี 

2.  ด้านกระบวนการภายใน 
4.00 4.00 4.67 4.67  - 4.43 4.60 ดีมาก 4.53 ดีมาก 

3.  ด้านการเงนิ   
2.11 2.11 5.00 5.00  -  - 3.55 ดี 3.55 ดี 

4.  ด้านบคุลากรการเรียนรูแ้ละ 
      นวัตกรรม 5.00 5.00 5.00 5.00  - 1.52 5.00 ดีมาก 3.26 พอใช ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.03 4.03 4.78 4.78 4.00 3.08 4.61 ดีมาก 3.90 ดี 
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มุมมองด้าน 
บริหารจดัการ 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี 
 
 

จุดแข็ง 
     1.  มรีะบบกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
     2.  มรีะบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการ
เรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
     3.  มรีะบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม  และดําเนินการตามระบบที่กําหนดอย่าง
ชัดเจน  มีการบูรณาการในการเรียนการสอนและ
การวิจัย  พร้อมทั้งนําไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคม 
 

จุดที่ควรพฒันา 
     การนําผลกระทบจากโครงการ/
กิจกรรม ที่มีบทบาทในการแก้ปัญหา
สังคมด้านสิ่งเสพติดและสุขภาพไป
ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคมยังไม่ชัดเจน 

 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     ควรให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่มี
ระดับคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์การประเมิน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     ควรส่งเสรมิโครงการ/กิจกรรมฯ 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่า
ต่อสังคมอย่างชัดเจน 
 

2.  ด้านกระบวนการ
ภายใน 
 
 

จุดแข็ง 
     1.  มกีารจดัทําแผนกลยทุธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย และแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  มี
การดําเนินงานตามแผน  โดยผู้บริหารมีการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ที่ได้มอบหมาย 
     2.  ผู้บริหารบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามความ
เหมาะสม  และมีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ   
     3.  มรีะบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนับสนุนตามวงจรคุณภาพ PDCA 
     4.  มีระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ชัดเจนและดําเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
     5.  มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ดําเนินการอย่างครบถ้วนและมีการนํา

จุดที่ควรพฒันา 
     1.  ระบบบริหารความเสี่ยง 
     2.  ขาดขอ้มูลการประเมิน
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ผลการประเมนิมาปรับปรุงการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
     

 
 

มุมมองด้าน 
บริหารจดัการ 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2.  ด้านกระบวนการ
ภายใน  (ต่อ) 
 
 

จุดแข็ง  (ต่อ) 
     6.  มรีะบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและดําเนินงานตามที่กําหนด 
     7.  มกีารทําวิจัยสถาบันภายในหน่วยงาน 
     8.  มีโครงการที่ดําเนินงานตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 D ชัดเจน 
 

จุดที่ควรพฒันา 

 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  ควรบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา   
     2.  สนับสนุนให้มีการทําวิจัยสถาบันอย่าง
ต่อเนื่องและนํามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน  
     3.  ควรประเมินผลโครงการ 3 ดี แต่ละโครงการ
ให้ครอบคลมุด้านความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมตาม
ลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1.  ควรจดัให้มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี  โดยดําเนินการทุก
ขั้นตอนตามเกณฑ์การประเมิน 
     2.  ควรประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

3.  ด้านการเงนิ 
 

จุดแข็ง 
     มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณ การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพชัดเจนและครบถ้วน 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

4.  ด้านบคุลากรการ
เรียนรู้และนวตักรรม 

จุดแข็ง 
     1.  มีคณาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จุดที่ควรพฒันา 
- 
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และที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 
     2.  มรีะบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่เป็นรูปธรรม 
     3.  มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและ
ต่างประเทศ  ทั้งมีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน 
     4.  มแีผนการจัดการความรู้ กําหนดประเด็น
ความรู้และกลุม่เป้าหมายอย่างชัดเจน มีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร
สามารถนํามาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานจริง 

มุมมองด้าน 
บริหารจดัการ 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดที่ควรพฒันา/ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4.  ด้านบคุลากรการ
เรียนรู้และนวตักรรม  
(ต่อ) 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  คณาจารย์ควรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในวารสารที่มีระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน 
     2.  ควรสรา้งแรงจูงใจใหค้ณาจารย์ทํางานวิจัย
เพิ่มมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
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ตารางสรปุมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใชป้ระเมนิคณุภาพตามมาตรฐาน  (ตาราง ป 5   เปรียบเทียบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 

มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศกึษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา         
   (1) ด้านกายภาพ 4.00 4.00  -  -  -  - 4.00 ดี 4.00 ดี 
   (2) ด้านวิชาการ 5.00 5.00 4.67 4.67  - 4.04 4.80 ดีมาก 4.67 ดีมาก 
   (3) ด้านการเงิน  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
   (4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

 -  - 4.83 4.83  - 4.21 4.83 ดีมาก 4.55 ดีมาก 

2.  มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา         

   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  -  - 5.00 5.00 4.00 2.30 4.75 ดีมาก 3.31 พอใช ้
   (2) ด้านการวิจัย 2.11 2.11 4.50 4.50  - 0.69 3.70 ดี 2.19 ต้องปรับปรุง 
   (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

 -  - 5.00 5.00  - 3.25 5.00 ดีมาก 3.83 ดี 

   (4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 -  - 4.00 4.00  - 5.00 4.00 ดี 4.67 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.03 4.03 4.78 4.78 4.00 3.08 4.61 ดีมาก 3.90 ดี 
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ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณน์ักศึกษาปัจจบุัน 
  1. นักศึกษาตดิตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของคณะ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และตามบอร์ดติดประกาศของ
คณะ 
 2.  นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาได้โดยง่าย 
 3.  นักศึกษารูจ้ักวงจรคุณภาพ PDCA ตามสมควร 
 4.  นักศึกษาได้เรียนวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาเลือกของหลักสูตร 
 5.  มคีวามต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอนเฉพาะทางที่ทันสมัยขึ้น 
 6. ใหม้ีการพิจารณาส่งนักศึกษาไปฝึกสอนทีโ่รงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นอันดับแรกก่อน
โรงเรียนภายนอก 
 7.  การจัดการเรียนการสอนในบางวิชา ต้องการให้มีการมอบหมายงานค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วนํามา
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อเสริมความรู้นอกเหนือไปจากวิชาการในชั้นเรียน 
 8.  เมื่อมกีารปรับปรุงหลักสูตร ควรมีการช้ีแจงและแนะนํานักศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มหรือลด
หน่วยกิตอย่างไร  โดยเปรียบเทียบกับหลักสตูรเดิมให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเรียนของนักศึกษา 
 
การสัมภาษณบ์ัณฑิต 

1. ต้องการให้รุ่นน้องปฏิบัติงานในวิชาชีพด้วยใจรัก และตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเองให้ 
มาก 

2. ต้องการให้คณะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์  โดยเฉพาะการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบัน และ 
ข้อมูลตรงกันกับทางบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อไมใ่ห้เกิดความสบัสน 

3. นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องปรับปรุงทักษะเรื่องภาษาอังกฤษ  ซึ่งทําได้ยากกว่าการปรับปรุงทักษะ 
ทางด้านคอมพิวเตอร์  เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาใช้ social media (Facebook , Twitter) เป็นประจําอยู่แล้ว 

4. ในด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาต้องการความกระจ่างและความแตกต่างระหว่างจิตวิทยา    
HRD   และ HRM   เพื่อเป็นหลักในการทํางานต่อไป 
 
การสัมภาษณผ์ู้ใชบ้ัณฑิต 
 บัณฑิตที่ไปทํางานภาคธุรกิจ นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความคาดหวังสูงในพื้นความรู้ทางด้านธุรกิจเพิ่มเติม
และสามารถเห็นภาพทางธุรกิจที่ชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
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