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คํานํา 
 

 ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2551 นี้  สํานักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา(สกอ .)ไดปรับเปลี ่ยนและพัฒนาตัวบงชี ้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหสอดคลองกับมาตรฐานตางๆ เชน มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน                 
การอุดมศึกษา  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก                
เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน) 

คณะศึกษาศาสตรจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบใหมในปการศกึษา 2551  
ซ่ึงรวบรวมขอมูลในชวงเดือนมิถุนายน -  เดือนตุลาคม  2551 ซ่ึงครอบคลุมภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยและของคณะศึกษาศาสตร ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวจิัย การบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ัง 11 องคประกอบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรหวังวารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเปนขอมูลใหคณะกรรมการได
ตรวจประเมินและใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรทราบผลการดําเนนิงานปการศึกษา  2551 ซ่ึงจะได
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาภายในคณะศึกษาศาสตรตอไป  รวมทั้งเปนส่ือกลางให
บุคลากรท่ัวไปไดรับทราบผลงานของคณะศึกษาศาสตร ตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ประวัติความเปนมาของคณะศึกษาศาสตร 

ชื่อคณะ    คณะศึกษาศาสตร    มหาวทิยาลัยรามคําแหง  
ท่ีตั้ง    ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก   เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร    10240 
ประวัติคณะศึกษาศาสตร          คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง   เม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2514   ท่ีทําการของคณะ
ศึกษาศาสตรในระยะแรก ใชอาคารซ่ึงมีลักษณะทรงกลมท่ีจัดสรางข้ึนเพื่อแสดงสินคา ในงานแสดง
สินคานานาชาติแหงประเทศไทย  พ.ศ.2511   ตอมาป พ.ศ.2516 ไดยายท่ีทําการคณะศึกษาศาสตรไป
อยูท่ีอาคารศรีชุมซ่ึงเปนอาคารช่ัวคราว   เนื่องจากอาคารศรีชุมมีสถานท่ีจํากัด  ในป พ.ศ. 2518   
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงไดอนุมัติใหสรางอาคาร 5  ช้ัน  เปนท่ีทําการถาวรของคณะศึกษาศาสตร 
เรียกช่ืออาคารวา  อาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB)    ป พ.ศ. 2530  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติ
สรางอาคาร 5 ช้ัน ในพืน้ท่ีอาคารนครชุม (NCB) เดิม ซ่ึงอยูดานหลังอาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB)   
ใหเปนท่ีทําการคณะศึกษาศาสตรเพิ่มอีกอาคารหน่ึง  ใหเรียกช่ือเหมือนเดิมวา อาคารนครชุม(NCB)  
ในป พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติใหร้ือถอนอาคารศรีชุม แลวสรางเปนอาคารเรียน
รวม  5  ช้ัน ในพ้ืนท่ีของอาคารศรีชุมเดิม (ใหเรียกช่ืออาคารศรีชุมเหมือนเดิม)     และอนุมัติใหพื้นที่
ช้ัน 1-2  ของอาคารศรีชุมใหม เปนท่ีทําการของภาควิชาคหกรรมศาสตร และภาควชิาพลานามัย คณะ
ศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร รับผิดชอบผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รวม 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
รามคําแหงใหจัดต้ังโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพื่อเปนสถานปฏิบัติการทางดาน
การศึกษาและฝกอบรมวิชาการแกเยาวชนในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ตั้งแตปการศึกษา 2516 และในป พ.ศ. 2529 ไดรับอนุมัติให
เปล่ียนช่ือจาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

คณะศึกษาศาสตรไดเตรียมความพรอมดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ และหองปฏิบัติการเพ่ือเปด
สอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยใชรวมกับการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จนถึง  พ.ศ. 
2532 จึงไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตรเปนหลักสูตรแรก  และปตอ ๆ มาไดรับอนุมัติใหเปดสอนปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 
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ปการศึกษา 2549  คณะศึกษาศาสตรเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
5  ป เพื่อรองรับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาล  ปจจุบันคณะศึกษาศาสตร เปดสอน 3 สาขาวิชา  ดังนี้ 

1.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)   หลักสูตร 5 ป  ประกอบดวย 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน   14  วิชาเอก คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ    ภาษาฝร่ังเศส  สังคม
ศึกษา วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  การประถมศึกษา  การปฐมวัย  ธุรกิจศึกษา  ศิลปศึกษา  ภาษาจีน  ฟสิกส  
เคมี และชีววิทยา  ภาควิชาประเมินและวิจัย  หลักสูตร 4  ป  จํานวน 1 วิชาเอก คือ วัดผลการศึกษา  ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตร 4  ป  จํานวน 1 วิชาเอก คือ เทคโนโลยีการศึกษา  ภาควิชาพลานามัย  มี
หลักสูตร 5  ป  จํานวน 2 วิชาเอก คือ   พลศึกษา-สายเดียว  และ พลศึกษา มีวิชาโท  และหลักสูตร 4  ป 
จํานวน 1 วิชาเอก คือ สุขศึกษา   ภาควิชาคหกรรมศาสตร  หลักสูตร 5  ป  จํานวน  2 วิชาเอก คือ การสอนค
หกรรมศาสตร และหลักสูตร 4  ป คือ  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร  สวนภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา  ภาควิชาบริหารการศึกษา และภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง ไมมีวิชาเอก 

2.  สาขาวิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  5  
วิชาเอก หลักสูตร 4  ป  ไดแก   จิตวิทยาสังคม  จิตวิทยาบริการปรึกษาและแนะแนว  จิตวิทยาคลินิก
และชุมชน  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ   และจิตวิทยาพัฒนาการ 

3.  สาขาวิชาภูมิศาสตร  ภาควิชาภูมิศาสตรเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
โดยแยกเปน วิชาเอกภูมิศาสตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชพีครู เปนหลักสูตร 1 ป ใหกับ
บัณฑติท่ีไมมีวฒุิครู  หลักสูตรมหาบัณฑิต  เปดสอน 26 สาขาวิชา โดยแยกเปน 3 ปริญญา คือ  ศิลปศาสตรมหา
บัณฑติ (ศศ.ม.) จํานวน 1 สาขาวิชา คือ คหกรรมศาสตรเพือ่พัฒนาชุมชน  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม) จาํนวน 16 สาขาวิชา คือ  การวดัและประเมินผลการศกึษา  เทคโนโลยีการศึกษา  หลักสูตรและการสอน     
พลศึกษา การอุดมศึกษา  การบริหารการศึกษา   การศกึษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนษุย    พื้นฐานการศึกษา              
สุขศึกษา   การวิจัยการศึกษา  จิตวิทยาครูการศึกษาพเิศษ   คณิตศาสตรศึกษา   การสอนภาษาไทย   
การสอนภาษาอังกฤษ   การบริหารการศึกษาพิเศษ   และการพัฒนาการศึกษา    หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  มี  5  สาขาวิชา  คือ   ภูมิศาสตร  จิตวิทยาใหคําปรึกษา  จิตวิทยาพัฒนาการ  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ  และ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เปดสอนท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  6 
สาขาวิชา คือ การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาใหคําปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  เทคโนโลยีการศึกษา   การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย  และการบริหารการศึกษา    
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1.2 ปรัชญา  ปณิธาน และวัตถุประสงค 
 ปรัชญา (Philosophy) 
 เปดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม  
 ปณิธาน  (Will) 

 พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต  มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและ
คุณธรรม  นําไปสูการสรางสรรค และรับผิดชอบตอสังคม  

 2วัตถุประสงค  (Objectives)   มีดังนี้ 
 31. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพดานวิชาการ วิชาชีพ ความรูคูคุณธรรม จิตสํานึกท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความม่ันคงทางอารมณ ความเปนผูนํา ทักษะ และ
ความสามารถท่ีเปนประโยชน เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติได 

 42. เพ่ือพัฒนาวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย และสรางเครือขายการเรียนรูไปสูสังคมและ 
ชุมชน เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา  

3.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย สนับสนุนใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรเปนผูท่ี
ใฝรู สามารถสรางองคความรู ใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการ และสามารถเผยแพรผลงานไปสู
สังคมได 

4.  เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท้ังดานการบริหารและวิชาการ ใหมีความคลองตัว 
ประสิทธิภาพ  คุณภาพในการจัดการศึกษา ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบ  
ประเมินผลที่เปนรูปธรรมและโปรงใส 

5.  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และภูมิปญญาไทยท่ีดีงาม รวมท้ังสืบสานใหยั่งยืนตลอดไป 

6.  เพื่อสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน  
เปาหมาย  (Goals) 
1.  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม และ

จริยธรรมท่ีดีงาม สอดคลองกับความตองการของสังคมท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 
2.  จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสวนกลาง    และจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค   เพื่อเปนการเสริมสรางความรูทางวิชาการ วิชาชีพ  และ 
เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม อยางท่ัวถึงกัน 

3.  ปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการบริการ สนับสนุนและสงเสริมความรูทางวิชาการใหแก
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตรอยางท่ัวถึงกัน 

4.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการใหมี
มาตรฐานทางการศึกษา รวมท้ังประเมินและปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง 
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นโยบาย   
 1.  ดานการจัดการศึกษา   

1.1 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพถึงพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
1.2 เรงรัดใหมีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนใหเพียงพอกับความตองการของ

สังคม และสามารถตอยอดองคความรูได 
1.3 เรงรัดใหมีการกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในการศึกษา 
1.4 พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลาย มีความยืดหยุนและมีความเปนสากลมากข้ึน 
1.5 จัดใหมีการประกันคุณภาพทางดานงานวิชาการ งานบริหารและงานบริการ เพ่ือให

การดําเนินงานดานการศึกษามีคุณภาพ 
1.6 พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศดานวิชาการ เพื่อเปนแหลงคนควาองคความรู 

2.  ดานกิจกรรมการมพัฒนานักศึกษา 
     2.1   สนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาองคความรู 

ทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพของนักศึกษาและศิษยเกา 
                 2.2   สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งกิจกรรมวิชาการ  กีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ  บําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  นันทนาการ  สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  คุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
                  2.3   สนับสนุนใหมีการจัดบริการดานตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การสงเสริมคุณภาพชีวิต  
และการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา   
                  2.4   สนับสนุนใหมีการจัดบริการขอมูลขาวท่ีเปนประโยชน และจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

3.  ดานการวิจัย  
     3.1   จัดใหมีระบบบริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

                      3.2    รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการทําการวิจัย 
     3.3    สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การหาองคความรูใหม 

รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาไทย 
 
4.  ดานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 4.1  จัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคมใหมีความหลากหลาย สามารถ
สนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม 
 4.2  ใหความรวมมือกับชุมชนและสังคมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  แลกเปลี่ยนการ
ใหความรูทางวิชาการฯ ระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงานอ่ืน ๆ ของภาครัฐและเอกชน 
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5.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
5.1  จัดโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่สามารถปลูกฝงใหบุคลากร 

นักศึกษา ตระหนักถึงคุณคาดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผสมผสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และภูมิปญญาไทยกับกิจกรรมดานอ่ืน ๆ 
6.  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

6.1 จัดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
6.2  สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัด

การศึกษา 
6.3  สงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพภายในองคกร 

 
ตราสัญลักษณและสีประจําคณะ 

สีชมพู 

 
 
ตราสัญลักษณ 

 

 
สีประจําคณะ 

 

   
1.3 วิสัยทัศน  
 จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต ใหกาวทันการเปล่ียนแปลง รูจักใชเทคโนโลยีเพื่อความ
เปนเลิศทางวชิาการ 
 



1.4 โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  แบงสวนราชการตามโครงสรางและการบริหาร ดังนี้     

โครงสรางการแบงสวนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         หมายเหตุ   งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ แบงสวนราชการเพิ่มเติมตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                             ครั้งที่ 4/2548  วาระที่ 4.4 เรื่องการแบงสวนราชการเพิ่มเติมในสํานักงานเลขานุการ/สํานัก/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 * แบงสวนราชการเปนการภายใน 

งานประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

งานนโยบาย 
และแผน 

- หนวยวิเคราะหแผน 
    และงบประมาณ 
- หนวยวิจัยสถาบัน 
   และสารสนเทศ 
- หนวยวิเทศสัมพนัธ 

คณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานเลขานุการ 

งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา 

- หนวยสารบรรณ 
- หนวยการเจาหนาที่ 
- หนวยอาคารสถานที่ฯ 
- หนวยผลิตเอกสาร 

-หนวยการเงินและบัญชี 
-หนวยพัสดุ 

-หนวยทะเบียนและประเมินผล 
-หนวยสงเสริมพัฒนาทาง 
   วิชาการ 
-หนวยกิจการนักศึกษา 

งานคลังและพัสด ุ

งานบริหารและ
ธุรการ 

งานบริการการศึกษา 

ภาควิชา 

- หนวยแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- หนวยประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

งานบริหารและธรุการ 

-ภาควิชาจิตวิทยา 
-ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
-ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา* 
-ภาควิชาคหกรรมศาสตร* 
-ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง* 

-ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
-ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 
-ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
-ภาควิชาภูมิศาสตร 
-ภาควิชาพลานามัย 

โรงเรียนสาธิต มร. 
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หัวหนางานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

หัวหนางาน 
นโยบายและแผน 

- หนวยวิเคราะหแผน 
    และงบประมาณ 
- หนวยวิจัยสถาบัน 
   และสารสนเทศ 
- หนวยวิเทศสัมพนัธ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

เลขานุการคณะฯ 

หัวหนางาน 
คลังและพัสดุ 

หัวหนางาน 
บริการการศึกษา 

- หนวยสารบรรณ 
- หนวยการเจาหนาที่ 
- หนวยอาคารสถานที่ฯ 
- หนวยผลิตเอกสาร 

-หนวยการเงินและบัญชี 
-หนวยพัสดุ 

-หนวยทะเบียนและประเมินผล 
-หนวยสงเสริมพัฒนาทาง 
   วิชาการ 
-หนวยกิจการนักศึกษา 

หัวหนางาน 
คลังและพัสด ุ

หัวหนางาน 
บริหารและธุรการ 

หัวหนางาน 
บริการการศึกษา 

หัวหนาภาควิชา ผอ.โรงเรียนสาธิตฯ 

-ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
-ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 
-ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
-ภาควิชาภูมิศาสตร 
-ภาควิชาพลานามัย 
-ภาควิชาจิตวิทยา 
-ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

- หนวยแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- หนวยประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

หัวหนางาน 
บริหารและธรุการ 

รองคณบดีฝายบริหาร 

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 

รองคณบดีฝายสวัสดิการ รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตฯ 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการประจําคณะ (กปค.)

-ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา* 
-ภาควิชาคหกรรมศาสตร* 
-ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง* 

โครงสรางการบริหารงาน 
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แบงสวนราชการเปนการภายใน * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายนามคณบดีคณะศึกษาศาสตร   ตัง้แตเร่ิมกอตั้งคณะศึกษาศาสตรจนถึงปจจุบัน  มีดังนี ้
   1.    รองศาสตราจารย ดร.อภิรมย   ณ นคร   (2514-2524) 
   2.    อาจารยธํารง   มานะกิจ    (2524-2528) 
   3.    รองศาสตราจารยเอนก   เพียรอนุกูลบุตร  (2528-2532) 
   4.    ศาสตราจารย (พิเศษ) จรินทร    ธานีรัตน  (2532-2536) 

5. รองศาสตราจารยรวมศักดิ์    แกวปล่ัง   (2536-2538) 
6. รองศาสตราจารยพิมพพรรณ    เทพสุเมธานนท  (2538-2542) 
7. รองศาสตราจารยระวิวรรณ   ศรีครามครัน  (2543-2551) 

  118.     รองศาสตราจารยวจิิตพาณี  เจริญขวญั   (17  ก.พ. 52 -  
ปจจุบัน)                          
                      รักษาการในตําแหนงฯ 

หนาท่ีแล
นาท่ีเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนและงานธุรการตาง ๆ ตามนโยบาย

ของมหา รามคําแหง 

รมการ 
ึ่งมีอํานาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พุทธศัก ตรา 34 

บดีของคณะศึกษาศาสตร   มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้   ตามที่คณบดีมอบหมาย  

อบกํากับดแูลงานบริหารและธุรการ ของคณะฯ  

ิจยัและ

ชอบกํากับดแูลงานนโยบายและแผน

ูแลงานกจิกรรมเพื่อพฒันา

กิจกรรม

 
ะความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณะศึกษาศาสตรมีห
วิทยาลัย
คณบด ี
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ ฯ เปนประธานกร

คณะกรรมการประจําคณะ  ซ
ราช 2541 มา
รองคณบด ี
รองคณ

ประกอบดวย 
1. รองคณบดีฝายบริหาร  มีหนาท่ีรับผิดช

และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ    มีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดแูลงานดานวิชาการ   การว

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
3. รองคณบดีฝายนโยบายและแผน มีหนาท่ีรับผิด

ของคณะฯ และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
4. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา มีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับด

นกัศึกษาของคณะฯ และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
5. รองคณบดีฝายสวัสดิการ มีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดแูลงานดานสวัสดิการและ

ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของคณะฯ และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
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6. รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีหนาท่ีรับผิดชอบกํากับดแูลและ
ท่ี

นาท่ีรับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนของคณะฯ โดย
 ประกอบไปดวย 10  ภาควิชา  ดังนี ้

 
ศึกษา 
ินและการวิจัย 

ึกษา 

ศึกษา* 

ะใหการ
สนับสน

-  หนวยสารบรรณ  มีหนาท่ีรับ สงหนังสือ  รางโตตอบหนังสือ จัดระเบียบและควบคุม
การจัดเก หน

ประวัติ และรวบรวมขอมูลขาราชการ  
พนักงาน

ถานท่ีและยานพาหนะ   มีหนาท่ีดแูลดานความสะอาดสถานท่ีท้ังภายใน
และภาย อก ้ํามัน  การ
ปฏิบัติงานพนกังานขับรถยนต  พนักงานทําความสะอาด และซอมบํารุงระบบประปา  ไฟฟา และงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

-  หนวยผลิตเอกสาร มีหนาท่ีดานการจดัพมิพเอกสาร ขอสอบ และตํารา 

บริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฝายมัธยม) และงานอ่ืน ๆ ตาม
คณบดีมอบหมาย 

ภาควิชา 
ภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรมีห

ดาํเนินการสอนท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
1. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
2. ภาควิชาพืน้ฐานการ
3. ภาควิชาการประเม
4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศ
5. ภาควิชาพลานามัย 
6. ภาควิชาจติวิทยา 
7. ภาควิชาภูมิศาสตร 
8. ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดม
9. ภาควิชาคหกรรมศาสตร* 
10. ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง* 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานธุรการแล

* แบงสวนราชการเปนการภายใน 

ุนภาระงานตามพันธกิจของคณะ  แบงสวนราชการออกภายใน ออกเปน 5  งาน ดังนี ้
1. งานบริหารและธุรการ  ประกอบดวย หนวยสารบรรณ  หนวยการเจาหนาท่ี   หนวย

อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  และหนวยผลิตเอกสาร ซ่ึงแตละหนวยมีหนาท่ี ดังนี ้
 
็บ งัสือ  จัดแยกหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ เสนอผูบังคับบัญชา เวียนและปดประกาศ 

ลงทะเบียนรับ สงจดหมายและพัสดุไปรษณีย และทําลายหนังสือราชการ และงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 -  หนวยการเจาหนาท่ี   มีหนาท่ีควบคุมทะเบียน
และลูกจาง การสรรหาบุคคล  ขออนุมัติสอบบรรจุ  แตงต้ัง เล่ือนข้ัน ปรับวุฒิ ปรับตําแหนง

ควบคุมและรวบรวมขอมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ  วนิัยขาราชการ  การขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ และงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 -  หนวยอาคารส
น อาคาร  เตรียมสถานท่ีหองบรรยาย  ลิฟท    รถยนต  ควบคุมดูแลการเบิกจายน
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2. งานคลังและพสัดุ   ประกอบดวยหนวยการเงินและบัญชี  หนวยพัสดุ มีหนาท่ี ดังนี ้
 

ง

  ควบคุม รักษาพัสดภุณัฑ 
รายงานข ท

และการ
จัดซ้ือจัดจางข

ี้ 

 สัมมนา การบรรยาย 
อภิปราย ละ

ะ

ร  แนะแนวการศึกษา  
แนะแนว ก

นาชาติ  
กรรมการประจําหนวยงานภาครัฐ  กรรมการของสมาคมวิชาชีพตาง ๆ  การเปนวิทยากร เปนตน เพ่ือ

-  หนวยการเงนิและบัญชี  มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการเงินของคณะฯ เกี่ยวกับการเบิก
จายเงินทุกประเภทตามงบประมาณท่ีไดรับ  การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทํารายงานแสด
ฐานะทางการเงิน และการบัญชี  ใหคําปรึกษาดานการเงินและบัญชี  
 -  หนวยพัสดุ    มีหนาท่ีดําเนินการจดัซ้ือ  จัดหาวัสดุครุภัณฑ

อแ งจําหนายพัสดท่ีุชํารุด  ลงทะเบียนครุภณัฑ  ควบคุมทะเบียนประวัติครุภัณฑ   ให
คําปรึกษาดานวิชาการพัสดุ  รวบรวม สรุปและวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการใชจายเงิน

องคณะศึกษาศาสตรเปนรายเดือน  รายไตรมาส และรายป 
3. งานบริการการศึกษา   ประกอบดวยหนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  หนวย

สงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   และหนวย กิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังน
 -  หนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  มีหนาท่ีจัดทําและรักษาทะเบียนประวัติ

นักศึกษา ตรวจสอบแกไขหลักฐานทางทะเบียน  บันทึกประวัตแิละผลการสอบ  ตรวจสอบรับรองผล
การศึกษา ประกาศผลการสอบไล และออกหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ ใหนักศึกษา 

 -  หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   มีหนาท่ี  ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการ
ตําราของคณะศึกษาศาสตร  เชน  การจัดพิมพ   การเบิกจายคาตอบแทนรางวัลตํารา แจงยอดตํารา
คงเหลือ  ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุม  อบรม

แ สนทนาทางวิชาการ  ดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน  จัดทําภาระงานสอนของอาจารย  ประเมินประสิทธิภาพผูสอน  และดําเนินการแล
ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยพลศึกษาสวนภูมิภาค 

 -  หนวย กิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษาดานหลักสูต
ทาง ารประกอบอาชีพ  บริการจัดหางานท้ังนักศึกษาและบัณฑิต  ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษา  

และตอบปญหาเกี่ยวกับการสอบซ้ําซอน การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนหนวยกิต  และดําเนินการ
เตรียมการและฝกซอมบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

4. งานนโยบายและแผน    มีหนาท่ีวิเคราะหและจัดทําคําของบประมาณรายจายจาก
งบประมาณแผนดิน และงบรายไดของมหาวิทยาลัย  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  จัดทํา
แผน/ผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณของแผนในแตละไตรมาส  จัดทํารายงานประจําป 
จัดระบบการเก็บขอมูลและสถิติตาง ๆ  ของบุคลากร อาคารสถานท่ี  เชน การศึกษาตอ การทําวิจัย  
การเขียนบทความทางวิชาการ  การเขาอบรม  สัมมนา ประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ  การเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการระดับชาติ/นา
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รวบรวม

าน
คุณภาพ ฑการประเมินท่ีตนสังกัดกําหนด ใหกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา และ
จัดทํารา น

ินคุณภาพภายใน ประสานงานกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษาในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
ายนอก 

ื่อเสนอตอมหาวทิยาลัย 

งานดานบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม การสอน        

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ 
ชาติ

ติ 
ละปการศึกษาท่ีไดพิมพเผยแพร

ในระดับชาตหิรือนานาชาติ 
เงินประจําปสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะเพื่อนําเสนอบัณฑิต

วิทยาลัย
ห ว

ง ๆ ท่ีรับผิดชอบทางดานวิชาการ สงเสริมพัฒนาทาง
วิชาการ รรม  
รวมท้ังงานธุรก

ะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มีอํานาจและหนาท่ีตาม มาตรา 34 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทย ัยรา

องคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

จัดทํารายงานประจําปและจัดสงขอมูลใหงานประกันคุณภาพการศึกษา และประสานงาน
จัดทําแผนพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร และหนวยงานในสังกัดท้ังแผนระยะส้ันและระยะยาว 

 
 
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีประสานงานกับรองคณบดี หัวหนาภาควิชา และ

เลขานุการคณะ เพื่อรวบรวมเอกสาร  หลักฐานแสดงผลการดําเนินการตามภารกิจดานตาง ๆ  จาก
แหลงขอมูลท่ีมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และนโยบายของคณะตามมาตรฐ

 ตัวบงช้ี และเกณ
ยงานการประเมินตนเองประจําป จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานในดา ตาง ๆ เพ่ือรับการตรวจ

ประเม
และมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง  และเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภ

บัณฑิตศึกษา* 
เปนหนวยงานปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มีหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ดังนี ้
1. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ
2. กําหนดเง่ือนไขลงทะเบียนเรียนและการจดัการสอบไล 
3. ประสาน

การวิจัย การจัดตารางสอน ตรวจสอบและพิจารณาผลการสอบไลในระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ประเมินผลการ
5. รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ และงานวชิาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดบั

หรือระดับนานาชา
6. รวบรวมบทความจากวิทยานิพนธของมหาบัณฑิตในแต

7. จัดทําโครงการใชจาย
พิจารณา 

              มายเหตุ       *   หมายถึง  แบงส นราชการเปนการภายใน 

 
คณะกรรมการฝายตาง ๆ 
คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการฝายตา
สงเสริมพัฒนากิจการนักศึกษา การบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธ

าร ดังนี ้
1.  คณ
าล มคําแหง พุทธศักราช 2541  ดังนี ้
 1.1  วางนโยบาย และแผนงานข
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 1.2   พิจารณาหลักสูตร และรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอสภ
มหาวิทยาลัย 

า

วิทยาลัย
มอบหมายหรือ

ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําตอใน
คณะตอมหาวทิ

ริการทางวิชาการแกสังคม และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หน็แกคณบด ี

  
  คณ สริมการวิจัย  
.  คณ าย

ะกรรมการฝายสวัสดกิารและกองทุน  รับผิดชอบงานดานสวัสดิการและทํานบํุารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศ

านสวัสดิการ  ทําหนาท่ี 
       

เพื่อใหความชวยเหลือบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีมี
รายไดน   

าตัวในโรงพยาบาล  ชวยเหลือเงินและรวมพิธีศพบุคลากร  บิดา  มารดา  สามี ภรรยา  และ
บุตรของ ลาก ของค

ดกิารตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงจดัใหแกบุคลากร   
ของมหา รคณะ

รสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เขารวมขบวน

พาเหรดและแข ขันก
มดนัโลหิต เพื่อใหบริการบุคลากรวัดความดันโลหิต

ดวยตนเอง 
 5.2  ดานทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 

 1.3   พิจารณาวางระเบยีบและออกแบบขอบังคับภายในคณะท่ีสภามหา
เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 1.4   พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารง
ยาลัย 

 1.5   จัดการวดั  ประเมินผล  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
 1.6    สงเสริมงานวิจยั งานบ
 1.7   พิจารณางบประมาณของคณะ 
 1.8   ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเ
 1.9    ปฏิบัติหนาทือ่ืน ๆ เกี่ยวกับกจิการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
2.  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
3. ะกรรมการฝายวิชาการและสงเ
4 ะกรรมการฝ วางแผนและพัฒนา   
5.  คณ

ึกษาศาสตร ดังนี้ 
  5.1  ด
   5.1.1 จัดหาแหลงเงินทุนสวัสดิการ และจัดหารายไดเขากองทุนสวัสดิการคณะ

ศึกษาศาสตร 
   5.1.2   จัดสวัสดิการเงินกูยืม
อย
    5.1.3   จัดสวสัดิการดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เชน  น้ําดื่ม  เยีย่ม

ผูปวยที่เขารักษ
บุค ร ณะศึกษาศาสตรท่ีเสียชีวิต 
  5.1.4   ดําเนินงานดานสวัส
วิทยาลัย  โดยประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในสวนของบุคลาก

ศึกษาศาสตร   
    5.1.5   จัดสวัสดิการดานสรางเสริมสุขภาพใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร รวมกับ

คณะกรรมกา
                     5.1.6  สงเสริมและสนับสนุน

ง ีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง (สุพรรณิการเกม)  ซ่ึงมีประจําทุกป 
                     5.1.7  จัดใหมีเคร่ืองวัดควา
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   5.2.1     โยบายดาน
ศาสตร 

มหาวิทยาลัยแ

           5.2.5 สงเสริมใหเกดิวฒันธรรมองคกรในคณะศึกษาศาสตร    โดยรณรงคให
บุคลากร หว
และกลาวคําสวัส า “ยิ้มสวย รวยน้ําใจ พูด
ไพเราะ”  

6.  คณะ

แนะแนวการศึกษา 

ารดําเนินงาน ตรวจสอบผลการสอบไลท่ีเกี่ยวของกับ
ริการผ

ารดําเนินงานรับสมัครใหมในแตละ

                (5) ควบคุมดแูล การดําเนินงานบริการจัดหางานใหนักศึกษา โดยการปดประกาศ
รับสม

ารศึกษ
              ้ําซอนในแตละภาคการศึกษา 

            แูลบัณฑติคณะศกึษาศาสตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

- ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในเร่ืองการขอรับทุนการศึกษา 
า ประเภทตาง ๆ ของคณะ

ี่ยม และทุนคุณบุญ

วางแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษา

  5.2.2   จัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร 
  5.2.3   รวมโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

ละหนวยงานภายนอก 
  5.2.4  รวมโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสถาบัน

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรยติ และ  คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจดัข้ึน 
 
คณะศึกษาศาสตรแตงกายดวยเคร่ืองแตงกายสีชมพูในวันอังคาร    การทักทายดวยการไ

ดี และการมีมนุษยสัมพนัธในการปฏิบัติงานดวยคําขวัญท่ีว

กรรมการฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 งานบริการใหคําปรึกษาแนะแนวการศกึษาและอาชีพ 
       (1) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานดานการ
     *(2) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานเก่ียวกบัทะเบียนประวัตินกัศึกษา 

                      *(3) วางแผนและควบคุมก
บ ลการสอบไลท่ีเกี่ยวของกับบริการผลการสอบของนักศึกษา 
                     (4) วางแผน จัดเตรียมงาน และควบคุมดแูลก
ภาคการศึกษาในข้ันตอนท่ีคณะฯ รับผิดชอบ 
     

ัครงานของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกจิ 
                     (6) วางแผน จัดเตรียมงานและควบคุมการดาํเนินงาน ลงทะเบียนในแตละภาค
ก า 

       *(7) ควบคุม ดแูลการดําเนนิงานการขอสอบซ
          (8) วางแผน ควบคุม ด
                     (9) วางแผน ควบคุม ดูแล การจัดทําบอรดนิเทศ 
     6.2. งานบริการทุนการศึกษา 
         (1) ทุนภายในคณะ 
   - วางแผลควบคุมดูแลการดําเนินงานเกี่ยวกบัทุนการศึกษา 
   - จัดวางตัวบุคลากรใหดแูลรับผิดชอบเร่ืองทุนการศึกษา 
   
   - จัดทําประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษ
ศึกษาศาสตร เชน ทุนพระพรหมคุณาภรณ (ด.เจยีม กุลละวณิชย) ทุนละมอม ทองเอ
พร้ิง ต.สุวรรณ เปนตน 
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   - ดําเนนิการรับสมัครนักศึกษาผูรับขอทุน 
   - ตรวจสอบคุณสมบัติ พรอมหลักฐานของผูสมัคร 

ิทธิเขาสัมภาษณขอรับทุน 
 มอบในวดัจดัโครงการพิธีไหว

  ิทยาลัย 

วิทยาลัย 

(1) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร 

แจก

ฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
ีย่วกับการใหบริการการศึกษา

ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรรวมงาน 
 

ยปริญญา และเข็มพอขุนของสํานักพิมพ 

ลัีกษณะพึงประสงค 

ยในคณะศึกษาศาสตร 
  ประโยชนและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

6.4 ง

   - ประกาศรายชื่อผูมีส
   - ดําเนนิการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1
ครูของคณะศึกษาศาสตร สวนภาคเรียนท่ี 2 มอบในวนัครู 
 (2) ทุนของมหาวิทยาลัย 

 - ดําเนนิงานภายใตเกณฑของมหาว
  (3) เปนกรรมการสัมภาษณทุนของมหาวทิยาลัย 
  - ดําเนนิงานภายใตเกณฑของมหา

6.3  งานในโครงการกิจการพิเศษ 
 
  - วางแผนควบคุมการดําเนินงาน 
   - ดําเนนิการจดัทําเอกสารประกอบปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหมเพื่อ
นักศึกษา 
   - จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีจัดงานป
   - รวมเปนวิทยากรในการใหคําแนะนําเก
ภายในคณะศึกษาศาสตร 
 (2) โครงการพธีิไหวครูคณะศึกษาศาสตร 
   - วางแผนควบคุม ดแูล การดาํเนินงาน 
   - เชิญคณะกรรมการชมรมวิชาการของคณะศึกษาศาสตรรวมประชุม 
   - ประกาศเชิญชวนนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตรรวมงานพธีิไหวครู 
   - เชิญคณาจารยและ
   - ขอความอนุเคราะหดนตรีไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคําแหง
   - ขอความอนุเคราะหยืมเส้ือครุ
   - จัดเตรียมสถานท่ี 
 (3) โครงการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีม
โดยการจดัโครงการหรือกิจกรรมใหครบ 5 ประการ คือ 
   - กิจกรรมวิชาการ 
   - กิจกรรมการแขงขันกฬีาภา

 - กิจกรรมบําเพ็ญ
   - กิจกรรมทํานศิุลปวัฒนธรรมไทย 
   - กิจกรรมนนัทนาการ 

านบริการท่ัว ๆ ไป 
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8315) ใหคําปรึกษาและแนะนําทุกกรณีท่ีมีผูติดตอมา  

 
ริการการศึกษาไดดําเนนิการใหบริการอยางตอเนื่อง 

นดาน
ร  ดังนี้ 

ษาศาสตร 

ะคณะฯ 

(1) งานประชาสัมพันธ เชน ติดประกาศขาวสารขากหนวยงานอ่ืน ๆ รับ
โทรศัพท(โทร 02-310-

* (2) แจก มร.30 ใหกับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
* (3) แจกตารางสอบไลรายบุคคล 
*(4) แจงผลการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแกนกัศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตรใหทราบ 
(5) แจงบัณฑติเกี่ยวกับกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

หมายเหคุ  * เปนภารกจิท่ีงานบ
7.  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงา

การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสต
1. วางแผนการดาํเนินงานระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบายของคณะศึก
2. จัดโครงการเพ่ือเสริมสรางความรูความขาใจและทักษะประกันคุณภาพใหกับ

บุคลากรในคณะศึกษาศาสตรอยางสมํ่าเสมอ 
3. รวมกันพจิารณาผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ประเมินผลและจดัทํารายงาน

การประเมินตนเอง 
4. สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการพัฒนาการจดั

การศึกษา และสามารถใชรวมกันท้ังระดับภาควิชาแล
5. ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีเพื่อรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร 
6. สงเสริมใหมีการใชกระบวนการคุณภาพ PDCA ในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมของ

คณะฯ เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพภายในองคกร 
7. ติดตามผลการรปะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกเพื่อนําผลการประเมินไป

พัฒนา  ปรับปรุงการใหความรูและกลไกการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 
 
 

1.5 สถานท่ีตั้งและอาคารสถานท่ี 
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อาคาร หอง ชื่อ เนื้อที ่ (ตร.ม.) หมายเหตุ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 พื้นที่สวนกลาง 124   

101/1 หองเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 16  มีเคร่ืองคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

101/2 หองหัวหนางานบริหารและธุรการ 16   

101/3 หองหนวยงานสารบรรณ 32 มีเคร่ืองคอมพิวเตอรและ พรินเตอร 

101/4 หองหนวยงานการเจาหนาที่ 32   มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและพรินเตอร 

EOB 
ชั้น 1 

 
 
 
 

 
101/5 หองพักเจาหนาที่ 18.72   
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101/6 หองงานบริการการศึกษา 198    มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและพรินเตอร  

101/7 หองงานนโยบายและแผน 26   มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและพรินเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร หอง ชื่อ .)เนื้อที ่ (ตร.ม  หมายเหตุ 

200 พื้นที่สวนกลาง 124  

201 หองสมุด 112  มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและพรินเตอร 

202 หองงานคลังและพัสดุ 132 มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและพรินเตอร 

203 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 8 
     

63.
 มีเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ                 
เคร่ืองคอมพวิเตอรและพรินเตอร 

EOB 
ช  2 

 

ั้น
 

 204 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 26   
 

อาคาร หอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ เนื้อที ่(ตร.ม.) หมายเหตุ 

300 พื้นที่สวนกลาง 124  
 
30

หองเรียนนักศึกษา 64 มีเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ เคร่ืองฉายภาพสามมิติ 
ไ ทัศน 1 มโครโฟน โทร

 
30

หองประชุมคณะศึกษาศาสตร 224 ใชเปนหองเรียน ป.โทดวย  มีเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ 
ไมโครโฟน  และชุดนําเสนอ (presentation) 2 

30 หอ บัณฑิตศึกษา 97 มีเคร มพวิเต3 งสํานักงาน ื่องคอ อรและพรินเตอร 

30 หอง4 ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 25  

EOB 
ชั้น 3 

305 หองเรียนนักศึกษา ป.โท 48 มีเคร่ืองฉายภาพขา
โทรท

 

มศีรษะ  เคร่ืองคอมพิวเตอรและ
ัศน 
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อา ชื่อ เนื้อที ่ (ตร.ม.) หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คาร หอง 

400 พื้นที่สวนกลาง 112   
401/1  

EOB 

หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   
401/2 หองพักอาจารยภาคประเมนิและการวิจยั 9   
401/3 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   
401/4      หองพักอาจารยภาคประเมนิและการวิจยั 9   
401/5      หองพักอาจารยภาคประเมนิและการวิจยั 10.5   
401/6      หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   
401/7      หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5 มีเคร่ืองคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

ชั้น 
 

401/8     

4 

 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 21   
 
อาคาร หอง ชื่อ เนื้อที ่ (ตร.ม.) หมายเหตุ 

402/1 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 10.5  
402/2 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 10.5  
402/3 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 10.5  
402/4 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 9  
402/5 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 9  
4 หองพักอาจารยภาคประเม การวิจัย  02/6 ินและ 9 
402/7 ประเมินและการวิจัย 9 หองพักอาจารยภาค  
403/1 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 

 
มีคอมพ
ระบบอ

ิวเตอร 2 เคร่ืองพรอม
ินเตอรเน็ตไรสาย 9 

403/2 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   
403/3 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   
403/4 9   หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 

EOB 
ชั้น 4 
 

น 10.5 403/5 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอ   
403/6 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   
403/7 10.5   หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 

 
 
 สอน 10.5   403/8 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการ
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404/1 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   

404/2 หองพักอาจารยภาคหลักสูตร ะการสอน 10.5   แล

404/3 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   

404/4 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   

404/5 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   

404/6 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   

404/7 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   

404/8 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   

 

 
 

 

 1  

EOB 
ชั้น 4 

 
 

405 หองเลขานุการภาควิชาประเมินและการวิจัย 2  มีเคร่ืองคอมพิวเตอรและพรินเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร ง เนื้อท่ี  (ตร.ม.) หมายเหตุ หอ ชื่อ 

500 108 พื้นที่สวนกลาง   

501 หองสํานักงานคณบดี 186  มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและพรินเตอร 

502 หองจัดทําขอสอบ 112   

503 หองประกันคุณภาพ 16  มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและพรินเตอร 

504 
หองประชุมฯ 112 มีเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ  ใชเปนหอง เรียน  

ป.โทดวย   นักศึกษาประมาณ 30  คน 

505 หองเก็บของ 24   

EOB 
  ชั้น 5 

 
 

 
 

506 หองทําการ 24   

 
แผนผังและขอมูล คณะศึกษาศาสตร อาคาร  NCB  
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อาคาร ห  ุอง ชื่อ เนื้อที ่ (ตร.ม.) หมายเหต

1 พื้น  00 ที่สวนกลาง 205.8   

1 หองประช
ใ
 เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ เคร่ืองฉายภาพสามมิติ    

ื่องคอมพวิเตอร ไมโครโฟน ชุดนําเสนอ 
01 ุม 240 

ชเปนหองเรียนป.โทดวย 
มี
เคร

102 หอ วิชาคหกรรมศาสตร งปฏิบัติอาหารภาค 63 
 จ รโฟน และเตา
ป
ํานวน น.ศ. ประมาณ  30 คน  มีไมโค
ระกอบอาหาร 

1 หองประชุม 63 03  
1 หอ พการศึกษา 36 ื่องคอมพวิเตอรและพรินเตอร 04 งประกันคุณภา  มีเคร

1 หอ ึกษาตอเนื่อง 36 ื่องคอมพวิเตอรและพรินเตอร 05 งภาควิชาการศ  มีเคร

106 หองLab ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง 205.8  มีไมโครโฟน 

 
 
 
 
 
 

NCB 
ชั้น 1 

 
 
 
 

107 
 

หอ
ยานพาหนะ  

วิเตอรและพรินเตอร 
 

งหนวยอาคารสถานท่ีและ    40 มีเคร่ืองคอมพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร หอง ช่ือ เน้ือที่  (ต เหตุ ร.ม.) หมาย

200 พ้ืนที่สวนกลาง 7.5   

201 หองปฏิบัติการภาควิชาภูมิศาสตร 72   มีเครื่องคอมพิวเตอร 

202 ิทยา 72 หองพักนักศึกษา ป.โท ภาควิชาจิตว  

203 ิทยา 36 
ครโฟน 
  25  คน   หองปฏิบัติการ 1 ภาคจิตว

มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ ไมโ
โทรทัศนสําหรับน.ศ. ประมาณ

 
 
 

 
 
  36 

 

ื่องฉายภาพขามศีรษะ 
ําหรับน.ศ. ประมาณ             

 
 

204 
 

หองปฏิบัติการ 2 ภาคจิตวิทยา
 

  มีเคร
ไมโครโฟนส
5 คน   
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205 
 

หองบันทึกเสียง AV ภาควิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 36 

 สําหรับน.ศ. ประมาณ  30  คน                        
มีไมโครโฟน 

206 
 
 
 

หองปฏิบัติการ AV ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 
 

15.9 
 
 
 

สําหรับน.ศ. ประมาณ  30  คน                   
มี เครื่องฉายภาพสามมิติ    เครื่อง
คอมพิวเตอร ไมโครโฟน ชุด
นําเสนอ โทรทัศน 

207 
 

หองเรียน AV ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 
 

36 
 

มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ  เครือ่ง
เสียง ไมโครโฟน  เครื่องฉายภาพ
สามมิติ  เครื่องคอมพิวเตอร ชุด
นําเสนอ สําห มาณ  60 คน  รับน.ศ. ประ     

208 หองสมุดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 15.9  

209 หองบริการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 2  9.68   

210 หองCounseling room I ภาควิชาจิตวิทยา 1  0.25
211 หองCounseling room II ภาควิชา จิตวิทยา 10.25 

   บรรจุน.ศ. ประมาณ  14  คน   
       

 
NCB 
ช้ัน 2 

 
 
 

 
 

 

ิตวิทยา 1  

 
 
 

212 หองCounseling room III ภาควิชา จ 0.25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร .ม.) หอง ชื่อ เนื้อที่ (ตร หมายเหตุ 

300 พื้นที่สวนกลาง 117.81   

3    01/1  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45

3   01/2  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45 

301/3  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/4  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/5  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   

NCB 
ชั้น 3 

 
 
 
 

 

301/6  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
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301/7  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/8  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/9  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45  มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและพรินเตอร 
301/10  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/11  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/12  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/13 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
301/14 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
301/15 หองพักอาจารยภาควชิาเท ลยีการศึกษา 9.45   คโนโ
301/16 ควชิาเทคโนโลยีการศึกษา   หองพักอาจารยภา 9.45 

301/17 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา   9.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร ี ่(ตร.  หอง เนื้อท ม.)ชื่อ หมายเหตุ 

301/18 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45 
301/19 หองเลขานุการภาควิชาวิชาภูมิศาสตร 10 

 

301/20 หองประชุมภาควิชาภูมิศาสตร 20 
302/1 หองประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 27.6 

ื่องคอมพวิเตอร 
และพรินเตอร 
มีเคร
   

   

302/2 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/3 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/4 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/5 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/6 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/7 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/8 

หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
9.45 

 
302/9 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศกึษา 9.45   
302/10 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศกึษา 9.45   
302/11 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศกึษา 9.45   

NCB 
ชั้น

 

302/12 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศกึษา 
 

9.45 มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและ
พรินเตอร 

 3 
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30 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศกึษา  2/13 9.45 

302/14 9.45 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศกึษา  
302/15 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศกึษา   9.45 

302/16 หองพักอาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/17 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศกึษา ีเคร่ืองคอมพวิเตอรและ

ินเตอร  
9 
 

  ม
พร

302/18 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศกึษา 10.6  
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402/1 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45   
402/2 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45   

402/3 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45   

402/4 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45   

402/5 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45  

402/6 หองสมุดภาควิชาบริหารการศึกษา 21    มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและ 
     พรินเตอร 

402/7 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45   
402/8 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45   
402/9 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา,หองประชุม

ภาคฯ 21.2   
402/10 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 10   
402/11 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
402/12 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
402/13 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45  
402/14 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45  

อาคาร หอง ชื่อ เนื้อที ่ (ตร.ม.) หมายเหตุ 

400 พื้นที่สวนกลาง 117.81   
401/1 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45 
401/2 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45 

   มีเคร่ืองคอมพวิเตอรและ 
     พรินเตอร 

401/3 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/4 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/5 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/6 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/7 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/8 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/9 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/10 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/11 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/12 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/13 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/14 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/15 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
401/16 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   

NCB 
ชั้น 4 

 
 
 
 
 

401/17 หองสมุดภาควิชาจติวิทยา 21.2  มีเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ 
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ผังอาคาร NCB ชั้น 6 

402/15 9.45   หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 
402/16 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
402/17 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45   
402/18 9.45   หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 

 

 
อาคาร หอง ชื่อ เนื้อที(่ตร.ม.) หมายเหตุ 

500 พื้นที่สวนกลาง 159.76   
501 หองเรียน 55.8  
502 หองเรียน 27.9   
503 หองเรียน 55.8  
504 หองเรียน 32.4  
505 หองสาขาวิชาการอุดมศึกษา 288.75   
506 หองเรียนภาควิชาคหกรรมศาสตร 24  
507 หองเรียนภาควิชาคหกรรมศาสตร 24  

 
 
 
 
 

NCB 
ชั้น 5 

 
 

508 24  หองเรียนภาควิชาคหกรรมศาสตร 
 

                     
 
 

            
                                                                  600 
 
 
 
                                                                                                 

 
601 

 

ดาดฟา 

อาคาร หอง ชื่อ เนื้อท่ี(ตร.ม.) หมายเหตุ 

600 พื้นที่สวนกลาง 159  NCB 
ชั้น 6 601 204  หองประชุม 
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ตึกศรีชุม  (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) 
 
 
 
 

                                                         หองธุรการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 หอง ชื่อ หมายเหตุ 

SCB 
 

ชั้น 2 หัวหนาภาคและเลขาภาค 
หองแสดงส่ือการสอน 

คอมพิวเตรอรพรอมเคร่ืองพร้ินเตอร1 ชุด 
เคร่ืองโอเวอรเฮด 

SCB 1 หองพักอาจารย - 

ชั้น 2 2 หองพักอาจารย - 

 3 หองพักอาจารย คอมพิวเตอร 1 ชุด เคร่ืองพร้ินเตอร 

 4 หองพักอาจารย คอมพิวเตอร 1 ชุด 

 5 หองพักอาจารย - 

 6 หองพักอาจารย - 

 7 หองพักอาจารย - 

 8 หองพักอาจารย - 

 9 หองพักอาจารย - 

 10 หองพักอาจารย - 

 11 หองพักอาจารย - 

 
 
 
 

 
 

หองปฏิบัติการสุขศึกษา 

 
 
หองปฏิบัติการ
นันทนาการ 

 
 
 
 

หองแสดงส่ือ
การสอน 

 
หองเก็บ
เคร่ืองมือ 

 
หอง

บัณฑิตศึกษา 

 
 

หอง 
พักผอน 

หองพัก
อาจารย 
3

หองพัก
อาจารย 
1 

หองพัก
อาจารย 
2 

หองพัก
อาจารย 
4

หองพัก
อาจารย 
7 

หองพัก
อาจารย 
5 

หองพัก

อาจารย 
6 

หองพัก
อาจารย 
8 

 
 
 
 

หองปฏิบัติกา
รกีฬา 

 
หองประชุม 

 
หัวหนา
ภาค 

หองพัก 
อ.16  

 
หองพัก 

อ.17 
 
 

หองพัก 
ผอน 

หองพัก
อาจารย 
13

หองพัก
อาจารย 
11

หองพัก
อาจารย 
12

หองพัก
อาจารย 
15 

หองพัก
อาจารย 
14

หองพัก
อาจารย 
8 

หองพัก
อาจารย 
7 

หองพัก

อาจารย 5 
หองพัก
อาจารย 
6
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อาคาร หอง ชื่อ หมายเหตุ 

SCB 12 หองพักอาจารย - 

ชั้น 2 13 หองพักอาจารย - 

 14 หองพักอาจารย - 

 15 หองพักอาจารย - 

 16 หองพักอาจารย - 

 17 หองพักอาจารย - 

  หองปฏิบัติการนันทนาการ - 

  หองปฏิบัติการสุขศึกษา - 

SCB  หองแสดงส่ือการสอน - 

ชั้น 3  หงบัณฑิตศึกษา - 

  หองธุรการ - 

  หองเก็บเคร่ืองมือ - 

  หองปฏิบัติการกีฬา - 

  หองประชุม เคร่ืองโปรเจคเตอร 

  หองหัวหนาภาควิชาและเลขา คอมพิวเตอร 3 เคร่ือง 
เคร่ืองปร้ิน 2 เคร่ือง 

  หองพักผอน - 

  หองพักผอน - 
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1.6  บุคลากร 
  ปการศึกษา 2551  คณะศึกษาศาสตรมีบุคลากร  จํานวนขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจางประจํางบคลัง งบรายได ลูกจางช่ัวคราว (รายป)   ดังนี้ 

ตารางท่ี  1  แสดงจํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร : จําแนกตามวฒุิการศึกษา  

ภาควิชา รองศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารย 

อาจารย รวม 

                  และตําแหนงทางวิชาการ 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก   

- 2 5 - - - - 1 1 9 การประเมินและการวิจยั 

- 10 2 - 5 1 - 3 - 21 จิตวิทยา 

- 3 2 - 4 - - 3 - 12 เทคโนโลยีการศึกษา 

- 8 1 - 5 1 - 3 1 19 พลานามัย 

- 3 2 - 1 - - 3 1 10 พื้นฐานการศึกษา 

- 3 - - 3 1 - 2 - 9 ภูมิศาสตร 

- 10 8 - 3 4 - 8 2 35 หลักสูตรและการสอน 

- 2 - 1 2 2 - 4 - 11 คหกรรมศาสตร 

- 3 6 - 1 1 - - - 11 บริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 

- - - - 2 1 - - 1 4 การศึกษาตอเนื่อง 

- 44 26 1 26 11  27 6 141 รวม 

แผนภูมิ 1  แสดงวุฒิการศึกษาของคณาจารย ปการศึกษา 2551 
 

1

97

43

0

20

40

60

80

100

วุฒิการศึกษา

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

ปรญิญาเอก

 
 
ขอมูล : งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร   ณ วันท่ี  29 พฤษภาคม 2552 
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แผนภูมิ 2   แสดงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย    ปการศึกษา 2551 
 

70

38 33

0

20

40

60

80

ตําแหนงทางวิชาการ

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

 
ขอมูล : งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร   ณ วันท่ี  29 พฤษภาคม 2552 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนบุคลากร สาย ข ค คณะศึกษาศาสตร   

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

สาย ข ค ขาราชการ 16 

 พนักงานมหาวิทยาลัย 6 

 ลูกจางงบรายได 16 

 ลูกจางประจํา 18 

 ลูกจางชั่วคราว (รายป) 14 

   70 รวม
 
ขอมูล : งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร   ณ วันท่ี  1 ธันวาคม  2551 
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แผนภูมิ  3 แสดงจํานวนบุคลากร สาย ข ค คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2551 

จํานวนบุคลากรสาย ข ค คณะศึกษาศาสตร

16

6

16
18

14

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางงบรายได

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว (รายป)
 

 

ขอมูล : งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ณ วันท่ี ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2552 
 

ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรสาย ข ค และลูกจางประจํา ปการศึกษา 2551 : จําแนกตามวุฒิการศึกษา  
 

บุคลากร วุฒิการศึกษา จํานวน(คน) 

สาย ข ค และ ป.4 13 

ลูกจางประจํา ม.3 13 

 ม.6 2 

 ปวส. 2 

 อนุปริญญา 1 

 ปริญญาตรี 29 

 ปริญญาโท 10 
รวม 70 

ขอมูล : งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร   ณ วนัท่ี  1 ธันวาคม 2551 
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แผนภูมิ 4  แสดงวุฒิการศึกษาบุคลากร สาย ข ค และลูกจางประจํา  ปการศึกษา 2551 
                  จําแนกตามวฒุิการศึกษา  
 

13 13

2 2 1

29

10

0

5

10

15

20

25

30

ป. 4 ม.3 ม.6 ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท
 

 
 

ขอมูล : งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร   ณ วันท่ี  29 พฤษภาคม 2552 
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 1.7   นักศึกษา 
ตารางท่ี 5 จํานวนนักศึกษาใหม  และผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

สาขา/วชิาเอก 
นักศึกษาใหม 

ปการศึกษา 2551 
ผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2550 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร (รวม) 
  - วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
  - วิชาเอกภาษาไทย 
- วิชาเอกสังคมศึกษา 
- วิชาเอกคณิตศาสตร 
- วิชาเอกวิทยาศาสตร 
- วิชาเอกชีววิทยา 
- วิชาเอกธุรกิจศึกษา 

    - วิชาเอกวัดผลการศึกษา 
- วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
- วิชาเอกพลศึกษา (สายเดียว) 
- วิชาเอกพลศึกษา (วิชาโท) 
- วิชาเอกสุขศึกษา 

   - วิชาเอกคหกรรมศาสตร ( 5 ป) 
   - วิชาเอกคหกรรมศาสตร ( 4  ป) 
- วิชาเอกประถมศึกษา 
- วิชาเอกปฐมวัยศึกษา 
- วิชาเอกภาษาจีน 
- วิชาเอกศิลปศึกษา 
- วิชาเอกภาษาฝร่ังเศส 
- วิชาเอกเคมี 
- วิชาเอกฟสิกส 

2,453 
332 
244 
223 
209 
58 
48 
35 
20 

173 
99 
32 
76 
37 

110 
290 
296 
60 
84 
6 

11 
10 

295 
28 
9 

38 
28 
6 
- 

12 
2 

37 
31 
- 

36 
- 

63 
- 
3 
1 
- 
- 
- 
- 
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สาขา/วชิาเอก 
นักศึกษาใหม 

ปการศึกษา 2551 
ผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2550 

สาขาวิชาจิตวิทยา (รวม) 
-  จิตวิทยาสังคม       
-  บริการปรึกษาและแนะแนว 
-  คลีนิกและชุมชน 
-  อุตสาหกรรมและองคการ 
- จิตวิทยาพัฒนาการ 

727 
107 
107 
283 
157 
73 

151 
7 

25 
74 
45 
- 

สาขาวิชาภูมิศาสตร (รวม) 64 21 

รวมท้ังส้ิน 3,244 467 

 ท่ีมา : งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  ขอมูล ณ  วันท่ี  29 พฤษภาคม 2552 
ตารางท่ี 8 จํานวนนักศึกษาใหม และผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท   

 
สาขาวิชา 

นักศึกษาใหม 
ปการศึกษา 2551 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2550 

- ประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู 200 153 
- ภูมิศาสตร 12 7 
- การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 14 29 
- เทคโนโลยีการศึกษา 17 13 
- จิตวิทยาการใหคําปรึกษา 17 10 
- หลักสูตรและการสอน 15 64 
- พลศึกษา 10 18 
- การอุดมศึกษา - - 
- การบริหารการศึกษา  (ภาคพิเศษ) 104 1,452 
- การพัฒนาทรัพยากรมนษุย (ภาคพิเศษ) 43 5 
- การพัฒนาทรัพยากรมนษุย (ภาคปกติ) 7 64 
- พื้นฐานการศึกษา - 10 
- คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน 10 10 
- จิตวิทยาการใหคําปรึกษา 17 10 
- จิตวิทยาพัฒนาการ 15 7 
- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 25 11 
- สุขศึกษา 7 9 
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สาขาวิชา 

นักศึกษาใหม 
ปการศึกษา 2551 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2550 

- การวิจยัการศึกษา 13 9 
- จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 24 5 
- การสอนภาษาอังกฤษ 23 9 
- จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 18 19 
- การสอนภาษาไทย - 1 
- คณิตศาสตรศึกษา 12 16 
- การบริหารการศึกษาพิเศษ 11 - 
- การพัฒนาการศึกษา 10 - 
- การสอนสังคมศึกษา - - 
- การสอนวิทยาศาสตร - - 

 รวม 407 1,931 

ท่ีมา  :  บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร      ณ  วันท่ี 29  พฤษภาคม 2552 
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1.7  งบประมาณ 

งบประมาณของคณะศึกษาศาสตรท่ีไดรับจากการจดัสรร ปงบประมาณ 2551 
 

แผนงาน/งาน/หมวดรายจาย 
งบแผนดิน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

งบรายได 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

รวม 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

 131,566,100 66,603800 198,169,900 

ก. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 131,566,100 66,403,800 197,969,900 
       2.  งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร 131,566,100 66,403,800 197,969,900 

   2.1 กิจกรรมหลัก 
               -  จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร 

 
118,453,000 

 
56,646,187 

 
175,099,187 

              กองทุนเพ่ือการศึกษา 118,450,000 54,646,187 173,099,187 

             1)  งบบุคลากร 109,137,400 4,586,187 113,723,587 

                   1.1  เงินเดือน    109,137,400 - 109,137,400 
                          1.1  คาจางประจํา - 3,222,222 3,222,222 
                          1.2  คาจางช่ัวคราวรายป - 1,363,965 1,363,965 
              2)  งบดําเนินงาน 648,900 12,000,000 12,648,900 
                    2.1 คาตอบแทน 648,900 12,000,000 12,648,900 
                        -  เงินสมทบประจําตําแหนง 648,000 - 648,900 
                       -  คาเชาบาน - -  
                       -   คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ - -  
                             - คาสอนสวนกลาง - 10,000,000 10,000,000 
                             - คาสอนภาคฤดูรอนสวนกลาง - 2,000,000 2,000,000 
                    2.2  คาใชสอย - -  
                    2.3  คาวัสดุ - -  
            3)  งบเงินอุดหนุน 8,663,700 60,000 8,723,700 
                                       -    เงินอุดหนุนท่ัวไป- เงินอุดหนุนคาใชจาย 
                               บุคลากร 

 
5,975,700 

 
- 

 
5,975,700 

                 -   เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงิน อุดหนนุ 
                            คาใชจาย- ผลิตครกูารศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                       ระดับปริญญาตร ี 

 
 

2,688,000 

 
 

- 

 
 

2,688,000 
                           3.1  เงินกิจกรรมวิชาการนักศึกษา - 60,000 60,000 
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แผนงาน/งาน/หมวดรายจาย 

งบแผนดนิ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

งบรายได 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

รวม 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
             4)  งบรายจายอ่ืน     - 38,000,000 38,000,000 
                       4.1  โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน 
                              สวนภูมิภาค ป.ตรี 

 
- 

 
250,000 

 
250,000 

                       4.2 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอน 
                              สวนภูมิภาค ป.โท 

 
- 

 
32,750,000 

 
32,750,000 

                     4.3  โครงการพิเศษและความรวมมือ - 5,000,000 5,000,000 
              กองทุนสินทรัพยถาวร - 2,000,000 2,000,000 
              1)  งบลงทุน - 2,000,000 2,000,000 
                    1.1  คาครุภัณฑ - 2,000,000 2,000,000 
                         -  ครุภัณฑท่ีมีมูลคาตํ่ากวา 1 ลานบาท  - 2,000,000 2,000,000 
                    1.2  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง - - - 
                          -  คาท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีมีมูลคา 
                                 ต่ํากวา 1 ลานบาท 

 
- 

 
 

 
- 

         2.2  กิจกรรมสนับสนุน    
         - บริหารจัดการท่ัวไปทัว่ไปดานศึกษาศาสตร 13,116,100 9,757,613 22,873,713 
                กองทุนท่ัวไป 13,116,100 9,757,613 22,873,713 
               1)  งบบุคลากร 11,931,300 5,100,613 17,031,913 
                      1.1   เงินเดือน 6,138,500  6,138,500 
                     1.1  คาจางประจํา 5,792,800 3,839,678 9,632,478 
                    1.2  คาจางช่ัวคราวรายป - 1,260,935 1,260,935 
  2)  งบดําเนนิงาน 160,000 4,450,000 4,610,000 
                    2.1  คาตอบแทน 160,000 3,000,000 3,160,000 
                     - คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 1,382,720 1,382,720 
                     - คาเบ้ียประชุมกรรมการ - 50,000 50,000 

 
 

ขอมูล : งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร    
 
 
 
 
 



 

1.8 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมายสําคัญในปจจุบัน 

ผลการประเมินป  2550 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2551 - ปจจุบัน) 

องคประกอบที่ 1 องคประกอบที่ 1 องคประกอบที่ 1 
-  ผลการประเมินปการศึกษา  2550  ไมมีจดุที่ควร
พัฒนา 

-  มีการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551 - 2554) 

 

มีการนําผลการการวิเคราะหในเรื่องการจดัทํา
นโยบายและแผนมาใชในการจัดทําแผน
ดําเนินการ 

องคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 2 
1.  ยังไมมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให
ผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติไดจริง โดยมีผูทรงคุณวุฒหิรือผูรูใน
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

-  มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมามีสวน
รวม 

-  

 

เชิญผูทรงคุณวุฒหิรือผูรูในชุมชนมามีสวนรวม
อยางตอเนื่อง 
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2.  มีการประเมินหลักสูตรไมครบทุกหลักสูตร - คณะฯมีการดําเนินการมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร 

-  

 

-  ไดจดัโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษาหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง 

- โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช  2551  
สูการปฏิบัติ 

คณะฯดําเนนิการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อนําผล
การวิเคราะหมาปรับปรุงหลักสูตร 

 



 

ผลการประเมินป  2550 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2551 - ปจจุบัน) 
3.  การจัดทํารายละเอียดกระบวนวิชาไมครบทุก
วิชา 

3.   มีการติดตามรวบรวมผลการประเมินการเรียน
การสอนของคณาจารยอยางตอเนื่อง 

3.  มีการติดตามรวบรวมผลการประเมินการเรียน
การสอนของคณาจารยอยางตอเนื่องปละ 2  ครั้ง 

องคประกอบที่ 3 องคประกอบที่ 3 องคประกอบที่ 3 
1. 1.  ผลการประเมินปการศึกษา 2550  ไมมีจดุที่  

 ควรพัฒนา 
คณะมีหนวยงานบริการการศึกษาอยูแลว จึงได
ดําเนินการจัดสถานที่สําหรับบริการแนะแนวให
สําหรับนักศึกษา จัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา
ครบทั้ง 6 ประเภท คณะฯไดจัดปายนิเทศ
สําหรับประกาศรับสมัครงานที่หนวยบรกิาร
รวมทั้งมีเว็บไซตของคณะใหกับศิษยเกาและ
บุคคลทั่วไปและมีกลองแสดงความคิดเหน็
ใหกับนักศึกษา 

1.  
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2. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2551 

 
 
 
 
 

สนับสนุนการจัดและพฒันากิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาองคความรู ทักษะการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพของนักศึกษาและศิษย
เกา สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  

 



 

ผลการประเมินป  2550 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2551 - ปจจุบัน) 

องคประกอบที่ 4 องคประกอบที่ 4 องคประกอบที่ 4 
1.  คณะฯ ยังไมมีระบบรวบรวม คัดสรร วเิคราะห

และสังเคราะห ความรูจากงานวิจยัที่เชื่อถือ
ไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

-   มีการรวบรวมขอมูลงานวจิัยของบุคลากรใน
หองสมุดของคณะศึกษาศาสตรและในเวบ็ไซด
ของคณะฯ 

-   มีการรวบรวมขอมูลงานวจิัยของบุคลากรใน
หองสมุดของคณะศึกษาศาสตรและในเวบ็ไซด
ของคณะฯอยางตอเนื่อง 

2.  งานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติ/นานาชาติตอจาํนวนอาจารย
ประจํายังมีนอย 

2.  สนับสนุนใหคณาจารยทําผลงานวิจัยจํานวน 10   
เรื่อง 21  คน  และมีงานวิจยัและงานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ จาํนวน  
10  เรื่อง 

2.  สนับสนุนใหคณาจารยทําผลงานวิจัยและ
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น 

องคประกอบที่ 5 องคประกอบที่ 5 องคประกอบที่ 5 
1.  ผลการประเมินปการศึกษา  2550  ไมมีจดุที่

ควรพัฒนา 
1. คณะฯไดมีการดําเนินการใหบริการวิชาการ

วิชาชีพแกสังคมอยางตอเนือ่งโดยไดจัด
โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน  
12  โครงการและสนับสนุนใหคณาจารยบริการ
วิชาการวิชาชีพแกสังคมคิดเปนรอยละ 95.95 

1.  39 

 

จัดกิจกรรมการบริการวิชาการวิชาชีพแกสังคม
และสนับสนนุใหคณาจารยบริการวิชาการ
วิชาชีพแกสังคมอยางตอเนือ่ง 

องคประกอบที่ 6 องคประกอบที่ 6 องคประกอบที่ 6 
1.  ยังไมมีการบูรณาการงานดานทําน-ุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอื่นๆ 
คณะฯ ไดมีการบูรณาการโครงการวัฒนธรรมใน
ดานการเรียนการสอนวิชา HC  405 และ          HC 
606, TL 325 ,326,431,432 

1.  สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
ภาระกจิอื่นใหมากขึ้น 

 



 

ผลการประเมินป  2550 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2551 - ปจจุบัน) 

องคประกอบที่ 7

40 

 
1.  ยังไมมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู 

องคประกอบที่ 7 องคประกอบที่ 7  
1.  ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรูที่

วางแผนไวโดยสงบุคลากรเขาอบรม 
1.  มีการดําเนนิงานตามแผนการจัดการความรู
โดยจัดสงบุคลากรเขาอบรมการจัดการความรู
อยางตอเนื่อง 

2.  การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวมในการพฒันายังมีนอย 

2.  มีการสนับสนุนใหมีภาคประชาชนทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ  เขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของคณะฯ 

 

2.  มีการการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาในดานตาง ๆ  

3.  ยังไมมีอาจารยที่ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ/นานาชาติ 

3. มีการสนับสนุนใหอาจารยไดพัฒนาตนเองและ
ทําผลงานทางวิชาการ 

3.  มีการสนับสนุนงบประมาณใหคณาจารย
พัฒนาตนเองและทํางานผล 

4.   ยังไมมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงใน
การบริหารการศึกษา 

4.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงในการ
บริหารงาน 

4.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงในการ
บริหารงานในหนวยงานใหมากขึ้น 

องคประกอบที่ 8 องคประกอบที่ 8 องคประกอบที่ 8 
1. -  ผลการประเมินปการศึกษา 2550  ไมมีจดุที่ควร

พัฒนา 
มีการอบรมเจาหนาที่ของหนวยงานฝกอบรม
ระบบสามมิติ (ระบบฐานขอมูลของ
มหาวิทยาลัย เรื่องการเงินพสัดุ) 

1.  

2. มีการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ
เพื่อใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑของคณะฯ
ที่เสื่อมสภาพหมดความจําเปน 

 



 

ผลการประเมินป  2550 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2551 - ปจจุบัน) 

องคประกอบที่ 9 องคประกอบที่ 9 องคประกอบที่ 9 
1.   มีการประชุมคณะกรรมการอยางตอเนือ่งเพื่อ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานที่ผานมาจัดโครงการ
อบรมใหความรูการประกันคุณภาพกับบุคลากร
และนักศึกษา ปละ 1 ครั้ง 

1.  มีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง2.  
มีการใหความรูและทักษะแกบุคลการและนักศึกษา
เพื่อใหมีความเขาใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.  มีการนําปรับปรุงผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 
2.  

3.  จัดโครงการอบรม เรื่อง มาตรฐาน ตัวบงชี้ และ
เกณฑคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ปรับปรุงใหม ปการศึกษา 2550 
4.  จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการฯคณะ
ศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2551 

มีการใหความรูและทักษะแกบุคลการและ
นักศึกษาเพื่อใหมีความเขาใจในงานประกัน
คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 10 องคประกอบที่ 10 องคประกอบที่ 10 
-  ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุง -  คณะไดมีการนําผลการประเมินแจงใหที่ประชุม

รับทราบและภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาไดจัดทํา
โครงการศูนยการเรียนรูทางเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ซึ่ง   มีการปรับปรุงสิ่งแวดลอม 
อาคารสถานที่  เพื่อจัดตั้งหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรทางเทคโนโลยีการศึกษา 

-  จัดหองเรียนหองปฏิบัติการที่เอื้อตอการศึกษามี
วัสดุครุภณัฑที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
อยางตอเนื่อง 
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ผลการประเมินป  2550 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2551 - ปจจุบัน) 

องคประกอบที่ 11 
-  ควรนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

องคประกอบที่ 11 
-  คณะไดมีการนําผลการประเมินแจงใหที่ประชุม
รับทราบมีการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณและวสัดุ
การศึกษาเพื่อใหมีเพยีงพอตอการใชงาน 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 11 
-  มีการสํารวจการใชโสตทัศนูปกรณและวสัดุ
การศึกษาอยางตอเนื่องและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไข 

 
 
 



สวนที่ 2  
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2550 

ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
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1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
 

ระดับ 6 ศษ. 1.1.1.1,ศษ. 1.1.1.2 
ศษ. 1.1.1.3,ศษ. 1.1.1.4 
ศษ. 1.1.1.5,ศษ. 1.1.1.6 

1   ปรัชญา ปณิธาน 
    วัตถุประสงคและ 
    แผนการดําเนินการ 
 

2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ประจําปใหสอดคลองกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 

  ศษ. 1.1.2.1,ศษ. 1.1.2.2 
ศษ. 1.1.2.3, 

 

 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

  ศษ. 1.1.3.1 ,  ศษ. 1.1.3.2 
 

 4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ   ศษ. 1.1.4.1,              
ศษ. 1.1.4.2 

 5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  อยาง
นอย  ปละ2 ครั้ง และรายงานตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย 

   

 

1.1   มีการกําหนด
ปรัชญา หรือ
ปณิธานตลอดจน
มีระบวนการ
พัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน       
และมีการกําหนด
ตัวชี้พื่อวัด
ความสําเร็จของ      
การดําเนินงาน
ตามแผน ใหครบ
ทุกภารกิจ   6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  

เปาประสงคเปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

ศษ. 1.1.1.1,   ศษ. 1.1.2.2
ศษ. 1.1.2.3 

    7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนือ่ง 

ศษ. 1.1.7.1,ศษ. 1.1.7.2 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  

 



เกณฑการประเมิน: (ระดับ)  กระบวนการ 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดปรัชญา / ปณิธานเปนลายลักษณอักษรในแผนปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ศษ. 
1.1.1.1,ศษ. 1.1.1.2)  ไดรวมกันพิจารณาทบทวนปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร (ศษ. 1.1.1.3)             
มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกระดับรับทราบผานทางจดหมายขาวของคณะศึกษาศาสตร  (ศษ. 1.1.1.4) เว็บไซตของคณะศึกษาศาสตร  www.edu.ru.ac.th  (ศษ. 1.1.1.5)  และ
ปายประชาสัมพันธปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน คณะศึกษาศาสตร (ศษ. 1.1.1.6)  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  โดยมีแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลอง
กันและสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ โดยแตงตั้งคณะกรรมการฝายนโยบายและแผนเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป (ศษ. 1.1.2.1 - 3)   มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน   (ศษ. 1.1.3.1 - 2)              
มีการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ  (ศษ. 1.1.4.1 – 2)  มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ ปละ 2 ครั้ง  และรายงานตอผูบริหารรบัทราบ                  
(ศษ. 1.1.4.1 – 2)  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนินงาน  เปาประสงคเปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  (ศษ. 1.1.1.1, 1.1.2.2 – 3,           
ศษ. 1.1.6.1)   มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  (ศษ. 1.1.7.1,ศษ. 1.1.7.2) 
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ผลการ
ดําเนินงาน 
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1.  มีเอกสารกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงาน ศษ. 1.1.3.1 

2.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามตัวบงชี้  ศษ. 1.1.2.1 

3.  มีเอกสารแสดงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  ศษ. 1.1.4.1- ศษ. 1.1.4.2 
 

4.  มีเอกสารแสดงกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบงชี้ 

  
          

1. ปรัชญา ปณิธาน     
วัตถุประสงคและ 
แผนการดําเนินงาน    

 

1.2  การประเมินผล
การดําเนินงานและ
รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงชี้
ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 

รอยละ 75 

 5.  มีการประเมินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานตามที่กําหนด รอยละ100 

 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  

เกณฑการประเมิน  : 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการครบทุกขอและ มีการดําเนินการครบทุกขอและ มีการดําเนินการครบทุกขอและ 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100 

ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร  มีการกําหนดตัวบงชี้ ของแผนงานการปฏิบัติงาน (ศษ. 1.1.3.1)  มีคณะกรรมการฝายนโยบายและแผนเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามตัวบงชี้                     

(ศษ.1.1.2.1)  มีเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  คณะศึกษาศาสตร กําหนดแผนการปฏิบัติงาน จํานวน  6  แผนงาน  27  ตัวชี้วัด  สามารถดําเนินงานตามแผนทั้ง 6 แผนงาน 27  

ตัวชี้วัด สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายทุกแผนงาน คิดเปนรอยละ  100 
 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย   หมายเลขเอกสารอางอิง 
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1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร ระดับ 4 ศษ. 2.1.1.1 , ศษ. 2.1.1.2 

2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต    ศษ. 2.1.2.1, ศษ. 2.1.2.2 
2   การเรียนการ
สอน 

2.1 มีระบบและ
กลไกการพัฒนา
และบริหาร      
หลักสูตร  

 ศษ. 2.1.3.1,ศษ. 2.1.3.2 3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลกัสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง ศษ. 2.1.3.3ศษ. 1.1.1.5,           

ศษ. 2.1.3.4,ศษ. 2.1.3.5,  
ศษ. 2.1.3.6  

 

 ศษ. 2.1.4.1- ศษ. 2.1.4.4 

  
4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละ
ของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่
ตีพิมพเผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

 

  
5.  

 
 ศษ. 2.1.5.1, ศษ. 2.1.5.2,         มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป

ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรบัปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ศษ .2.1.5.3 

 
 

  
6.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมี
การประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ศษ. 2.1.2.1,     ศษ. 2.1.2.2,
ศษ. 2.1.6.1 

  
7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และ
ปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

  ศษ. 2.1.7.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุ
เปาหมาย 

3  

เกณฑการประเมิน  ระดับ  (กระบวนการ) 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก 

 



ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตร  ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยใหถอืเปนแนว

ปฏิบัติ (ศษ. 2.1.1.1 , ศษ. 2.1.1.2)  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตในแผนการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร โดยระบุในหลักสูตร  (ศษ. 2.1.2.1, ศษ. 2.1.2.2)  มีการเตรียมความ
พรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม  มีคณะกรรมการฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบ (ศษ. 2.1.3.1,ศษ. 2.1.3.2)   โดยมีการศึกษาดูงาน บริษัทแพรนดา จิวเวลรีจ่ํากัด (มหาชน)  เพื่อ
เตรียมเปดเรียนกระบวนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชีวิต RU 399 (ศษ. 2.1.3.3)  มีการจัดทําแผนพับและมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรในเว็บไซดของคณะฯ เพื่อ
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูสนใจรับทราบ (ศษ. 1.1.1.5,ศษ. 2.1.3.4)  มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และรายงานการปรับปรุงหลักสูตรใหที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะรับทราบและรวมกันพิจารณา   (ศษ. 2.1.3.5, ศษ. 2.1.3.6) มีการวิเคราะหขอมลูการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา  ปการศึกษา  2551  มี
บทความวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพรรอยละ 84  (ศษ. 2.1.4.1 -  3)  มีบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขารอยละ79.25 (ขอมูลจากกองแผนงาน)  (ศษ. 2.1.4.4)  มีการนําผลการวเิคราะห
ขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร (ศษ. 2.1.5.1, ศษ. 2.1.5.2) มีโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษาหลักสูตรฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551  (ศษ. 2.1.5.3)  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑทุกเรื่องและ
มีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร(ศษ. 2.1.2.1,     ศษ. 2.1.2.2,ศษ. 2.1.6.1)  คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการ
วิจัยจํานวน  24 หลักสูตร จากจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิต 24 หลักสูตรซึ่งมีมากกวารอยละ 50 ของหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด (ศษ. 2.1.7.1)   

46 
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1.  มีกลไกการใหความรู ความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวตัถุประสงคและ
เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 

ระดับ 6 ศษ. 2.2.1.1,ศษ. 2.2.1.2,  
ศษ. 2.1.3.3,ศษ. 2.1.3.5  

2   

2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกจิกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร 

  ศษ. 2.2.2.1,ศษ. 2.2.2.2    

การเรียน
การสอน 

2.2  

3.  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพื่อสงเสริมการเรยีนรู
ทุกหลักสูตร 

  ศษ. 2.2.3.1,ศษ. 2.2.3.2,
ศษ. 2.2.3.3 

มี
กระบวนการ
เรียนรูที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคญั 

4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอ 
ความตองการของผูเรยีน 
 

  ศษ. 2.2.4.1   - 2 

    5.  มีการประเมินผลการเรยีนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 

ศษ. 2.2.4.2   

    
 

6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรยีนในเรื่องคุณภาพการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลกัสูตร 

ศษ. 2.2.6.1   

    7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนือ่ง 
ทุกหลักสูตร 

ศษ. 2.2.7.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  
เกณฑการประเมิน  :ระดับ  (กระบวนการ) 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 



ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรมีกลไกการใหความรู ความเขาใจกับอาจารยผูสอนถงึวัตถปุระสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตรโดยสนับสนุนใหอาจารยเขารวม

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาอาจารย  เชน การเขารวมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานดานการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา เขารวมประชุมนานาชาติเรื่อง 
นวัตกรรมคุณภาพเพื่อการเรียนการสอน   (ศษ. 2.2.1.1)  และไดจัดโครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สูการปฏิบัติ 
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และมีแนวทางในการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ไปปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เปนตน            
( ศษ. 2.2.1.2,  ศษ. 2.1.3.3,ศษ. 2.1.3.5)   มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร (ศษ. 2.2.2.1,ศษ. 2.2.2.2)    มีการใชสื่อ
และเทคโนโลยีในการสอนเพื่อสงเสริมการเรยีนรูของนักศึกษาไดแก การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning  (ศษ. 2.2.3.1)  มีการเรียนการสอนทาง Internet รูปแบบอื่น เชน            
E – Book (ศษ. 2.2.3.2) และการสอบโดยระบบ e - Testing (ศษ. 2.2.3.3)  เปนตน   มีการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุนและหลากหลายเพื่อสนองตอบความตองการของนักศึกษา
ทุกหลักสูตรมีกระบวนวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามอธัยาศัย  ซึ่งใน ปการศึกษา 2551  มีกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวน  629  กระบวนวิชา  
(ศษ. 2.2.4.1,ศษ. 2.2.4.2)   มีการประเมินการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูและอิงพัฒนาการของนักศึกษาทุกหลักสูตร โดยระบุการวดัและประเมินผลการเรียนใน
แบบประมวลผลรายวิชาของกระบวนวิชานั้น ๆ (,ศษ. 2.2.4.2)  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรยีนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตรโดย
นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2551  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับดี (

48 

x = 4.38)   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2551  ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน
อยูในระดับดี ( x = 4.40)   (ศษ. 2.2.6.1)  มีการสรุปผลการประเมินแจงใหคณาจารยทราบและพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  (ศษ. 2.2.7.1)    

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 
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1.  มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ระดับ 4 ศษ. 2.3.1.1 
ศษ. 2.1.5.3 

2   การเรียนการสอน 2.3   มีโครงการหรือ กิจกรรมที่       

2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่
นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยมีผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวน
รวมทุกหลักสูตร 

  ศษ. 2.3.2.1 
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
องคการและชุมชนภายนอก        
มีสวนรวม 

  
 

3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนด
ในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก 

ศษ. 2.3.3.1 

    4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ไดรับ  การสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

ศษ. 2.3.4.1 - 2 

     5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 2   
 
เกณฑการประเมิน  :ระดับ  (กระบวนการ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 

 



ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร (ศษ. 2.3.1.1,ศษ. 2.1.5.3)              
มีการจัดการเรยีนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยมีผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตรโดยเชิญวทิยากรจาก
ภายนอกมาสอนและฝกปฏิบัติ  (ศษ. 2.3.2.1)   มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคกรหรอืหนวยงานภายนอก
ซึ่งมีการจัดใหนักศึกษาออกไปฝกทักษะการสอนและฝกงานที่โรงเรยีน/หนวยงานภายนอก   (ศษ. 2.3.3.1)   มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ไดรับ  การสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงานโดยอาจารยอาจารยนิเทศก (ศษ. 2.3.4.1) มีการประเมินผลการฝกสอนฝกงานจากหนวยงาน
ภายนอก (ศษ. 2.3.4.2) 

เกณฑมาตรฐาน ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 50 

    

ไมประเมินตัวบงชี้ 2.4    

2   การเรียน          
การสอน 

2.4จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวน อาจารย
ประจํา     

ไมประเมิน ผลการประเมินตนเอง บรรลุ/ไม
เปาหมาย 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 + 10% หรือ  -10% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6-9.99% หรือ  -6-(-9.99)% (-5.99)-5.99% 
ของเกณฑมาตรฐาน ของเกณฑมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน          - 

 



เกณฑมาตรฐาน 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 
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1.  วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 1 – 19     

2.  วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 20 – 29 แต วุฒิ
ปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

  

3.  วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 20 – 29 และวุฒิ
ปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวารอยละ 5 

  

4. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรอืเทากับรอยละ 30 และ
วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

  

2. การเรียนการ
สอน 
 
 

 
 
 
 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่
มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

ป.เอกรอยะล 30 
ป.ตรีรอยละ 1 

 

5.   วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรอืเทากับรอยละ 30 และ
วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวารอยละ 5 ป.เอกรอยละ 30.71 

ป.ตรีรอยละ 0.71 

ศษ.2.5.5.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  

 
เกณฑการประเมิน  :ปจจัยนําเขา 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ขอ 1 หรือ ขอ 2 ขอ 3  หรือ ขอ 4 ขอ 5 

ผลการดําเนินงาน  
ปการศึกษา  2551  คณะศึกษาศาสตร มีอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  จํานวน 141  คน  เปนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก            

จํานวน 43  คน  คิดเปนรอยละ 30.71  ระดับปริญญาโท จํานวน 97  คน  คิดเปนรอยละ  68.79  ระดับปริญญาตรี  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.71  (ศษ.2.5.5.1)     

 



เกณฑการทําเนนิงาน 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 

52 

1.  ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ   1 – 
39   

  

2.  ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40 – 
59  แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10 

  

3.  ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40– 
59 และ ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา รอยละ 10 

  

4.  ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกวาหรอืเทากับรอย
ละ 60 และผูดํารงตําแหนงระดบั รศ. ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10 

  

2. การเรียน        
การสอน 
 
 

 
 
 
 

2.6 สัดสวนของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย  ผูชวย
ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

ศ.รศ.ผศ.รอยละ 60 
รศ.รอยละ 40 

 5.  ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันมากกวาหรอืเทากับรอย
ละ 60 และ ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปเทากับหรือมากกวารอยละ 
10 

รศ. ผศ. รวมกัน รอยละ  76.59 
รศ.รอยละ 49.64 

ศษ.2.5.5.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุ
เปาหมาย 

3  

 
เกณฑการประเมิน  : (ระดับ)  กระบวนการ 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ขอ 1 หรือ ขอ 2 ขอ 3  หรือ ขอ 4 ขอ 5 

 
 

 



ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา  2551  คณะศึกษาศาสตร มีอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  จํานวน  141  คน เปนอาจารยที่ดํารงตําแหนง รศ. จํานวน 70  คน คิดเปน

รอยละ  49.64  ผศ. จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 26.95 (รวมอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการ 108  คน คิดเปนรอยละ 76.59)  และอาจารยจํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  23.40 
(ศษ.2.5.5.1)     

 
ผลการ

ดําเนินงาน 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 
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1.  มีการกําหนดจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร ระดับ 4 ศษ. 1.1.1.5,ศษ. 2.7.1.1,
ศษ. 2.7.1.2,ศษ.2.7.1.3 

2.  มีกระบวนการสงเสริมใหอาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   ศษ. 2.7.2.1, ศษ. 2.7.2.2,
ศษ. 2.7.2.3 

3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ   ศษ. 2.7.3.1 -  ศษ. 2.7.3.4 

4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

ศษ. 2.7.4.1 -  ศษ. 2.7.4.2 
 

2   การเรียนการ
สอน 

2.7   มีกระบวนการ    
สงเสริมการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณ       
วิชาชีพของ       
คณาจารย 

  5.  มีการดําเนินการวางแผนปองกันหรอืหาแนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ศษ. 2.7.5.1 

                                               ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  
เกณฑการประเมิน  : (ระดับ)  กระบวนการ 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
 

 



ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร มีจรรยาบรรณวิชาชีพไวสําหรับปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรโดยถอืปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประชาสัมพันธใหบุคลากร

รับทราบในเว็บไซดของคณะ (ศษ. 1.1.1.5, ศษ. 2.7.1.1)  มีกระบวนการสงเสริมใหอาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  มีคณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพในการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย กํากับติดตาม 
ประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย และ(ศษ. 2.7.1.2,ศษ. 2.7.1.3) มีการสงเสริมใหคณาจารยเห็นความสําคัญและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยเขารวม
สัมมนา การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  (ศษ. 2.7.2.1)  มีการดําเนินการใหคณาจารยจัดทําเอกสารภาระงานของตนเอง (ศษ. 2.7.2.2,ศษ. 2.7.2.3)   มีการกํากับ
ดูแลติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (ศษ. 2.7.3.1, ศษ. 2.7.3.2,ศษ. 2.7.3.3,ศษ. 2.7.3.4)  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยยึดถอื
ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑและวิธีตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบนขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจางที่กระทําผิดจรรยาบรรณ   (ศษ. 2.7.4.1,ศษ. 2.7.4.2)   มหาวิทยาลัยยงัไดมีการวางแผนการปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณซึ่งไดแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯรับทราบ และดําเนินการตอไป (ศษ. 2.7.5.1) 
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ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย หมายเลขเอกสารอางอิง 
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1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

3  ขอ 
ศษ. 1.1.1.2 ,ศษ. 2.2.1.1 

2.  มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรม
ใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 

  ศษ. 2.8.1.1,ศษ. 4.1.4.1, 
ศษ. 4.1.4.6 

3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

  ศษ. 4.1.3.1,ศษ. 4.1.3.4 

4.  มีผลงานวิจยัดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและ
เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยา
สม่ําเสมอ 

   

2   การเรียน           
การสอน 

2.8  มีระบบและ
กลไกสนับสนุนให     
อาจารยประจําทํา      
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียน       
การสอน 

5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัย 

   

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 2  
 
เกณฑการประเมิน  : ขอ กระบวนการ 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 
 

 



ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายและแผนการวิจัยสนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หาองคความรูใหม  (ศษ. 1.1.1.2)  กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา

นวัตกรรมใหมๆ  ในดานการเรียนการสอนโดยสงเสริมใหคณาจารยเขาอบรม เพื่อพัฒนาอาจารยและสงเสริมใหคณาจารยพัฒนาและไดคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการ
เรียนการสอน (ศษ. 2.2.1.1,ศษ. 2.8.1.1,ศษ. 4.1.4.1,ศษ. 4.1.4.6)   

มีแหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาจากงบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวทิยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยได
จัดสรรงบประมาณเงินรายได ปละ 200,000  บาท และมีสถาบันวิจัยและพัฒนาใหทุนอุดหนุนการวิจัยแกบุคลากรทุกสาย  นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยมากขึ้น            
โดยของบประมาณจากแหลงเงินทุนภายนอก  (ศษ. 4.1.3.1,ศษ. 4.1.3.4) 

 

ผลการ
ดําเนินงาน 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 

 

1.  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ตั้งแตรอยละ 1 ถงึรอยละ 29 

(ขอ 3) 
รอยละ 65 

- 
 

2.  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ตั้งแตรอยละ 30 ถึงรอยละ 59 

 
 

 

3.  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ตั้งแตรอยละ 60 ถึงรอยละ 69 

 
 

 

4.  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ตั้งแตรอยละ 70 ถึงรอยละ 79 

 รอยละ 70 ศษ. 2.9.1.1 
 

2. การเรียนการสอน 
 
 

 
 
 
 

2.9 รอยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน  
1 ป 
 

5.  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป     
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา   มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 2  

 



เกณฑการประเมิน  :ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2550  จํานวน  461  คน จากการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
พบวา  มีผูตอบแบบสํารวจ 347  คน  คิดเปนรอยละ 75.27  มีบัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาจํานวน  243  คน  คิดเปนรอยละ 
70  ของผูตอบแบบสํารวจ 347  คน (ขอมูลจากกองแผนงาน) (ศษ. 2.9.1.1)   
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ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 

1.  มีระบบการจัดเก็บขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต    
2.  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี รอยละ 1 – รอยละ 74 ไดรับเงนิเดือนเทากับหรือสงู
กวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 74 
  

3.  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสงู
กวาเกณฑ กพ. 

 รอยละ 82.74 ศษ. 2.9.1.1,       
ศษ. 2.10.1.1 

4.  มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ 
กพ. 

   

2. การเรียนการสอน 
 
 
 

2.10 รอยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดอืนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ 

5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลมาศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน    
ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 2  

 

 



เกณฑการประเมิน  :  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 74 ไดรับเงนิเดือนเทากับหรือสงู
กวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสงูกวา
เกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา 
เกณฑ กพ. 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา  2550 จํานวน  461  คน  จากผูตอบแบบสอบถามบัณฑิตมีงานทํา 347  คน  เปนบัณฑิตที่ระบุเงินเดือนจํานวน   
226  คน ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ก.พ.กําหนด  คือตั้งแต 7,940  บาทขึ้นไป มีจํานวน  187  คน   คิดเปนรอยละ 82.74   ของบัณฑิตที่ระบุเงินเดือน  (ศษ. 2.9.1.1,  
ศษ. 2.10.1.1)  (ขอมูลจากกองแผนงาน)     หมายเหตุ  ไมนับผูมีงานทําแตไมระบุเงินเดือน จํานวน  121  คน   

ผลการ
ดําเนินงาน 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 

 

1.  นายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตพึงพอใจบัณฑิตที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 1-1.74 

คะแนนเฉลี่ย 
3.50 

  

2.  นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต พึงพอใจบัณฑิตที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 1.75-2.49 

 
 

 

3.  นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต พึงพอใจบัณฑิตที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 2.50-2.99 

 
 

 

4.  นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต พึงพอใจบัณฑิตที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.00-3.49  

   

2. การเรียนการสอน 
 
 

 
 
 
 

2.11 ระดับความพึง
พอใจของนายจาง 
ผูประกอบการและ
ผูใชบัณฑิต 
 

5.  นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตพึงพอใจบัณฑิตที่ระดับคะแนนมากกวา
หรือเทากับ 3.50 

 x = 3.98 ศษ. 2.11.1.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  

 



เกณฑการประเมิน  : : ผลผลิต 
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 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย 
อยูระหวาง 1 – 2.49 อยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรไดมีการสํารวจความความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต  ปการศึกษา  2550  จากผลการสํารวจพบวานายจางมีความพึงพอใจ
บัณฑิตคณะศึกษาศาสตรในภาพรวมอยูในระดับ มาก  ( = 3.98)  ดานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  ดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  ( xx = 4.25)   รองลงมาคือ
ดานความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  ( = 3.83)     และดานทักษะพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน ( = 3.82)   (ศษ. 2.11.1.1) x x

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการดําเนนิงาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 

2. การเรียนการสอน 
 
 
 

1 
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มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณในดานวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ รอยละ 0.003 –รอยละ 0.009 

  

 
2 มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณในดานวิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ รอยละ 0.010 – รอยละ 0.015 

  

 

2.12 รอยละของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาที่สาํเร็จ
การศึกษาในรอบ 5  ปที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดานวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติและ
นานาชาติ 

รอยละ 0.015 

3 มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณในดานวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ รอยละ 0.016 – รอยละ 0.022 

  

  
4 มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณในดานวิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ  รอยละ 0.023 – รอยละ 0.029 

ศษ. 2.12.1.1 
รอยละ 
0.026 

 ศษ. 2.12.1.2 
 

  

5 มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคุณในดานวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ มากกวาหรอืเทากับรอยละ 
0.030 

 

  

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย  2  
 

 



เกณฑการประเมิน:  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบปที่ผานมาคณะศึกษาศาสตรมีนักศึกษาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพ  ศิลปะและวัฒนธรรม
และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  จํานวน 8   คน (ศษ. 2.12.1.1)  นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบที่ผานมามีจํานวน 30,298  คน คิดเปนรอยละ 0.026                           
(ศษ. 2.12.1.2) 
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 ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการดําเนนิงาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
1. นอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 รอยละ

4.61 
ศษ. 2.13.1.1 
ศษ. 2.2.3.1 

2. การเรียน 2.13 รอยละของ  รอยละ 10 

2. รอยละ 11 ถึงรอยละ 24  ศษ. 2.2.4.1 
e-learning ตอวชิาที่เปดสอน การสอน 

3. มากกวา หรือเทากับรอยละ 25   

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 1  
 
เกณฑการประเมิน :  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 รอยละ 11  ถึงรอยละ 24  มากกวาหรือเทากับรอยละ  25 

 

 



การดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนวชิาที่เปดสอนปการศึกษา  2551  จํานวน 629   กระบวนวิชา (ศษ. 2.2.4.1)   มีกระบวนวิชาที่เปดสอนดวย e-learning  จํานวน  29 กระบวน
วิชา อยูในขั้นตอนการดําเนินการผลิต  15  กระบวนวิชา กระบวนวิชาที่เสร็จสมบูรณจํานวน   14  วิชา (ศษ. 2.2.3.1) คิดเปนรอยละ  2.22  ตอวิชาที่เปดสอน (ศษ.2.13.1.1 ) 
 

 ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการดําเนนิงาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
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1. นอยกวาหรือเทากับรอยละ 4   
2. รอยละ 5 ถึงรอยละ 9   

3. 

2. การเรียน 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 10  รอยละ33.33 ศษ.2.14.1.1 
การสอน 
 

2.14 รอยละของ e-
testing ตอวิชาศึกษา
ทั่วไป 

รอยละ  10 

 4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข   

บรรลุ
เปาหมาย  

ผลการประเมินตนเอง 3  

 
เกณฑการประเมิน   : ผลผลิต 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 4 รอยละ 5  ถึงรอยละ 9 มากกวาหรือเทากับรอยละ 10 

 
การดําเนินงาน 

 คณะศึกษาศาสตรมีวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน  3 วิชา ไดแก วิชา PC 103  HE  101   PE 101    มีวิชา e-testing ที่เปดสอน 1 วิชา   ไดแก PC 103  คิดเปนรอยละ 
33.33  ของวิชาศึกษาทั่วไป (ศษ. 2.14.1.1) 

 



องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสารอางอิง 
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1.  มีการสํารวจความตองการจาํเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ระดับ 6  ศษ. 3.1.1.1 

2.  มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

  ศษ. 3.1.2.1  -  2 
 3  กิจกรรมการ 3.1  มีการจัดบริการแก 
     พัฒนานิสิต         นักศึกษาและศิษยเกา 

3.  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา 

  ศษ. 3.1.3.1 
    นักศึกษา 

  4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ศษ. 3.1.4.1 - 4 

  
 

5.  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ 
ศิษยเกา 

ศษ. 3.1.5.1 -  4 

  6.  มีการจัดโครงการเพือ่พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา 

ศษ. 3.1.6.1/1  - 4 

  7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปน
ประจําทุกป 

ศษ. 3.1.7.1 

  8. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการ
จัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

ศษ.3.1.8.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  

เกณฑการประเมิน : (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2   คะแนน 3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 

 



ผลการดําเนินงาน  
คณะศึกษาศาสตรไดสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา  2551  และรายงานใหคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรรับทราบ (ศษ. 3.1.1.1)        

มีการบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  มีหองเรียน โสตทัศนูปกรณ  และทางภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาไดดําเนินการจัดทําศูนยการ
เรียนรูทางเทคโลยีการศึกษาอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา มีสํานักหอสมุดกลางใหบริการดานหนังสือ วารสาร สืบคนขอมูล   การใชบริการ
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของสถาบันคอมพิวเตอร  การเรียนรูผานระบบ e – learning และ e – book  (ศษ. 3.1.2.1,ศษ. 3.1.2.2)   มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา มีสภาพแวดลอม  หองเรียนที่สะอาดและมีบรรยากาศที่เหมาะสมในสถานศึกษา และนักศึกษาสามารถใชบริการของงานแพทยและอนามัยที่มหาวิทยาลัยจัดให  
มีสถานที่ออกกาํลังกายทั้งในรมและกลางแจง  (ศษ. 3.1.3.1)   มีอาจารยทําหนาที่เปนที่ปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา   อาจารยที่ปรึกษาฝายวิชาการ 4  ชมรม  ไดแก ชมรมจิตวิทยา  
ชมรมภูมิศาสตร  ชมรมพลานามัย และชมรมศึกษาศาสตร  ที่คอยใหคําปรึกษา แนะนํา ดูแลชวยเหลอืแกนักศึกษา  (ศษ. 3.1.4.1,ศษ. 3.1.4.2) และอาจารยทุกทานของคณะฯไดรับ
แตงตั้งจากคณะศึกษาศาสตรใหเปนอาจารยที่ปรึกษาประจําภาควิชาที่บริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  (ศษ. 3.1.4.3) โดยมีตารางเวลาการใหคําปรึกษา (ศษ. 3.1.4.4)   นอกจากนี้
คณะฯมีหนวยงานบริการการศึกษา โดยเฉพาะหนวยกิจการนกัศึกษาทําหนาที่ใหบริการดานการใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษาอาชีพ (ศษ. 3.1.5.1) มีการจัดทําแผนพับในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา (ศษ. 3.1.5.2) ติดประกาศขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา (ศษ. 3.1.5.3) รวมทั้งมีแหลง
ทุนการศึกษามีประกาศเรื่องผลการพิจารณาทุนการศึกษา (ศษ. 3.1.5.4)  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน โครงการศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร  โครงการอบรมเจาหนาที่และผูตัดสินกีฑา  นอกจากนี้กองกิจการนักศึกษายังไดจัดโครงการเพือ่พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา จํานวน 7 โครงการ  มีการจัดตั้งชมรมศิษยเกาโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร  เปนตน (ศษ. 3.1.6.1/1 -4)   มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่อง
ขางตนเปนประจําทุกป (ศษ. 3.1.7.1)  นอกจากนี้คณะฯไดมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาไดประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการงานบริการการศึกษา ทุกภาคเรียน และแจงใหคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรรับทราบ  (ศษ. 3.1.8.1 ) 

64 

 
 
 
 
 
 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย หมายเลขเอกสารอางอิง 
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1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสรมิการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกบั
วิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ศษ. 1.1.1.2, ศษ. 1.1.3.2,ศษ. 3.2.1.1 

2.  มีการสงเสรมิใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา
ใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 

ระดับ 4  
 
 
 

 
 

- 

3   กิจกรรมการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

3.2  มีการสงเสริม       

กิจกรรมวิชาการ  ศษ. 3.2.2.1/1   -   ศษ. 3.2.2.1/24 

- กิจกรรมกีฬาและการสงเสรมิสุขภาพ ศษ. 3.2.2.2 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 3.2.2.3/1 ถึง ศษ. 3.2.2.3/3 

กิจกรรมนักศึกษา     
ครบถวนและ     
สอดคลองกับ      
คุณลักษณะของ      
บัณฑิตที่พึง    
ประสงค 

  

3.2.2.4/1 - กิจกรรมนันทนาการ ถึง ศษ. 3.2.2.4/2 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ศษ. 3.2.2.5/1 ถึง ศษ. 3.2.2.5/2 

ศษ. 3.2.2.6/1 ถึง ศษ. 3.2.2.6/4 -  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม / จริยธรรม 
ศษ.3.2.2.7 

  3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรอืกิจกรรมทั้งที่
จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 

ศษ. 3.2.3.1,ศษ. 3.2.3.2,ศษ. 1.1.4.2 

  4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง 

ศษ. 3.2.3.1,ศษ. 3.2.3.2/1-5 

บรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 3  

 

 



เกณฑการประเมิน : (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2   คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร มีนโยบายในการดําเนินงานดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน (ศษ. 1.1.1.2)   มีคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาเปน
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานกิจกรรม  (ศษ. 3.2.1.1) มีแผนการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  (ศษ. 1.1.3.2 )  คณะฯสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมนักศึกษาในทุก
ประเภท ดังนี้   

กิจกรรมวิชาการ  จํานวน  24  กิจกรรม  ศษ. 3.2.2.1/1 ถึง  ศษ. 3.2.2.1/24 
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กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ   จํานวน  1 กิจกรรม (ศษ. 3.2.2.2) 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม จํานวน  3  กิจกรรม  ศษ. 3.2.2.3/1 ถึง ศษ. 3.2.2.3/3 
กิจกรรมนันทนาการจํานวน  2  กิจกรรม  ศษ. 3.2.2.4/1 ถึง ศษ. 3.2.2.4/2   
กิจกรรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมจํานวน  2  กิจกรรม  ศษ. 3.2.2.5/1 ถึง ศษ. 3.2.2.5/2   
กิจกรรมสงเสรมิคุณธรรม / จรยิธรรม  จํานวน 4 กิจกรรม ศษ. 3.2.2.6/1 ถึง ศษ. 3.2.2.6/4 
นอกจากนี้ยังกองกิจการนักศึกษายังไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับบัณฑิตที่พึงประสงค  (ศษ.3.2.2.7 )  มีกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษา (ศษ. 3.2.3.1,ศษ. 3.2.3.2,ศษ. 1.1.4.2)  นําผลการประเมินแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษาและที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ นําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง (ศษ. 3.2.3.1, ศษ. 3.2.3.4/1-5)  
 

 

 

 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย หมายเลขเอกสารอางอิง 
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1.   มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนของ สถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวจิัย
ของชาติ 

4  ขอ ศษ. 1.1.1.2, ศษ. 1.1.1.3,      
ศษ. 1.1.2.1, ศษ. 1.1.2.2  
ศษ. 1.1.3.1,ศษ. 1.1.3.3, 

ศษ. 4.1.1.1 - 3  

4 . การวิจัย 
 

4.1   

2.   มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจยั และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจรงิ 

  ศษ. 1.1.1.5 
 

3.  

มีการพัฒนาระบบ
และ กลไกในการ
สนับสนุน การผลิต
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

  ศษ. 4.1.3.1,ศษ. 4.1.3.1 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ 
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย  และงานสรางสรรค ศษ. 4.1.3.2 ,ศษ. 4.1.3.3 

  ศษ. 4.1.4.1 -  4.   มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
ศษ. 4.1.4.7 

          5.   มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคดีเดน 

ศษ. 4.1.3.3 

         6.   มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวจิัยกับองคกร
ภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

ศษ. 4.1.3.2,ศษ. 4.1.6.1-2 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3    
 
เกณฑการประเมิน : (ขอ) กระบวนการ 

คะแนน1 คะแนน2   คะแนน3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3–4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 

 

 



ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายตามพันธกิจดานการวิจัยซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยัของมหาวิทยาลัย  ถือปฏิบัติตามกําหนดหลักเกณฑในการขอรับเงินอุดหนุน

โครงการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง  (ศษ.1.1.1.2, ศษ. 4.1.1.1)  มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจยั คณะศึกษาศาสตร ดําเนินงาน  (ศษ.4.1.1.2,ศษ. 4.1.1.3)  มีการ
จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยที่นําใชประโยชนไดจริงในเว็บไซด    www.edu.ru.ac.th ของคณะศึกษาศาสตร  (ศษ. 1.1.1.5)และเวบ็ไซด  
www.rd.ru.ac.th  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีการสงเสริมใหคณาจารยทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย 
จากงบประมาณรายไดจากรายจายของมหาวทิยาลัย ปละ 200,000  บาท (ศษ. 4.1.3.1)  คณะศึกษาศาสตรมีการเสนอโครงการวิจยัที่คณะกรรมการสงเสริมการวจิัยคณะฯ พิจารณา
เห็นชอบแลว เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อขออนุมตัิงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยของแตละโครงการฯ  นอกจากนี้มีผูสนใจสามารถเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอีกสวนหนึ่ง  (ศษ. 4.1.3.2)  และมีคูมือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก  จากงบประมาณแผนดินและจากงบรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรบับุคลากรของคณะฯ (ศษ. 4.1.3.3)  มีระบบกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย เชน สงบุคลากร
เขาอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรางเครือ่งมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวจิัย   เขารวมประชุมชี้แจงกรอบการใหทุนอุดหนุนการวิจยั ปงบประมาณ 2553  ของ วช.  เปนตน 
(ศษ. 4.1.4.1 - ศษ. 4.1.4.7)มีระบบการสรางขวัญและกําลังใจ ใหกับผูทําวิจัยเมื่อผลงานวิจัยไดตีพิมพในวารสารวจิัยแลว ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการขออนุมัติเงิน
สมนาคุณกับผูวิจัยโดยจะแจงใหผูวิจัยกรอกแบบขอรับเงินสมมนาคุณการวิจัย (วจ. 10)  (ศษ. 4.1.3.3)  สงเสริมความรวมมือระหวางนกัวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน
และภาคอุตสาหกรรม โดยปงบประมาณ  2551  มีโครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจากภายนอก จํานวน 2 เรือ่ง  เปนเงิน 450,000  บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน)  ไดแก รายงานการ
วิจัยการประเมนิผลโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข จังหวดันาน ปงบประมาณ   2551  และ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อจัดทํา Road Map การผลิตและ
การใชประโยชนงานวิจัยทางการศึกษา และมีบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรเปนคณะกรรมการของสภาวจิัยแหงชาติ  สาขาการศึกษา  (ศษ. 4.1.3.2,  ศษ. 4.1.6.1 - 2) 
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ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
 

69 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน 

3  ขอ   ศษ. 1.1.1.2,ศษ. 4.2.1.1 
ศษ. 4.2.1.2,ศษ. 4.2.1.3 
ศษ. 4.2.1.4,ศษ. 4.2.1.5 

 4  การวิจัย 
 

4.2  

2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเรว็ทันตอการใชประโยชน 

  ศษ. 1.1.1.5,ศษ. 4.2.2.1 
ศษ. 4.2.2.2              

มีระบบบริหารจัดการ 
ความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

3. มีการสรางเครอืขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

  ศษ. 1.1.1.5,ศษ. 4.2.1.1 
ศษ. 4.2.1.2,ศษ. 4.2.1.3 
ศษ. 4.2.1.4,ศษ. 4.2.1.5 

ศษ. 4.2.3.1 

4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการ
ภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน 
 

  ศษ. 4.6.1.2, ศษ. 4.2.4.1 
 

  

5.     มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม
ใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  

 
 
 
 

 



เกณฑการประเมิน: (ขอ)  กระบวนการ 
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 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการราชการ และการนําไปใชประโยชนซึ่งเปนนโยบายของคณะศึกษาศาสตร 
(ศษ. 1.1.1.2) มีการประชาสัมพันธการสนับสนุนการเผยแพรงานวิจยัและงานสรางสรรค (ศษ. 4.2.1.1)  มีผลงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (ศษ. 4.2.1.2,ศษ.4.2.1.3,ศษ. 4.2.1.4,ศษ. 4.2.1.5)  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหความรูจากงานวิจัย และงานสรางสรรคที่เชื่อถือได
ซึ่งไดนําบทคัดยอรายงานการวิจัยที่เสร็จสมบูรณลงในเว็บไซดของ คณะศึกษาศาสตร และในวารสารวจิัยสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหงเพื่อสะดวก
รวดเร็วทันตอการใชประโยชน  (ศษ. 1.1.1.5, ศษ. 4.2.2.1, ศษ. 4.2.2.2)   มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก ผาน
เว็บไซด  www.edu.ru.ac.th (ศษ. 1.1.1.5,ศษ. 4.2.1.1,ศษ. 4.2.1.2,ศษ. 4.2.1.3,ศษ. 4.2.1.4,ศษ. 4.2.1.5,  ศษ. 4.2.3.1)  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจยั
กับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน  มีการนําผลงานวิจัยเขารวมจัดงานนิทรรศการประชุมวิชาการและวิจัยประจําป 2551  (ศษ. 4.2.3.1) คณาจารยใน
คณะศึกษาศาสตรรวมทําโครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานวิจัยเพื่อจัดทํา Road Map และการผลิตและการใชประโยชนงานวิจัยทางการศึกษา ของสภาวิจยัแหงชาติ  
(ศษ. 4.1.6.2,ศษ. 4.2.4.1) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ผลการ
ดําเนินงาน 
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4,288.57
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1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจาํนวนอาจารยประจํา
อยูระหวาง   1-8,499 บาท บาท /คน 

 

ศษ. 2.5.5.1,ศษ. 4.1.3.2, 

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจาํนวนอาจารยประจํา
อยูระหวาง 8,500-16,999 บาท 

  

3.   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจาํนวนอาจารยประจํา
อยูระหวาง 17,000-20,999 บาท 

  

4.   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจาํนวนอาจารยประจํา
อยูระหวาง 21,000-24,999 บาท 

  

4. การวิจัยและงาน
สรางสรรค 

 
 
 

4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัยตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

8,499บาท /คน 

5.   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจาํนวนอาจารยประจํา
มากกวาหรือเทากับ 25,000 บาท 

  

ผลการประเมินตนเอง ไมบรรลุเปาหมาย  1  
 
 
 

 



เกณฑการประเมิน :  ปจจัยนําเขา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง 1 – 16,999 บาท อยูระหวาง 17,000 – 24,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000 บาท 

 
ผลการดําเนินงาน 
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คณะศึกษาศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน จาํนวน  150,400   บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสี่รอยบาทถวน)  และไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอก จํานวน450,000  บาท  (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน)  รวมเปนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก เทากับ  600,400 บาท (หกแสนสี่รอย
บาทถวน) มีจํานวนอาจารยประจํา 141  คน  ลาศึกษาตอจํานวน 1  คน  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ  4,288.57
บาท ตออาจารยประจํา 1 คน  (ศษ. 2.5.5.1,ศษ. 4.1.3.2)   
 

 ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการดําเนนิงาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 

4. การวิจัยและงาน
สรางสรรค 

 
 
 

1. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรบัการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรอืนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํารอยละ 1 – รอยละ 9 

 

 

4.4 รอยละของงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนสุิทธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ 9 

2. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรบัการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรอืนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา รอยละ 10 – รอยละ 19 

รอยละ 
7.14 

ศษ.2.5.5.1 
ศษ. 4.2.1.2 
ศษ. 4.2.1.3 
ศษ. 4.2.1.4 
ศษ. 4.2.1.5 
ศษ. 4.2.4.1 
ศษ. 4.4.1.1 
ศษ. 4.4.1.2 
ศษ. 4.4.1.3 
ศษ. 4.4.1.4 

 



 ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการดําเนนิงาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 

  

3. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรบัการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรอืนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํารอยละ 20 – รอยละ 24 

  

4. 
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รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรบัการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรอืนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํารอยละ 25 – รอยละ 29 

   

  

5. รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรบัการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรอืนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํามากกวาหรือเทากับรอยละ 30  ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง ไมบรรลุ  เปาหมาย 1  

เกณฑการประเมิน:ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30  

ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรมีคณาจารยที่ไดรับการเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพเผยแพรจํานวน  9  เรือ่ง นําไปใชประโยชน จํานวน 1 เรื่อง รวมทั้งหมด 10 เรือ่ง  ตอจํานวนอาจารย

ประจํา140  คน (ไมนับรวมอาจารยที่ศึกษาตอ)  คิดเปนรอยละ 7.14   (ศษ.2.5.5.1,ศษ. 4.2.1.2,ศษ. 4.2.1.3,ศษ. 4.2.1.4,ศษ. 4.2.1.5,ศษ. 4.2.4.1,ศษ. 4.4.1.1,ศษ. 4.4.1.2,ศษ. 4.4.1.3,ศษ. 4.4.1.4) 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 
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1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการ
วิชาการแกสังคม   

ระดับ 5 ศษ.1.1.1.2,ศษ. 1.1.3.2 5.   

2.  มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามแผนที่กําหนด 

  ศษ. 5.1.2.1, ศษ. 5.1.2.2 

การบริการ
ทางวิชาการแก
สังคม 

5.1   

3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแก
สังคม 

  ศษ. 5.1.3.1,ศษ. 5.1.3.2 

มีระบบและกลไก
ใน การบริการทาง
วิชาการแกสังคมตาม 
เปาหมายของสถาบัน 

4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด    ศษ. 1.1.4.2, 
ศษ. 5.1.4.1   -  12 

  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรกิารวิชาการแกสังคม ศษ. 5.1.5.1- ศษ. 5.1.5.3 

  6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก
สังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ศษ. 5.1.4.5 - 10   

7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการบรกิารทางวิชาการแกสังคมกับ
ภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

   

ผลการประเมินตนเอง บรรลุ
เปาหมาย 

3  

 
 
 

 



เกณฑการประเมิน  : (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการ อยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร มีนโยบายสนับสนุนการบริการทางวิชาการแกสังคม สอดคลองแผนกลยทุธ คณะศึกษาศาสตร (ศษ.1.1.1.2)  มีแผนการดําเนินงานบริการทางวิชาการ
แกสังคม (ศษ. 1.1.3.2)   มีคณะกรรมการดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (ศษ. 5.1.2.1,ศษ. 5.1.2.2)   มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบการใหบริการวิชาการ
แกสังคม (ศษ. 5.1.3.1,ศษ. 5.1.3.2)  มีการประเมินแผนการดําเนินงานที่กําหนด (ศษ. 1.1.4.2)  มีการประเมินผลโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม  (ศษ. 5.1.4.1- ศษ. 5.1.4.12)   
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขในการบริการวิชาการแกสังคม  (ศษ. 5.1.5.1 , ศษ. 5.1.5.2,ศษ. 5.1.5.3)  มีการนําความรูและประสบการณที่จัดบริการทางวชิาการแก
สังคมไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน เชน วิชา HC 628 บทบาทชายหญิงในสังคมไทยซึ่งอาจารยผูสอนไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิชาชีพ    คหกรรม
ศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉินทุกป รวมใหกับนักศึกษาเพื่อนักศึกษาไดเรียนรูบทบาทของสตรีและใหความชวยเหลอืสตรีที่ไดรับความเดือนรอนในบานพักฉุกเฉิน เพื่อใหมี
อาชีพรายไดที่จะนํามาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป (ศษ. 5.1.4.5 – ศษ. 5.1.4.10)   

75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 
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หมายเลข

เอกสารอางอิง 
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1.  จํานวนอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทาง วิชาการแกสังคมอยู
ระหวางรอยละ 1 – รอยละ 7 

รอยละ 25 
 

  

2.  จํานวนอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมอยู
ระหวางรอยละ  8 – รอยละ 14 

 
 

 

3.  จํานวนอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทาง วิชาการแกสังคมอยู
ระหวางรอยละ 15 – รอยละ 19 

   

4.  จํานวนอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทาง วิชาการแกสังคมอยู
ระหวางรอยละ 20 – รอยละ 24 

   

5.  การบริการ
ทางวิชาการแก
สังคม 

5.2 รอยละของอาจารย
ประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปนที่ปรึกษา  เปน
กรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอก มหาวิทยาลัย   
เปนกรรมการวิชาการ
วิชาชีพระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

  ศษ. 5.2.5.1 5.  จํานวนอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตั้งแต
รอยละ 25 ขึ้นไป รอยละ 32.62 ศษ. 2.5.5.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  
 
เกณฑการประเมิน:  ปจจัยนําเขา 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 14 ระหวางรอยละ 15 – รอยละ 24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ เปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ มีจํานวน 46 คน จากอาจารยประจําจํานวน 141  คน   คิดเปนรอยละตออาจารยประจํา  เทากับ  32.62   (ศษ. 5.2.5.1, ศษ. 2.5.5.1)   
 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
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1.  รอยละของกิจกรรมหรอืโครงการตอจํานวนอาจารยประจํา 
อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 9 

รอยละ 30 
 

 

2.  รอยละของกิจกรรมหรอืโครงการตอจํานวนอาจารยประจํา 
อยูระหวางรอยละ 10 – รอยละ 19 

 
 

 

3.  รอยละของกิจกรรมหรอืโครงการตอจํานวนอาจารยประจํา 
อยูระหวางรอยละ 20 – รอยละ 24 

 
 

 

4.  รอยละของกิจกรรมหรอืโครงการตอจํานวนอาจารยประจํา 
อยูระหวางรอยละ 25 – รอยละ 29 

 
 

 

5.  การบริการ
ทางวิชาการแก
สังคม 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติหรือนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

  ศษ. 5.1.4.1 – 12 
ศษ. 5.3.5.1 

5.  รอยละของกิจกรรมหรอืโครงการตอจํานวนอาจารยประจําตั้งแตรอยละ 
30 ขึ้นไป รอยละ 65.95 

ศษ. 2.5.5.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  
เกณฑการประเมิน  : ผลผลิต 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรไดจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติ
หรือนานาชาติจํานวน 93  กิจกรรมหรือโครงการตออาจารยประจํา  141  คน  คิดเปนรอยละ  65.95  (ศษ. 5.1.4.1 – ศษ. 5.1.4.12, ศษ. 5.3.5.1, ศษ. 2.5.5.1) 

 



 ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการดําเนนิงาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
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1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมีคะแนนเฉลี่ย
อยูระหวาง 1.51 – 2.50 

5. 

2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมีคะแนนเฉลี่ย
อยูระหวาง 2.51 – 3.50 

การบริการทางวิชาการ
แกสังคม 
 

5.4 รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการทั้งในดาน
ขั้นตอนการใหบริการเจาหนาที่ผู
ใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก 
และคุณภาพของการใหบริการ 

x  = 3.50  
 
 
 
 

x  =4.04 
 

 
 
 
 

3. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมีคะแนนเฉลี่ย
มากกวาหรือเทากับ 3.51  ขึ้นไป 

ศษ. 5.4.3.1 

บรรลุ
เปาหมาย  

ผลการประเมินตนเอง 3  

เกณฑการประเมิน :  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 

1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 
ระดับคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.51 

 
การดําเนินงาน  
คณะศึกษาศาสตรมีโครงการบริการวิชาการแกสังคม 13 โครงการ มีการประเมินผลโครงการระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทั้งในดานขั้นตอนการใหบริการ เจาหนาที่ผู
ใหบริการ สิ่งอาํนวยความสะดวกและคุณภาพของการใหบริการไดรับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04  (ศษ. 5.4.3.1) 
 
 
 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย หมายเลขเอกสารอางอิง 
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1.  มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ ระดับ 3 ศษ. 1.1.1.2, ศษ. 1.1.3.2 6    การทํานุบํารุง    

2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรอืโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน
และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

  
 
 

ศษ.6.1.2.1 - ศษ.6.1.2.13 
ศษ. 1.1.4.2, ศษ. 1.1.1.5 

3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ   
 

ศษ. 6.1.3.1 
ศษ. 6.1.3.2 

ศิลปวัฒนธรรม 

4.   มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศ
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอและตอเนื่อง 

 

 

 

5.   มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และ         
มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

    

6.1   มีระบบ
และกลไกใน 
การทํานุบํารุง     
ศิลปวัฒนธรรม 

6.   มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ 
มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับ
ตาง  ๆ มีความรวมมือในการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมใน
ระดับตาง ๆ  

   

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 2  

 
 
 

 



เกณฑการประเมิน : (ระดับ)  กระบวนการ 
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 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนปฏิบัติได (ศษ. 1.1.1.2) และมีแผนงานรองรับนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม          
(ศษ. 1.1.3.2)  มีการกําหนดกิจกรรมหรอืโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานการทํานุบํารุง มีการปฏิบัติตามแผนโดยรวมกับภาควิชาและหนวยงานตางๆ ของคณะมี
การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนือ่ง (ศษ.6.1.2.1-  ศษ. 6.1.2.11) มีการประเมินแผนการดําเนินงาน (ศษ. 1.1.4.2) มีภาพกิจกรรมตางๆ ที่ไดดําเนินการไปแลวลงในเว็บไซดของคณะ
ศึกษาศาสตร (ศษ. 1.1.1.5) มีคณะกรรมการสวัสดิการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน  (ศษ. 6.1.2.12, ศษ. 6.1.2.13)   มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
ภารกิจดานการทํางานซึ่งมีวัฒนธรรมองคกรในการทํางาน คือ ทักทายดวยการยกมือไหว กลาวสวัสดี บรกิารดีมีน้ําใจ พูดไพเราะ องคกรกาวหนา ชาวศึกษาศาสตรขยัน และแตง
กายดวยเสื้อผาสีชมพูทุกวันอังคาร (ศษ. 6.1.3.1) มีการสําราจความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกรในการทํางานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร  และใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การกําหนดคําขวัญวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานของคณะศึกษาศาสตรตอไป (ศษ. 6.1.3.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
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1.  สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

4  ขอ 7. 

2.  สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานมีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลัย/หนวยงานมากกวาปละ2 ครั้ง 

   
ศษ. 7.1.1.1, ศษ. 7.1.1.2 

การบริหารและ
การจัดการ 

3.  มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานอยางต่ํา
รอยละ 80  ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไม
นอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให กรรมการสภามหาวิทยาลัย/
หนวยงานอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

  ศษ. 7.1.2.1 

 
 

 
 

7.1 สภามหาวทิยาลัย/
คณะกรรมการ
หนวยงานใช 

4.  สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลงานของ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตามหลักเกณฑที่ตกลงไวลวงหนา 

  ศษ. 1.1.1.5,ศษ. 7.1.4.1 
ศษ. 7.1.4.2,ศษ. 7.1.4.3 

หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการและ
สามารถผลักดนั
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน
ใหแขงขันไดในระดับ
สากล 
 
 5.    สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลัก     

ธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภบิาลทั่วทั้งองคกร 

ศษ. 7.1.5.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุ
เปาหมาย 

3  

 
 
 
 
 

 



เกณฑการประเมิน : (ขอ) กระบวนการ 

82 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ  มีการดําเนินการครบทุกขอ   

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร (กปค.) ซึ่งประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาภาค หัวหนาสํานักงานเลขานุการฯ  มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ยุทธศาสตร กลยุทธ และนโยบายตลอดจนพันธกิจของหนวยงาน และรวมกันพิจารณาการอนุมัติโครงการตลอดจนรับรองรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ รวมทั้ง แกไขปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (ศษ. 7.1.1.1, ศษ. 7.1.1.2)  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานมากกวาปละ 2 ครั้ง โดยใหทุก
ภาควิชาและหนวยงานในสังกัดสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร (กปค.) ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ 80  โดยมีการสงเอกสารการประชุมใหกรรมการ กปค. อยางนอย 7 วัน กอนการประชุม 
(ศษ. 7.1.2.1)  มีการประเมินผลงานของผูบรหิาร ซึ่งแบบประเมินผูบริหารไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  (ศษ. 7.1.4.1)  มีการประเมินผูบริหาร
สูงสุดของหนวยงานไดแก คณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน และหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ  และแจงผลการประเมินใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ 
และผานทางเว็บไซดและหนังสือเวียนใหกับผูที่เกี่ยวของรับทราบ (ศษ. 1.1.1.5,ศษ. 7.1.4.2, ศษ. 7.1.4.3) มีการดําเนินการโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานทุกภาควิชาและทุกองคกรในคณะ โดยเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการบรหิารในรูปแบบของคณะกรรมการชุดตาง ๆ (ศษ.7.1.5.1) 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 
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 องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
 1.  มีกระบวนการสรรหา แตงตั้งผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได ระดับ 2 ศษ. 7.2.1.1,  ศษ. 7.2.1.2 

ศษ. 7.2.1.3 
7. 

2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มี
อยูโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย/หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  ศษ. 7.1.2.1 

การบริหารและ
การจัดการ 

3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
และเปนที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

  ศษ. 7.1.4.1,ศษ. 7.1.4.2 
ศษ. 7.1.4.3 

 
 
 

7.2 ภาวะผูนําของ
ผูบริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 
 
 

4.    มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ
ประเมิน และดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

ศษ. 1.1.3.2,ศษ. 7.2.4.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3    
 
เกณฑการประเมิน : (ระดับ) กระบวนการ 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

มีกระบวนการสรรหาผูบรหิารทุกระดับอยางเปนระบบ โปรงใสและตรวจสอบได โดยใชหลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนง ผูบริหารระดับตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย มีการแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรรับทราบ (ศษ. 7.2.1.1,ศษ. 7.2.1.2,ศษ. 7.2.1.3)  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล
และใชศักยภาพของภาวะผูนาํที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน  ผูรวมงานและผูมีสวนไดสวนเสียโดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ
ศึกษาศาสตร เชน การขออนุมัติแกไขเกรดของนักศึกษา การใหคณาจารยและผูแทนภาควิชาเขารวมชี้แจงโครงการ/กําหนดแผนงาน/ภาระกิจตลอดจนทิศทางการปฏิบัติงาน  

 



รวมทั้งการพิจารณาผลงานการขอตําแหนงทางวิชาการ (ศษ. 7.1.2.1) มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน (ศษ. 7.1.4.1, ศษ. 7.1.4.2, ศษ. 
7.1.4.3) มีแผนพัฒนาอาจารย บุคลากร  มีกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร โดยทางมหาวิทยาลัยไดจัดอบรมหลักสตูร การใชงานระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร และการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการระบบการควบคุมภายใน การติดตามและรายงานผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ครั้งที่ 3  ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมเปน
รองคณบดี ผูอํานวยการบัณฑิต หัวหนาภาควิชา และหัวหนางานเขารับการฝกอบรม  (ศษ. 1.1.3.2, ศษ.7.2.4.1) 

 
ผลการ

ดําเนินงาน 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย หมายเลขเอกสารอางอิง 
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1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหง 
การเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของมหาวิทยาลัย/
หนวยงานรับทราบ 

ระดับ 4 ศษ. 1.1.1.2,ศษ. 1.1.3.2,
ศษ.7.3.1.1, ศษ. 1.1.1.5 

 

2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 

  

3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายรอยละ 100 

  

4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู   

 
 

ศษ. 7.3.1.1 
ศษ. 7.3.2.1 - 3 

 

7. การบริหาร
และการจัดการ 

 
 
 

7.3 มีการพัฒนา
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน
สูองคการเรียนรู 
 
 
 

5.     มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู 

ศษ. 7.3.2.3 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  

 
 

 



เกณฑการประเมิน :  (ระดับ) กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายเผยแพรความรูและถายทอดองคความรูตาง ๆ มีการทบทวนติดตามองคความรู ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนารับทราบการ
ดําเนินงาน  (ศษ. 1.1.1.2,ศษ. 7.3.1.1) มีการแผนการจัดการความรูในองคกร (ศษ. 1.1.3.2) โดยประชาสัมพันธเผยแพร ใหบุคลากรรับทราบ โดยผาน website คณะศึกษาศาสตร 
(ศษ. 1.1.1.5)  มีการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูโดยสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม (ศษ. 7.3.2.1) มีการดําเนินการตามแผนความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
รอยละ 100 (ศษ. 7.3.1.1, ศษ. 7.3.2.2,ศษ. 7.3.2.3)   และนําไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของการทํางาน (ศษ. 7.3.2.3) 
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ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
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1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจกัษ 

ระดับ 4   ศษ. 1.1.3.2 7. การบริหาร 

2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริม สมรรถนะ
ในการปฏบิัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดิน
ของตําแหนง  การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ  การประเมินผลการปฏบิัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ
ลงโทษ  รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

  ศษ. 7.2.1.1 ,  
ศษ. 7.4.2.1 – 5  
ศษ.2.7.4.2 
ศษ. 7.4.2.6 

3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

  ศษ. 7.4.3.1,   -         
ศษ. 7.4.3.2 

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรทีม่ีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

  ศษ. 7.4.4.1,            
ศษ. 7.4.4.2, ศษ.

7.4.2.2 
5.  มีการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรทกุระดับอยางเปนระบบ   ศษ. 7.4.5.1, ศษ. 

7.4.5.2 

และการจัดการ 
 

 
 

7.4 มรีะบบและกลไก
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษา
ไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 

6.    มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางใน
การปรบัปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

ศษ. 7.4.6.1/1-2 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  

 
 
 

 



เกณฑการประเมิน  : (ระดับ) กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3–4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม (ศษ. 1.1.3.2)   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน เชน มีระเบียบการสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง   (ศษ. 7.2.1.1 , ศษ. 7.4.2.1)การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง (ศษ. 7.4.2.2) การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมหรอืเสนอผลงานทางวิชาการ  (ศษ. 7.4.2.3)การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทุกระดับ เพื่อพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น  
(ศษ. 7.4.2.4)มาตรการสรางขวัญกําลังใจใโดยการปฏิบัติงานการประเมินผลอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน (ศษ. 7.4.2.5)   มีมาตรการลงโทษตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง วาดวยหลักเกณฑและวิธีตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางที่กระทําผิดจรรยาบรรณ  
(ศษ.2.7.4.2)  นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรยังไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง อบรม เรื่องจิตวิทยาสรางแรงจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (ศษ. 7.4.2.6 ) มีระบบ
สวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุขซึ่งมีคณะกรรมการสวัสดิการคอยดูแล และทาง
มหาวิทยาลัยยังไดมีโครงการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป  (ศษ. 7.4.3.1,ศษ. 7.4.3.2)   มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน เชน การลาศึกษาตอ การเขารับการอบรมของบุคลากร (ศษ. 7.4.4.1, ศษ. 7.4.4.2, ศษ.7.4.2.2)   5.  มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ แจงใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรรับทราบ(ศษ. 7.4.5.1, ศษ. 7.4.5.2)  และนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา (ศษ. 7.4.6.1/1 - 2) 
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ผลการ
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1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ระดับ 4 ศษ. 1.1.1.2 

2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ   ศษ. 1.1.1.5 

7. การบริหาร 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล   ศษ. 7.5.3.1,   ศษ. 7.5.3.2 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล   ศษ. 7.5.4.1, ศษ. 7.5.4.2 

5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล    ศษ. 7.5.5.1/1-2 

และการจัดการ 
 

 
 
 

7.5 ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอนและ
การวิจัย 

  6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวทิยาลัยเฉพาะขอมูลที่เปดเผยได
ผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ
มาตรฐานที่กําหนด 

ศษ.1.1.1.5 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปหมาย 3  
 
เกณฑการประเมิน : (ระดับ)  ปจจัยนําเขา 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายสนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการศึกษา (ศษ. 1.1.1.2) มีระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ และเชื่อมโยงฐานขอมูลกับฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย (ศษ. 1.1.1.5) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  (ศษ. 7.5.3.1,   ศษ. 7.5.3.2) 
และมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล (ศษ. 7.5.4.1, ศษ. 7.5.4.2)  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข (ศษ. 7.5.5.1/1-2) และมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
ของมหาวิทยาลัยเฉพาะขอมูลที่เปดเผยได (ศษ.1.1.1.5) 

 



ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
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1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ 
เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 

ระดับ 2 ศษ. 1.1.1.4, ศษ. 1.1.1.5 
ศษ. 7.6.1.1, ศษ. 7.6.1.2,

ศษ. 7.6.1.3 

7. การ
บริหาร 
และการ
จัดการ 
 

 
 
 

2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรู
โดยทั่วกันอยางนอย 3 ชองทาง 

  ศษ. 7.6.2.1, 
ศษ. 7.6.2.2, ศษ. 7.6.2.3 

3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

  ศษ. 3.1.8.1,              
ศษ. 3.1.8.2/1 – 2 ,         

ศษ. 7.6.3.1 

4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี
การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 

   

 

7.6 ระดับความสําเร็จใน
การเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
 

5.     มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 2  

เกณฑการประเมิน  :  (ระดับ) ผลการผลิต 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 



ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เชน มีการแสดงขาวสารขอมูลผานทาง Website ของคณะฯ                    
ศษ. 1.1.1.5) การติดบอรดประชาสัมพันธ  (ศษ. 7.6.1.1) จดหมายขาวของคณะศึกษาศาสตร (ศษ. 1.1.1.4) แผนพับ (ศษ. 7.6.1.2) การจัดบอรด โครงการ/กิจกรรม ที่ไดดําเนินการ
ไปแลวของคณะศึกษาศาสตร (ศษ. 7.6.1.3)  มีระบบการรับฟงความคิดเห็น ของประชาชนผานทาง 3 ชองทางคือ  กลองแสดงความคิดเห็น โดยมีแบบประเมินความพึงพอใจใน
การใชบริการของคณะศึกษาศาสตร(ศษ. 7.6.2.1) เว็บบอรด (ศษ. 7.6.2.2) และE:mail (ศษ. 7.6.2.3) มีการรายงานผลการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน และนําความคิดเห็นของ
ประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ซึ่งมีคณะกรรมการฝายบริหารเปนผูรบัผิดชอบ  (ศษ. 7.6.3.1,ศษ. 3.1.8.1,ศษ. 3.1.8.2/1 – 2 ) 

 ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑการดําเนนิงาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 

90 1. มีอาจารยประจาํ /นักวิจัยที่ไดรบัรางวัลผลงานทางวิชาการ/
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ รอยละ 0.1 – 0.99 

7. 

2. มีอาจารยประจาํ /นักวิจัยที่ไดรบัรางวัลผลงานทางวิชาการ/
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ รอยละ 1.00 – 1.49 

การบริหารและการ
จัดการ 

3. มีอาจารยประจาํ /นักวิจัยที่ไดรบัรางวัลผลงานทางวิชาการ/
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ รอยละ 1.50 – 1.99 

4. มีอาจารยประจาํ /นักวิจัยที่ไดรบัรางวัลผลงานทางวิชาการ/
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  รอยละ 2.00 – 2.49 

 
 

 
 

7.7 รอยละของอาจารยประจํา /
นักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

รอยละ 0.99 รอยละ 
0.71 

 

 

5. มีอาจารยประจาํ /นักวิจัยที่ไดรบัรางวัลผลงานทางวิชาการ/
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ รอยละ 2.50 ขึ้นไป 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 1  

เกณฑการประเมิน   ผลผลิต 

 



คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 2.00 

 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะศึกษาศาสตรสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ  ซึ่งใน
ปการศึกษา  2551  คณะศึกษาศาสตรมีคณาจารยที่ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําปพุทธศักราช 2551  จํานวน 1  คน   มีอาจารยประจําจํานวน  141  คน  คิดเปนรอย
ละ  0.71 

ผลการ
ดําเนินงาน 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
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 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบรหิาร
ระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง 

ระดับ 5 ศษ. 7.8.1.1 7. การบริหารและ
การจัดการ 

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรอืลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญ
ของปจจัยเสี่ยง 

  ศษ. 7.8.2.1 

 
 

 
 

7.8 มีการนํา
ระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

  ศษ. 1.1.3.2 
ศษ 7.8.3.1 

 
 

3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการ
บริหารความเสี่ยงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม 
 

   

 



 
ผลการ

ดําเนินงาน 
องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 

หมายเลข
เอกสารอางอิง 
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4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง    7. การบริหารและ
การจัดการ 
 

 
 
 

7.8 มีการนํา
ระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาใช
ในกระบวนการ
บริหาร
การศึกษา 

           5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

ศษ. 7.8.2.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  
 
เกณฑการประเมิน : (ระดับ)  กระบวนการ 
 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3–4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ ( ศษ. 7.8.1.1)     
มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบในการบริหารงาน (ศษ. 7.8.2.1)  มีแผนการพัฒนาบุคลากรโดยสงบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ
จัดการระบบการควบคุมภายใน การติดตามและการรายงานผลตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน ครั้งที่ 3 (ศษ. 1.1.3.2, ศษ. 7.8.3.1)   มีการดําเนินงานและสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง(ศษ. 7.8.2.1) 

 



 
ผลการ

ดําเนินงาน 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย หมายเลขเอกสารอางอิง 

1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

ระดับ 5   

2.  

7. 

มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน   ศษ. 1.1.1.2 
ศษ. 1.1.3.2 

การบริหารและ
การจัดการ 

3.  มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

   

4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

  ศษ. 1.1.1.2 
ศษ. 7.9.5.1 - 3 

 
 

 
 

7.9 ระดับ
ความสําเร็จ 
ของการถายทอด
ตัวชี้วัดและ
เปาหมายของ
ระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับคณะหรือ
เทียบเทา 

  ศษ. 1.1.1.3 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตางๆ  

  ศษ. 1.1.4.2 
ศษ. 7.9.6.1 - 2 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง    ศษ. 7.9.7.1 

 

8.    มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการ
สรางแรงจูงใจ 

ศษ. 7.9.8.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  
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เกณฑการประเมิน : (ระดับ)  ผลผลิต 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนวทางและมีแผนการดําเนินงานในการประเมินผลภายในสถาบัน มีการกําหนดตัวชี้วดัและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
คณะตามแผนปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน มีแผนงานกําหนดตัวชี้วัด  (ศษ. 1.1.1.2,ศษ. 1.1.3.2)    มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของ
แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน (ศษ. 1.1.1.2,ศษ. 7.9.5.1 - 3) มีการยืนยัน
วิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับคณะเสนอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรรวมกันพจิารณา  (ศษ. 1.1.1.3) มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองของผูบรหิารระดับตางๆ (ศษ. 1.1.4.2 )   และไดมีการตามติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของก.พ.ร.ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย  (ศษ. 7.9.6.1 - 2)มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  (ศษ. 7.9.7.1)  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไป
เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจโดยใหสงรายชื่อผูรับผิดชอบแลผูปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2551  (ศษ. 7.9.8.1)
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเลข
อางอิง 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

8.1 มีระบบและกลไกใน
การจัดสรรการวิเคราะห
คาใชจายการตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยทุธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจและ วิเคราะหสถานะทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ  2  ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตาม ระเบียบและกฏเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนการตัดสินใจ 
 

ระดับ 7 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ศษ. 8.1.1.1 
 
 

ศษ. 8.1.2.1 
 
ศษ. 8.1.3.1 
 

ศษ. 8.1.4.1 
ศษ. 8.1.5.1 
 
 

ศษ. 8.1.6.1 
 

ศษ. 8.1.3.1 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  
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เกณฑการประเมิน : (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน  
               คณะศึกษาศาสตรมีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย                    
( ศษ.8.1.1.1)   มีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงินภายในภายนอก โดยมคีณะกรรมการนโยบายและแผนดําเนินการจดัทําคําของบประมาณประจําป ใหเปนไปตามความ
ตองการของภาควิชาและหนวยงาน  ในคณะฯ อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบไดโดยมหาวิทยาลยัจัดสรรงบประมาณใหคณะศึกษาศาสตรและมีแผนการใชจายเงิน
งบประมาณ  (ศษ.8.1.2.1)   มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยคณะศึกษาศาสตรมีระบบ
ฐานขอมูลแบบเครือขาย (ระบบ 3 มิติ) เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมหาวทิยาลัยฯ จะโอนเงินงบประมาณผานทางระบบ 3 มิติ ในการใชจายเงินงบประมาณของคณะ
ศึกษาศาสตร  ระบบฯ สามารถตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณและงบประมาณคงเหลือ ซึ่งผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  (ศษ. 8.1.3.1)   มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ  2  ครั้ง (ศษ. 8.1.4.1)  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และความมั่นคงของ 
หนวยงานอยางตอเนื่อง  (ศษ. 8.1.5.1)  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฏเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(ศษ. 8.1.6.1 ) และผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ (ศษ. 8.1.3.1) 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเลข
อางอิง 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

8.2 มีการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย / หนวยงาน
รวมกัน 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย / หนวยงาน 
 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 
 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกมหาวทิยาลัย 
 
5.มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

ระดับ 4 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ศษ. 8.2.1.1 
 
ศษ. 8.2.2.1 
 
ศษ. 8.2.3.1 
 
ศษ. 8.2.4.1 
 
 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  
 
เกณฑการประเมิน : (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย  4  ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของคณะศึกษาศาสตรเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการฝายนโยบายและ
แผน คณะศึกษาศาสตร(ศษ.8.2.1.1)   มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน (ศษ.8.2.2.1) มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกบัหนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัย เชน บุคลากร (อบรม / สัมมนา), ยานพาหนะ, อาคารเรียน, อปุกรณโสตทัศนศึกษา และหองประชุม  (ศษ.8.2.3.1) และมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน
อื่นนอกมหาวิทยาลัย เชน อาคารเรียน, อุปกรณโสตทัศนศึกษา  และหองประชุม (ศษ.8.2.4.1) 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเลขเอกสารอางอิง 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

ระดับ 6  ศษ. 9.1.1.1,ศษ. 9.1.1.2          

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

  ศษ. 1.1.1.3 ,ศษ. 9.1.1.1,  ศษ. 9.1.1.2, 
ศษ. 9.1.1.3ศษ. 9.1.2.1 
ศษ. 1.1.3.2 ,ศษ. 1.1.4.2 

9    ระบบและ
กลไกการ
ประกันคุณภาพ 

9.1   มีระบบและ
กลไก การประกัน
คุณภาพ ภายในที่
เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการ       
บริหารการศึกษา 3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

  ศษ. 9.1.3.1 
 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 

  ศษ. 9.1.4.1,ศษ. 9.1.4.2 
ศษ. 9.1.4.3,ศษ. 9.1.4.4   ,         ศษ. 

9.1.4.5   

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน   ศษ. 9.1.5.1, ศษ. 9.1.5.2,ศษ. 9.1.5.3, 
ศษ. 9.1.5.4,ศษ. 9.1.5.5, ศษ. 9.1.5.6, 

ศษ. 9.1.5.7 

  6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล  ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย 

  ศษ. 1.1.1.5,ศษ. 9.1.6.1 

  7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  

เกณฑการประเมิน:  (ระดับ)  กระบวนการ 

 คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา   โดยมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา และอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ศษ. 9.1.1.1,ศษ. 9.1.1.2)  ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ มีการกําหนดนโยบายใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศกึษา  พิจารณาใหความเห็นชอบ ทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุณภาพ (ศษ. 1.1.1.3)   ซึ่งคณบดีไดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมี
สวนรวมในการดําเนินงานโดยทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการ รองคณบดีและทุกหนวยงานมสีวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา (ศษ. 9.1.1.1, ศษ. 9.1.1.2,
ศษ. 9.1.1.3,   ศษ. 9.1.2.1)  มีแผนการดําเนินงานกลไกลการประกันคุณภาพ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  (ศษ. 1.1.3.2 ,ศษ. 1.1.4.2) มีการกําหนด
มาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆที่เกีย่วของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งคณะ
ศึกษาศาสตรไดปฏิบัติ อคูมือ  องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา  2551   (ศษ. 9.1.3.1)   มีการ
ดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศกึษา มีการตดิตาม ตรวจสอบ รวบรวมขอมูล โดยทุกภาควิชาและสํานกังานเลขานุการคณะจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(ศษ. 9.1.4.1)    จัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ (ศษ. 9.1.4.2)    มีการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจาํและแจงใหบุคลากรรับทราบ (ศษ. 
9.1.4.3, ศษ. 9.1.4.4)   และคณะศึกษาศาสตรยังไดจดั โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการฯคณะศึกษาศาสตร  ป
การศึกษา 2551เพื่อใหคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดตรวจสอบความถูกตอง ตามเกณฑ และตัวบงชี้รายองคประกอบ ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และเตรียมพรอมสําหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการคณะฯ และระดับคณะตอไป (ศษ. 9.1.4.5)   มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพไดดําเนินการจัดโครงการสัมมนา  เรื่องแนวทางการแกปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร (ศษ. 9.1.5.1, ศษ. 9.1.5.2,ศษ. 9.1.5.3) มีการสรุปแนวทางการแกปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  (ศษ. 9.1.5.4) 
และไดมีการพิจารณาผลการการประเมินคุณภาพภายใน ในองคประกอบที่ 3  จุดที่ควรพัฒนา ขอที่ 3  ที่ประชุมเห็นชอบตามที่รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอใหมีกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทั้ง 6 กิจกรรมกําหนดเปนนโยบายของคณะศึกษาศาสตรและใหภาควิชาทุกภาควิชาเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ  ซึ่งจะไดมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครบทุกภาควิชา  (ศษ. 9.1.5.5,ศษ. 9.1.5.6)  มีการรายงานการพัฒนาการดําเนินงานหลังรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา  2551 (ศษ. 9.1.5.7  มีระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดบับุคคล ภาควิชา และคณะฯ  www.edu.ur.ac.th (ศษ. 1.1.1.5, ศษ. 9.1.6.1)  และเว็บไซดของสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา  http://www.ru.ac.th/quality_assurance/indexN.htm 
 
 

http://www.edu.ur.ac.th/
http://www.ru.ac.th/quality_assurance/indexN.htm
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเลขเอกสารอางอิง 

1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ระดับ 4  ศษ. 1.1.1.3, ศษ. 9.2.1.1 , 
ศษ. 9.2.1.2  ศษ. 9.2.1.3 ,
ศษ. 3.2.2.1/1,ศษ. 3.2.2.1/7,
ศษ. 3.2.2.1/11 

2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับ
กิจกรรมนักศึกษา 

  ศษ. 9.2.1.3  
ศษ. 3.2.2.1/1,ศษ. 3.2.2.1/7,
ศษ. 3.2.2.1/11ศษ. 
3.2.2.1/12 

3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

  ศษ. 2.2.6.1,ศษ. 9.2.1.1 , 
ศษ. 9.2.1.2, ศษ. 9.2.1.3 

4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม
หรือโครงการนักศึกษา 

  ศษ. 3.2.2.1/12 

5.  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
และระหวางมหาวิทยาลัย/หนวยงานภายนอก 

   

6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา
ดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

   

9    ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

9.2   มีระบบและ
กลไกการให
ความรูและทักษะ
ดานการประกัน
คุณภาพแก
นักศึกษา 

 

7.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนือ่ง 

   

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 2  
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เกณฑการประเมิน :ระดับ  (กระบวนการ) 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4–5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ดวยการจัดประชุมใหประธานชมรมวิชาการ 5 ชมรม ประชุมเพื่อใหนักศึกษามีสวน
รวมในการจัดกจิกรรม  และทางกองกิจการนักศึกษาไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํากิจกรรมนักศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกบัระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อทราบนโยบายในการสงเสริมกิจกรรม เขาใจหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ในการจัดกิจกรรม และใหฝกปฏิบัติกระบวนการ
จัดทําแผนงาน/โครงงานและการประเมินผลโครงงานกิจกรรม และโครงการสัมมนาบทบาทของนักศึกษากับการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  (ศษ. 9.2.1.1,        
ศษ. 9.2.1.2,ศษ. 9.2.1.3) จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหนักศึกษารับทราบ   ไดแกโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2551และวันปจฉมินิเทศนักศึกษา ภาค 1 ,2 ปการศึกษา 2551  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและและให
ความเขาใจในเรื่องศิษยเกากับการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน (ศษ. 3.2.2.1/1,ศษ. 3.2.2.1/7,ศษ. 3.2.2.1/11)  นอกจากนี้ มีเว็บไซดของคณะฯ www.edu.ru.ac.th   รายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหแกบุคลากร นักศึกษา และประชาคมที่เกี่ยวของรับทราบ (ศษ 1.1.1.5)   มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใช
ในกิจกรรมนักศึกษา เชน การจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง คิดใหไดรักใหเปนเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา PC 498  ซึ่งมีวัตถปุระสงค เพื่อใหนักศึกษา วิชา PC 498 
เรียนรูวิธีการจัดโครงการสัมมนาหรือโครงการประชุมเชิงวิชาการ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ( ศษ. 9.2.1.3 ,ศษ. 3.2.2.1/1,ศษ. 3.2.2.1/7,ศษ. 3.2.2.1/11ศษ. 3.2.2.1/12)   มีกลไกลให
นักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา (ศษ. 9.2.1.1,ศษ. 9.2.1.2,ศษ. 9.2.1.3,  ศษ. 2.2.6.1)   นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม
หรือโครงการนักศึกษา  (ศษ. 3.2.2.1/12)   

 
 
 
 
 

http://www.edu.ru.ac.th/
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน หมายเลขเอกสารอางอิง 
1.  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับมหาวิทยาลัย/หนวยงานอยางตอเนื่อง 
ระดับ 4    ศษ. 9.1.4.1 - ,ศษ. 9.1.4.4 

 

2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

  ศษ. 9.1.3.1 , ศษ. 9.3.2.1 

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและสาธารณชนในเวลาที่กําหนด 

  ศษ. 1.1.1.5,ศษ. 9.1.4.4 

4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานอยางตอเนื่อง 

  ศษ. 9.1.5.1 - ศษ. 9.1.5.7 

9    ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ 

9.3  ระดับ
ความสําเร็จของ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย/หนวยงาน
พัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 

   

  ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  

 
 
เกณฑการประเมิน : ระดับ  (ผลผลิต) 

 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนินการไมครบ3ขอแรก มีการดําเนินการ3ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย4ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตร  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับคณะ ฯ และภาควิชา (ศษ. 9.1.4.1 ,  ศษ. 9.1.4.2, ,  ศษ. 9.1.4.3,    
ศษ. 9.1.4.4)  มีการปรับปรุงระบบองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา  2551   โดยปรับปรงุใหสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  (ศษ. 9.1.3.1) และฝายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดสงบันทึก  เรื่อง  การปรับปรุงการคิดรอบปแตละองคประกอบในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา  2551  และ แจงการนับจํานวนเงินวจิัยในตัวบงชี้ 4.3  ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา มาเพื่อทราบและ
ดําเนินการตอไป (ศษ. 9.3.2.1)   มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอมหาวิทยาลยัและตอประชาคมใหรับทราบ (ศษ. 1.1.1.5, ศษ. 9.1.4.4) และ มีการนําผลการประเมิน
ไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของภาควชิาและคณะศึกษาศาสตรอยางตอเนื่อง (ศษ. 9.1.5.1—9.1.5.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ผลการ
ดําเนินงาน 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
 1.   มีอาคาร หองเรยีน และหองปฏิบัติการ  4  ขอ ศษ. 10.1.1.1 

2.   มีอาคาร หองเรยีน หองปฏิบัติการและมีวัสดุครุภัณฑที่เพียงพอตอ 
      การจัดการเรียนการสอน 

  ศษ. 10.1.1.2 

3.   มีอาคาร หองเรยีน หองปฏิบัติการ และบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา 
      มีวัสดุครุภณัฑที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและมีระบบ 
      การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  ศษ. 3.1.3.1 

4.   มีอาคาร หองเรยีน หองปฏิบัติการ และบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา   
      มีวัสดุครุภณัฑที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  มีระบบ 
      การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และมีการประเมิน  การใชอาคาร  
      หองเรียนและหองปฏิบัติการ 

  ศษ. 10.1.4.1 
ศษ. 10.1.4.2 

 

10. ปจจัย
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

10.1 อาคารสถานที่   
สําหรับการเรียน 
การสอน 

  5.   มีอาคาร หองเรยีน หองปฏิบัติการ และบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา 
      มีวัสดุครุภณัฑที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน มีระบบการบริหาร 
     จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการประเมินการใชอาคาร หองเรียนหอง 
      ปฏิบัติการและนําผลประเมินมาแกไขปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 

ศษ. 10.1.5.1 
ศษ. 3.1.2.2 

 

ผลการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 3  
 
เกณฑการประเมิน  :กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีอาคาร หองเรียน และหองปฏิบัติการ 3 อาคาร คือ อาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB) อาคารนครชุม (NCB) และ อาคารศรีชุม (SCB) มีโสตทัศนูปกรณ
และวัสดุการศึกษา ไดแก  Over Head, Visualize, ไมโครโฟน, เตาประกอบอาหาร, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ชุดนําเสนอ (Presentation)  (ศษ.10.1.1.1,           
ศษ. 10.1.1.2)มบีรรยากาศเอื้อตอการศึกษา (ศษ. 3.1.3.1) มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีการประเมิน  การใชอาคาร หองเรียนและหองปฏิบัติการ ผลการประเมินอยู
ในระดับมาก ซึ่งผลการประเมนิไดนําเสนอผูบริหารเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและแจงใหทราบโดยทั่วกัน (ศษ. 10.1.4.1, ศษ. 10.1.4.2,) และภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษาไดจัดทําโครงการศูนยการเรียนรูทางเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ซึ่ง มีการปรับปรุงสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่  เพื่อจัดตั้งหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ทางเทคโนโลยีการศึกษา(ศษ. 3.1.2.2,ศษ. 10.1.5.1) 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
1.  มีโสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษาแตไมเพียงพอ ขอ 2,3 - - 
2.  มีโสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษาเพียงพอและมีการใช 
    โสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษา 

  ศษ. 10.1.1.1 

3.  มีการประเมินการใชโสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษา   ศษ. 10.1.4.1,          
ศษ. 10.1.4.2 

10. ปจจัย
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 
 

10.2 
โสตทัศนูปกรณ 
และวัสดุการศึกษา 

4.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข   ศษ. 10.2.4.1 
  ผลการประเมินตนเอง บรรลุ

เปาหมาย 
3  

 
เกณฑการประเมิน  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการขอ 1  มีการดําเนินการขอ 2 และ ขอ 3 มีการดําเนินการขอ 2 ถึงขอ 4 
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ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีโสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษาอยางเพียงพอ  (ศษ.10.1.1.1) มีการประเมินดานโสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งผลการประเมินไดนําเสนอผูบริหารเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและแจงใหทราบโดยทั่วกัน  คณะไดมีการจัดซื้อจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ 
และวัสดุการศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยขึ้น  (ศษ. 10.1.4.1, ศษ. 10.1.4.2,ศษ. 10.2.4.1)  
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เกณฑมาตรฐาน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
1.  มียานพาหนะที่ใชงานไดแตอยูในสภาพทรุดโทรมหรือไมเพียงพอ ขอ 2,3 - - 
2.  มียานพาหนะอยูในสภาพดีและเพียงพอสําหรับการใชงาน     ศษ. 10.5.2.1 
3.  มีการประเมินผลการใหบรกิาร   ศษ. 10.5.3.1, 

ศษ. 10.5.3.2 

10. ปจจัย
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 

10.5  ยานพาหนะเพื่อ
การใชงาน 

4.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข   ศษ. 10.5.4.1 
  ผลการประเมินตนเอง บรรลุ

เปาหมาย 
3  

 
เกณฑการประเมิน  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการขอ 1  มีการดําเนินการขอ 2 และ ขอ 3 มีการดําเนินการขอ 2 ถึงขอ 4 
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ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมียานพาหนะเพียงพอสําหรบัการใชงาน  (ศษ.10.5.2.1) มกีารประเมินยานพาหนะโดยรวม อยูในระดับมาก ซึ่งในดานสภาพยานพาหนะ  ผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก และดานพนักงานขับยานพาหนะ ผลการประเมินอยูในระดับ มากที่สุด (ศษ. 10.5.3.1,ศษ. 10.5.3.2) ผลการประเมินไดนําเสนอผูบริหารเพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขและแจงใหทราบโดยทั่วกัน  และทางคณะศึกษาศาสตรยังไดจัดซือ้รถตูจํานวน 1  คัน เพื่อใชในการดําเนินงานที่เปนประโยชนสะดวกรวดเร็วแกคณะ
ศึกษาศาสตร (ศษ. 10.5.4.1,ศษ. 10.5.4.2)  
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
 

เกณฑการดําเนนิงาน เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
1.   มีนโยบายและแผนการดําเนินงานสนับสนุนการ

วิจัย/งานสรางสรรค 
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
3. มีการดําเนินงานตามแผน 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

11. งานวิจัยสถาบัน 
 

11.1 การกําหนดนโยบายและ
แผนการดําเนินงาน 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข 

ระดับ 1  
 
 

 

ศษ.  1.1.1.1 
 

ศษ. 4.1.1.1 
ศษ. 4.1.1.2 

ผลการประเมินตนเอง 
บรรลุ

เปาหมาย 
0  

เกณฑการประเมิน   (ระดับ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบ  4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (ศษ. 1.1.1.1)  มีคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของคณะในการดําเนินการ (ศษ. 4.1.1.1,ศษ. 4.1.1.2)   

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
 

เกณฑการดําเนนิงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
หมายเลข

เอกสารอางอิง 
1
.  

มีการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัย/งานสรางสรรค 

2
. 

มีเงินสนับสนุนจากสํานักฯ/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ/
มหาวิทยาลัย/แหลงเงินภายนอก 

3
. 

มีการดําเนินการวิจยั/งานสรางสรรค     

4
.    

มีการติดตามการดําเนินการวิจยั/งานสรางสรรค      

11. งานวิจัยสถาบัน 
 

11.2  การสนับสนุน
ทรัพยากร 

5
. 

มีการเผยแพรผลการวิจยั/งานสรางสรรคและมีการนํา
ผลการวจิัย/งานสรางสรรคมาใชประโยชนตอหนวยงาน 

ระดับ 1  
 
 

 

ศษ. 4.1.3.1 
ศษ. 4.1.4.3 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
บรรลุ

เปาหมาย  
0  

เกณฑการประเมิน   (ระดับ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบ  4  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีการสนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัย/งานสรางสรรค  (ศษ. 4.14.3)  คณะฯมีแหลงเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก

งบประมาณรายจายจากรายไดของมหาวิทยาลัย (ศษ. 4.1.3.1) 



บทที่  3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

ผลการประเมินตนเอง 

องคประกอบท่ี ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี  1 3.00 
องคประกอบท่ี  2 2.46 
องคประกอบท่ี  3 3.00 
องคประกอบท่ี  4 2.00 
องคประกอบท่ี  5 3.00 
องคประกอบท่ี  6 2.00 
องคประกอบท่ี  7 2.67 
องคประกอบท่ี  8 3.00 
องคประกอบท่ี  9 2.67 
องคประกอบท่ี  10 3.00 
องคประกอบท่ี  11 - 
องคประกอบท่ี  12 ไมประเมิน 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกองคประกอบ 2.51 
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ตารางท่ี ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคณุภาพมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ประเภทสถาบัน    เนนเฉพาะผลิตบัณฑติ 

คะแนนการประเมิน 
องคประกอบ 

เปาหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 ตามเกณฑ 
สกอ. 

คุณภาพ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

องคประกอบที ่1    
3 
3 

 
 ระดับ 6 ระดับ 7 ตัวบงช้ีท่ี 1.1 

รอยละ 75 รอยละ 100 ตัวบงช้ีท่ี 1.2 
เฉลีย่คะแนน 

องคประกอบที่ 1 
  3.00 

 
 (6/2) 

องคประกอบที่ 2  
 
3 

 
สําหรับคณะ 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับ 4 ระดับ 7 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับ 6 ระดับ 7 3  
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับ 4 ระดับ 4 2  
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ไมประเมิน ไมประเมิน ไมประเมิน  

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 3  ขอ 5 ระดับ 5 
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 3  ขอ 5 ขอ 5 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระดับ 4 ระดับ 5 3  
ตัวบงช้ีท่ี 2.8 3  ขอ 3  ขอ 2  
ตัวบงช้ีท่ี 2.9 (ขอ3) รอยละ 65 รอยละ 70 2  
ตัวบงช้ีท่ี 2.10 รอยละ 74 รอยละ 82.74 2  
ตัวบงช้ีท่ี 2.11 x =3.49 x  =3.98 3  
ตัวบงช้ีท่ี 2.12 รอยละ 0.015 0.026 2  
ตัวบงช้ีท่ี 2.13*    รอยละ 10 รอยละ 4.61  1 
ตัวบงช้ีท่ี 2.14* รอยละ 10 รอยละ 33.33  3 

  (32/13) เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 2 

  

2.46 
1 ใหระบุเปนตัวเลขท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ีใชประเมินสําหรับตัวบงช้ีนั้น ๆ เชน  ระบุเปนคารอยละ 
     หรือระบุเปนจํานวนหรอืระบุเปนขอ  หรือระบุเปนระดับ 
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คะแนนการประเมิน 
องคประกอบ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คุณภาพ ตามเกณฑ สกอ. 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

องคประกอบที่ 3    
3 
3 

 
 ระดับ  6   ระดับ  8 ตัวบงช้ีท่ี 3.1 

ระดับ 4 ระดับ 4 ตัวบงช้ีท่ี 3.2 
เฉลีย่คะแนน 

องคประกอบที่ 3 
  3.00 

 
 (6/2) 

องคประกอบที่ 4   
 
 

4 

 
 
 

 6 

 
 
 
3 
3 
1 
1 

 
 
 

(ก) สําหรับคณะ/สถาบัน 
ที่จัดการเรียนการสอน 

ขอ   ขอ   ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
3 ขอ   4 ขอ   ตัวบงช้ีท่ี 4.2 

8,499  บาท/คน 4,288.57  บาท/คน ตัวบงช้ีท่ี 4.3 
รอยละ 19 รอยละ 7.85 ตัวบงช้ีท่ี 4.4 

องคประกอบที่ 5 
(ก)สําหรับคณะ/สถาบัน 

ที่จัดการเรียนการสอน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 

 
 
 

ระดับ 5 
รอยละ 25 
รอยละ 30 
x  = 3.50 

 
 
 

ระดับ 5 
รอยละ 32.62 
รอยละ 65.95 

x  = 4.04 

 
 
 
3 
3 
3 
3 

 
 
 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 5 

  3.00 
 

 (12/4) 

*  ตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 4 

  2.00 
 

 (8/4) 

องคประกอบที่ 6    
2 

 
 ระดับ 3 ระดับ 3 ตัวบงช้ีท่ี 6.1 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 6 

  2.00 
 

 (2/1) 
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คะแนนการประเมิน 
องคประกอบ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ 
สกอ. 

คุณภาพ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

องคประกอบที่ 7  
4 

 
5 ขอ  ขอ  ตัวบงช้ีท่ี 7.1 

ระดับ  2   ระดับ  4   ตัวบงช้ีท่ี 7.2 
ระดับ  4 ระดับ  5 ตัวบงช้ีท่ี 7.3 
ระดับ  4   ระดับ  6   ตัวบงช้ีท่ี 7.4 
  ระดับ 4   ระดับ5   ตัวบงช้ีท่ี 7.5 
  ระดับ2     ระดับ3   ตัวบงช้ีท่ี 7.6 

รอยละ 0.99 0.71 ตัวบงช้ีท่ี 7.7 
ระดับ 5  ระดับ 5  ตัวบงช้ีท่ี 7.8 
ระดับ  5   ระดับ  8   ตัวบงช้ีท่ี 7.9 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 7 

  2.67 
 

 (24/9) 

 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 

 
 

องคประกอบที่ 8    
3 
3 

 
 ระดับ  7 ระดับ  7  ตัวบงช้ีท่ี 8.1 

ระดับ  4   ระดับ  4   ตัวบงช้ีท่ี 8.2 
เฉลีย่คะแนน 

องคประกอบที่ 8 
  3.00 

 
 (6/2) 

องคประกอบที่ 9    
3 
2 
3 

 
 ระดับ 6  ระดับ 6  ตัวบงช้ีท่ี 9.1 

ระดับ  4   ระดับ  4   ตัวบงช้ีท่ี 9.2 
ระดับ  4   ระดับ  4   ตัวบงช้ีท่ี 9.3 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 9 

  2.67 
 

 (8/3) 

องคประกอบที่ 10     
 ขอ 4 ขอ 5 ตัวบงช้ีท่ี 10.1* 

ขอ 2,3 ขอ 2,3,4 ตัวบงช้ีท่ี 10.2* 
ไมประเมิน ไมประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 10.3* 
ไมประเมิน ไมประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 10.4* 
ขอ 2,3   ขอ 2-4 ตัวบงช้ีท่ี 10.5* 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 10 

  3.00 9/3 
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คะแนนการประเมิน 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ตามเกณฑ 
สกอ. 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

องคประกอบที่ 11 
ตัวบงช้ีท่ี 11.1* 
ตัวบงช้ีท่ี 11.2* 

 
ระดับ 1 
ระดับ  1 

 
ระดับ 2  
ระดับ  2     

  
0 
0 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 11 

  0 0 

องคประกอบที่ 12 
ตัวบงช้ีท่ี 12.1* 
ตัวบงช้ีท่ี 12.2* 
ตัวบงช้ีท่ี 12.3* 

 
ไมประเมิน 
ไมประเมิน 
ไมประเมิน 

 
ไมประเมิน 
ไมประเมิน 
ไมประเมิน 

 
 

 
ไมประเมิน 
ไมประเมิน 
ไมประเมิน 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 12 

  ไมประเมิน  

เฉลีย่คะแนนรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ 

  2.51  
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1 2.25 
มาตรฐานท่ี 2 ก. 2.75 
มาตรฐานท่ี 2 ข. 2.56 
มาตรฐานท่ี 3 3.00 

คะแนนรวมทุกมาตรฐาน 2.63 
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ตารางที่ ส 2  ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
ประเภทของสถาบัน       เนนเฉพาะการผลิตบัณฑิต 

คะแนนการประเมิน มาตรฐานการ เปาหมาย1 ผลการดําเนินงาน1 
อุดมศึกษา (ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 1    
2 
2 
3 
2 

รอยละ 65 รอยละ 70 ตัวบงช้ีท่ี 2.9 
รอยละ 74 รอยละ 82.74 ตัวบงช้ีท่ี 2.10 
x = 3.49 x = 3.98 ตัวบงช้ีท่ี 2.11 

รอยละ 0.015 รอยละ 0.026 ตัวบงช้ีท่ี 2.12 
เฉลี่ยคะแนน  มาตรฐานท่ี 1   2.25   (9/4) 

มาตรฐานที่ 2 ก    
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 

ระดับ  6   
รอยละ 75 

ระดับ  7   
รอยละ 100 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 

ระดับ  4   ระดับ  5 ตัวบงช้ีท่ี 2.7 
ขอ 4 ขอ 5 ตัวบงช้ีท่ี 7.1 

ระดับ  2   ระดับ  4   ตัวบงช้ีท่ี 7.2 
ระดับ  4 ระดับ  6 ตัวบงช้ีท่ี 7.4 
ระดับ  4   ระดับ  5   ตัวบงช้ีท่ี 7.5 
ระดับ  2   ระดับ  3   ตัวบงช้ีท่ี 7.6 

รอยละ 0.99 0.71 ตัวบงช้ีท่ี 7.7 
ระดับ  5  ระดับ  5  ตัวบงช้ีท่ี 7.8 

3 
3 
3 
3 
2 
3 

ระดับ  5  ระดับ  8  ตัวบงช้ีท่ี 7.9 
ระดับ  7 ระดับ  7  ตัวบงช้ีท่ี 8.1 
ระดับ  4 ระดับ  4  ตัวบงช้ีท่ี 8.2 
ระดับ  6  
ระดับ  4  
ระดับ  4  

ระดับ  6  
ระดับ  4  
ระดับ  4 

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 
ตัวบงช้ีท่ี 9.2 
ตัวบงช้ีท่ี 9.3 

เฉลี่ยคะแนน  มาตรฐานท่ี 2 ก   2.75  (44/16) 
 
1 ใหระบุเปนตัวเลขท่ีสอดคลองกับเกณฑท่ีใชประเมินสําหรับตัวบงช้ีนั้น ๆ เชน  ระบุเปนคารอยละหรอืระบุ
เปนจํานวนหรอืระบุเปนขอ  หรือระบุเปนระดับ 
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คะแนนการประเมิน มาตรฐานการ 

อุดมศึกษา 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(ตามเกณฑสกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ข 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับ  4   ระดับ  7 

 
3 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับ  6   ระดับ  7   3 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับ  4   ระดับ  4 2 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ไมประเมิน ไมประเมิน ไมประเมิน 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ขอ 5 ขอ 5 3 
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ขอ 5 ขอ 5 3 
ตัวบงช้ีท่ี 2.8 3  ขอ  3 ขอ 2 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 
ตัวบงช้ีท่ี 4.4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 

ระดับ  6  
ระดับ 4 
4  ขอ 

8,499บาท/คน 
รอยละ 1 
ระดับ  5   
รอยละ 25 
รอยละ 30 
รอยละ  3.50 
ระดับ  3  

ระดับ 8 
ระดับ 4 
6  ขอ 

4,288.57บาท/คน 
รอยละ 7.85 
ระดับ  5 

รอยละ 32.62 
รอยละ 65.95 
รอยละ   3.93 
ระดับ  3  

3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 

เฉลี่ยคะแนน  มาตรฐานท่ี 2 ข   2.56  (41/16) 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 

 
3  ขอ 
ระดับ 4 

 
4  ขอ 
ระดับ 5 

 
3 
3 

เฉลี่ยคะแนน  มาตรฐานท่ี 3   3.00  (6/2) 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงช้ีของ

ทุกมาตรฐาน 
  2.63 
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จุดแข็ง / จุดท่ีควรพัฒนา / แนวทางการเสริมจุดแข็ง / ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
องคประกอบ จุดแข็ง/ แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จุดแข็ง 
  1.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  
แผนการดําเนินงาน  เปาประสงคเปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ 
2.  มีการประเมินผลการดําเนินงานและรอยละของ
การบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห
มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

 

1.  ปรัชญา  ปณิธาน    
      วัตถุประสงคและ    
      แผนการดําเนินงาน 
 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
-  ควรนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.  ควรมีการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกตัว
บงช้ีมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห
มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 

จุดแข็ง 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอนตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 
2.  สัดสวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตอ
อาจารยประจํามากกวา รอยละ 30 
3.  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ.
รศ. มีมากกวารอยละ 60 และผูดํารงตําแหนง รศ.มี
มากกวารอยละ 10 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ยังไมมีมีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน
และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษาอยาสม่ําเสมอ 
2.  วิชา e-Learning ยังมีนอย 

2.  การเรียนการสอน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวม
ของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการมีสวนรวมของบุคคล องคกรและ
ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 
2.  ควรมีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมี
การจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัย
ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาอยาสม่ําเสมอ 
3.  ควรสนับสนุนใหอาจารยทําวิชา  e-Learning 
เพ่ิมมากขึ้น 
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องคประกอบ จุดแข็ง/ แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดการบริการแกนักศึกษาสํารวจความจําเปน
ของนักศึกษา จัดสิ่งอํานวยความสะดวก จัดบริการ
ใหคําปรึกษา จัดโครงการครบทุกประเภท 
2. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 6 
กิจกรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

3.  กิจกรรมการพัฒนา 
     นักศึกษา 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  สรางเครือขายพัฒนาระหวางนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกากับคณะฯเพ่ิมมากขึ้น 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
-   

จุดแข็ง 
1.   คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายและระบบ 
      บริหารงานวิจัย  มีการจัดทําระบบ 
      ฐานขอมูลที่เก่ียวของกับการบริหาร 
      งานวิจัยที่นําใชประโยชนได   
2.    มีแหลงงบประมาณเพ่ือสนับสนุน 
       งานวิจัย    

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.   งานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก 
      ภายนอกสถาบันยังมีนอย 
2.  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรยังมีนอย 

4.  การวิจัยและ/หรือ          
    งานสรางสรรค 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 1.   ควรมีระบบสรางขวัญและกําลังใจนักวิจัยและ
งานสรางสรรคดีเดน 
  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.   ควรสงเสริมใหอาจารยไดรับทุนวิจัย 
      จากภายนอก 
3.   ควรสงเสริมใหคณาจารยตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยใหมากขึ้น 

จุดแข็ง 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีคณาจารยที่มีความรู 
ความสามารถเปนที่ยอมรับ 
2.  คณะศึกษาศาสตรใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  
ประเทศชาติ  มีการบูรณาการเขากับดานการเรียนการ
สอน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ภาคบางวิชายังใหการบริการวิชากรและ
วิชาชีพแกสังคมนอย 
 

 

5.  การบริการทาง 
    วิชาการและวิชาชีพ   
     แกสังคม 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1.  ควรประชาสัมพันธโครงการใหกับ
บุคคลภายนอกใหทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.   ควรสงเสริม ใหภาควิชาและคณาจารยใน
ภาควิชาเขารวมโครงการใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคมมากยิ่งขึ้นและเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และนํามาพัฒนาในดานการเรียนการ
สอน  
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องคประกอบ จุดแข็ง/ แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จุดแข็ง 
1. มีนโยบายและแผนดานการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
2. มีการประชาสัมพันธดวยปายประกาศ website 
และหนังสือเวียนใหบุคลากรรับทราบ 
  3.  มีการจัดกิจกรรม/โครงการอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

6.   การทํานุบํารุง 
      ศิลปวัฒนธรรม 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมใหมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ลักษณะบูรณาการกับภารกิจอื่น ๆ เพ่ิมมากขึ้น 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีการดําเนินงานโดยใชหลัก ธรรมาภิ
บาทในการบริหาร 
2. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก
ระดับ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.ยังไมมีอาจารยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ/
วิชาชีพในระดับชาตินานาชาติ 
 

7.  การบริหารจัดการ 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1.  ควรมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งท่ีเปน
ทางการและไมเปนทางการและมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.ควรสงเสริมใหอาจารยสงผลงานทางวิชาการ/
วิชาชีพเขาประกวดในระดับชาตินานาชาติ 
 

จุดแข็ง 
1.  มีแหลงงบประมาณจากภายในและมีระบบการ
จัดสรร และมีการวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ยังไมมีการรายงานผลการประหยัด
งบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่น 
 

8.   การเงินและ
งบประมาณ 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  ควรนําผลการประเมินการจัดสรรงบประมาณ
มาปรับปรุง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.  ควรมีการรายงานผลการประหยัดงบประมาณ
ที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
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องคประกอบ จุดแข็ง/ แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จุดแข็ง 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ทุกภาควิชาและสํานักงานเลขานุการถือปฏิบัติ 
2. มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ชัดเจน 

และถือปฏิบัติได 
3. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน      ระดับภาควิชา และ
คณะอยางตอเน่ือง 

4. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในให
สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ขาดระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน 

9.  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

การศึกษา 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมใหบุคลากรทุกฝายเห็นความสําคัญและมี
สวนรวมในการดําเนินการกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน  
 

 

1จุดแข็ง 
   1. มีการประเมิน  การใชอาคาร  
       หองเรียนและหองปฏิบัติการ 
       ยานพาหนะโสตทัศนูปกรณ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ระบบการรับแจงวัสดุ อุปกรณประจําหอง
ชํารุดเสียหาย  

10. ปจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1.  ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงในการ
บริหารจัดการอยางตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.  ควรมีระบบรับแจงวัสดุ อุปกรณ ชํารุดเสียหาย
และกําหนดเวลาการจัดซอม  

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. มีนโยบายและแผนการดําเนินงาน 
    สนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค 
 

11. งานวิจัยสถาบัน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
-  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. สนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค 

มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการและ
ดําเนินงานตามแผน 
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เปาหมายและแผนการพัฒนาหนวยงานในอนาคต (ใหสอดคลองกับเปาหมาย) 

เปาหมาย แผนการพัฒนา 
ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป)  

องคประกอบท่ี 1 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปพรอมกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.
2551 – 2554 ใหแลวเสร็จ 

 
1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทุก 6 
เดือน 

2. ทบทวน ปรับปรุง กลยุทธ เปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการเปนระยะๆ โดย
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกหนวยงานมี
สวนรวมโดยผานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผนการ
ประชุมภาควิชาฯ และการประชุม
หนวยงาน 

3. นําผลการประเมินแตละองคประกอบ
เพ่ือมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 1 
1. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
อยางตอเน่ือง โดยเปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวม 

 

องคประกอบท่ี 2 
1. มีการประเมินการจัดการเรียนการ

สอน 
2. จัดทําประมวลรายวิชา/แผนการ

สอน 
3. จัดทําวิชาวิชาที่สอนเปนแบบ e-

learning 

 
1. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง

การเรียนการสอนใหเพ่ิมมากขึ้น 
2. จัดทําประมวลผลรายวิชา/แผนการ

สอนอยางตอเน่ืองและเพ่ิมจํานวนวิชา
มากขึ้น 

3. สนับสนุนใหคณาจารยจัดทําวิชาที่
สอนเปนการเรียนแบบ e-learning 
เพ่ิมขึ้น 

องคประกอบท่ี 2 
1. มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเน่ือง 

2. จัดทําประมวลผลรายวิชา/แผนการสอน
ในการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

3.  สนับสนุนใหคณาจารยจัดทําวิชา
ที่สอนเปนการเรียนแบบ e-
learning และใชสื่อการเรียนการ
สอนใหมากขึ้น 

องคประกอบท่ี 3 
1. สํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษา ช้ันปที่1 

 
2. จัดประชุมนักศึกษาชมรมวิชาการ
เพ่ือสรางแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาใหสอดคลองกับทักษะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 

 
1.  นําผลการสํารวจมาปรับปรุงการ
ใหบริการแกนักศึกษาอยางตอเน่ือง 

 
2.  ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
จัดกิจกรรมใหมีความหลากหลายตาม
เกณฑประกันคุณภาพ 

 
1. สงเสริมการจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับความตองการของ
นักศึกษา 

2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการ
พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของบัณฑิต 
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เปาหมาย แผนการพัฒนา 

ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป)  
องคประกอบท่ี 4 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมใหความรูดาน
การวิจัยแกบุคลากร 

2. สงเสริมใหบุคลากรทําวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

 
1. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการวิจัยแก
บุคลากร 
2.  สงเสริมใหบุคลากรไดรับทุนอุดหนุน
วิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
1.  พัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรทํา
วิจัยทั้งในดานการเรียนการสอนและ
วิจัยสถาบัน 

องคประกอบท่ี 5 
1. ใหภาควิชาจัดโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคมปละ1 
โครงการ 

2. สนับสนุนใหคณาจารยบริการ
วิชาการวิชาชีพแกสังคม 

 

 
1. ใหภาควิชาดําเนินการจัดโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม
เพ่ิมมากขึ้น 

2. สนับสนุนใหคณาจารยบริการวิชาการ
วิชาชีพแกสังคมอยางตอเน่ือง 

 
1.  จัดโครงการกิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสังคมอยาง
ตอเน่ืองมีความหลากหลายและ
สนับสนุนใหคณาจารยมีการบริการ
วิชาการวิชาชีพแกสังคมอยาง
ตอเน่ืองและกวางขวาง 

องคประกอบท่ี 6 
1. จัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง 

 
 
2. ใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม 

 
1.  นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางตอเน่ือง 

2. เชิญชวนนักศึกษาชมรมในคณะ
ศึกษาศาสตรและนักศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตรเขารวมกิจกรรมใหมาก
ขึ้น 

 
1.  มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองเปน
ประจํามีการประชาสัมพันธให
นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตรและ
นักศึกษาชมรมฯเขามามีสวนรวมทุก
กิจกรรม 
2.  มีการรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติ
ตามคําขวัญและวัฒนธรรมองคกร 

องคประกอบท่ี 7 
1. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับพัฒนา
ตนเอง 

2. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร 
3. จัดองคความรูในหนวยงาน 
4. ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 

 
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

อยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการ 

2. จัดทําองคความรูของแตละหนวยงาน
เพ่ือพัฒนาการทํางานอยางตอเน่ือง 

3. สํารวจความตองการบุคลากรท้ังสาย 
ก และสายปฏิบัติการเพ่ือการวางแผน
เตรียมความพรอมดานบุคลากรเพ่ือ
เสนอมหาวิทยาลัย 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลอยางตอเน่ือง 

 
1. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให
บุคลากรไดพัฒนาตนเองและการ
ติดตามผลความสําเร็จของการพัฒนา
งาน 
2. พัฒนาองคความรูเพ่ือใชในการ
ทํางานของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. สงเสริมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ใหประสบความสําเร็จในหนาที่การ
งานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรของ
คณะใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลให
เช่ือมโยงกัน  
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เปาหมาย แผนการพัฒนา 
ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป)  

องคประกอบท่ี 8 
1. สํารวจความตองการใชวัสดุ

ครุภัณฑ 
2. สํารวจครุภัณฑที่เสื่อมสภาพเพ่ือ

จําหนายตามระเบียบพัสดุ 

 
1. มีการนําผลสํารวจมาทําการประเมิน
เพ่ือใหตรงตามความตองการของแตละ
หนวย 
2. ทําแผนและวิเคราะหการใชจายเงิน
งบประมาณของคณะฯ 

 
1. มีการนําผลประเมินการสํารวจ
ความตองการใชวัสดุ ครุภัณฑ 
อยางตอเน่ือง 
2. มีการติดตามผลและประเมินผล
การใชจายประจําป 

3.  มีการรายงานผลการดําเนินการ
เสนอผูบังคับบัญชา 

องคประกอบท่ี 9 
1.  มีการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2.  มีการจัดอบรมเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพใหกับบุคลากร 
 

 
1.  มีการประชุมคณะกรรมการอยาง
ตอเน่ืองเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานท่ี
ผานมา 
2.  จัดโครงการอบรมใหความรูการประกัน
คุณภาพกับบุคลากรและนักศึกษา  ปละ 1 
ครั้ง 

 
1.  มีการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง 

 
2. มีการใหความรูและทักษะแก  บุ
คลการและนักศึกษาเพ่ือใหมีความ
เขาใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

องคประกอบท่ี 10 
1. มีการสํารวจอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณที่ใชกับการศึกษาเพ่ือ
วางแผนในการจัดหาตอไป 
1. มีการประเมินการใชอาคาร  
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา 
3. จัดหาคอมพิวเตอรเพ่ือใชงานแตละ
หนวยงาน และใหบริการแก
ผูใชบริการ 
2.  มีการประเมินการใชยานพาหนะ 
3.  จัดซื้อรถยนตเพ่ือการใชงาน 

 
1. นําผลการสํารวจเพื่อทําการวางแผนใน
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑอยางตอเน่ือง 
2. นําผลประเมินและปรับปรุงการใช
อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดุ
ทางการศึกษาอยางตอเน่ือง 
3. ตรวจสอบ ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
นําผลการประเมินการใชยานพาหนะมา
ปรับปรุงการใหบริการยานพาหนะอยาง
ตอเน่ือง 

 
1.  มีระบบการจัดการประเมินเพ่ือ
นําผลมาปรับปรุง อาคารสถานที่ 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุทางการ
ศึกษาอยางตอเน่ือง 
2.  มีการจัดสรรงบประมาณจาก
ภายนอก 
2  มีการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ดานการดูแลอาคารสถานที่ 
โสตทัศนูปกรณ วัสดุการศึกษา และ
ยานพาหนะอยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบท่ี 11 
1. ใหความรูแกบุคลากรเพ่ือให
สามารถทําวิจัยแตละหนวยงานได 

 
1. มีแผนสนับสนุนการทําวิจัยสถาบันใน
แตละหนวยงาน 
 2. พัฒนาความรูการวิจัยและสนับสนุน
บุคลากรใหทําวิจัยสถาบัน 
 

 
1. จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการสนับสนุนการวิจัย
สถาบัน 
2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการทําวิจัย 
และมีการใหรางวัล 
3. มีการอบรมและใหความรูการวิจัย
อยางตอเน่ือง 
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องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วตัถุประสงคและแผนการดาํเนินงาน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 1.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 1.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 1.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 3/2551 วาระท่ี 4.7 เร่ือง การ
พิจารณาทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย  นโยบายคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.4 จดหมายขาวคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.5 www.edu.ru.ac.th 

ศษ. 1.1.1.6 ภาพถายปายประชาสัมพันธ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 1.1.2.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 
ศษ. 1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 5/2551 วาระท่ี 3.9 

ศษ. 1.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน  วันท่ี 24  กรกฎาคม  2551 

ศษ. 1.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25551  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.3.2 แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา  2551  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.4.1 ประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2551  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.4.2 ประเมินแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา  2551  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.  1.1.6.1 เอกสารการวิเคราะหแผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปของภาควิชา 

ศษ. 1.1.7.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ศษ. 1.1.7.2 บันทึกขอความขอสงแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ  2552 

  

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 1.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 1.1.1.5 www.edu.ru.ac.th 
ศษ. 2.1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 2/2551 

วาระท่ี  3.5 เร่ืองประกาศระบบกลไกการเปดและปดหลักสูตร 

ศษ. 2.1.1.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดและปดหลักสูตร 

ศษ. 2.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  (ดท่ีูงานบริการการศึกษา)  กลองท่ี 5 

ศษ. 2.1.2.2 หลักสูตรปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร  (ดูท่ีบัณฑิตศึกษา)   กลองท่ี 6 

ศษ.  2.1.3.1 คําส่ังท่ี  24 /2552  เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ru.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 2.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2551   

ศษ. 2.1.3.3 ศึกษาดูงาน บริษัทแพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) 

ศษ. 2.1.3.4 แผนพับหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร                                  

ศษ. 2.1.3.5 โครงการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาพลานามัย      

ศษ. 2.1.3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 7/2551  
วาระท่ี  3.4  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะ 
วาระท่ี 4.4  เร่ืองการปรับปรุงหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.4.1 บทความวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร 

ศษ. 2.1.4.2 จํานวนวิทยานพินธระดับปริญญาโทของมหาบัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2551 

ศษ. 2.1.4.3 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตพีมิพ เผยแพร ปการศึกษา 2551 

ศษ. 2.1.4.4 
จํานวนและรอยละของบัณฑติท่ีทํางานแลว จําแนกตามคณะ/สถาบันและงานท่ีตรงกบัสาขาวิชา
ท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศกึษา  2550 

ศษ. 2.1.5.1 การปรับปรุงหลักสูตร 

ศษ. 2.1.5.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 6/2551 วาระท่ี 3.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 7/2551 วาระท่ี 3.4,4.4,5.1,5.3 

ศษ. 2.1.5.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษาหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2551   

ศษ. 2.1.6.1 ตัวอยาง  บันทึกขอความ เร่ืองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร 

ศษ. 2.1.7.1 โครงสรางหลักสูตร ป.โท,ป.เอก 
ศษ. 2.2.1.1 เอกสารการพฒันาอาจารย 

ศษ. 2.2.1.2 
โครงการประชุมทางวิชาการ เร่ือง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช  2551        
สูการปฏิบัติ 

ศษ. 2.2.2.1 
บันทึกขอความขอความอนุเคราะหแนวการสอนตามตัวช้ีวัดท่ี 17 ประสิทธิภาพการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

ศษ. 2.2.2.2 แนวการสอนตามรายวิชาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ศษ. 2.2.3.1 รายช่ือกระบวนวิชาท่ีจดัทํา  e-Learning 
ศษ. 2.2.3.2 รายช่ือกระบวนวิชาท่ีจดัทํา  e-Book 
ศษ. 2.2.3.3 รายช่ือระบวนวิชาท่ีจัดทํา e-Testing 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 2.2.4.1 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเปนรายกระบวนวิชาปการศึกษา  2551 
ศษ. 2.2.4.2 แบบประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) ปการศึกษา 2551   

ศษ. 2.2.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน  ปการศึกษา 2551 

ศษ. 2.2.7.1 แบบกรอกรายการ “การนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน”   

ศษ. 2.3.1.1 หนังสือเชิญ/คําส่ังแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิพจิารณาหลักสูตร   

ศษ. 2.3.2.1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยาย/สอน 

ศษ. 2.3.3.1 หนังสือ ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกสอนฝกงาน 

ศษ. 2.3.4.1 คําส่ังแตงต้ังอาจารยนิเทศกนักศึกษา   
ศษ. 2.3.4.2 ประเมินผลการฝกสอน/ฝกงานจากหนวยงานภายนอก   

ศษ. 2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

ศษ. 2.7.1.1 จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 2.7.1.2 คําส่ัง ท่ี 144 / 2550  เร่ือง คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ศษ. 2.7.1.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย                 

และลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
ศษ. 2.7.2.1 บันทึกขอความ รายช่ือผูเขารวมสัมมนา การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
ศษ. 2.7.2.2 เอกสารภาระงานอาจารย ปการศึกษา 2551 
ศษ. 2.7.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 1/2552  วาระท่ี 1.7  เร่ืองขอความรวมมือ

คณาจารยและบุคลากรทุกทาน 
ศษ. 2.7.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 9/2551  วาระท่ี 3. 6   เร่ืองรายงานผลการ

ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู   
ศษ. 2.7.3.2 ผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ปการศึกษา 2551 
ศษ. 2.7.3.3 บันทึกขอความ สงผลการประเมินอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
ศษ. 2.7.3.4 รายงานสรุปผลสําเร็จของมาตรการดานจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
ศษ. 2.7.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 9/2551 วาระท่ี 4.3 
ศษ. 2.7.4.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑและวิธีตักเตือน การมีคําส่ังหรือการทําทัณฑ

บนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางท่ีกระทําผิด
จรรยาบรรณ 

ศษ. 2.7.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 9/2551  วาระท่ี 3.2                   
เร่ืองการวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 2.8.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 7/2551 วาระท่ี 5.7 
ศษ. 2.9.1.1 ตารางจํานวนและรอยละของบัณฑิตท่ีมีงานทํา จําแนกตามคณะและงานเดิม-งานใหม                     

ปการศึกษา  2550 
ศษ. 2.10.1.1 จํานวนและรอยละของบัณฑติท่ีไดงานใหม  จําแนกคณะและเงินเดือน ท่ีไดรับ ปการศึกษา  2550 
ศษ. 2.11.1.1 รายงานการวิจยัเร่ือง การจัดการศึกษาและคุณภาพบัณฑติคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
ศษ. 2.12.1.1 รายช่ือนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาชีพ คุณธรรม

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ 

ศษ. 2.12.1.2 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา 

ศษ. 2.13.1.1 รอยละของ e-learning ตอวิชาท่ีเปดสอน 

ศษ. 2.14.1.1 รอยละของ e-testing ตอวิชาศึกษาท่ัวไป 

ศษ. 4.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป พ.ศ.  2551 
ศษ.  4.1.3.4 

 
คูมือการขอรับทุนอุดหนนุการวิจัยจากหนวยงานภายนอกจากงบประมาณแผนดินและจากงบ
รายไดของมหาวิทยาลัย 

ศษ.  4.1.4.1 บันทึกขอความ ขอสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม หลักสูตร เทคนิคการสรางเคร่ืองมือและ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

ศษ. 4.1.4.6 ขอเชิญเขารวมโครงการอบรม การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนนุ การวจิัยจาก
งบประมาณแผนดินป 2553 

 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 1.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 1.1.3.2 แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา  2551  คณะศึกษาศาสตร  (กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา) 

ศษ. 1.1.4.2 ประเมินแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา  2551  คณะศึกษาศาสตร(กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา) 
ศษ. 3.1.1.1 รายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรช้ันปท่ี 1                           

ปการศึกษา 2551 
ศษ. 3.1.2.1 ขอมูลโสตทัศนูปกรณ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 3.1.2.2 โครงการศูนยการเรียนรูทางเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 3.1.3.1 แฟมภาพถายสภาพแวดลอมคณะศึกษาศาสตรท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตและอํานวยความสะดวกท่ี

เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา   



 129 

 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 3.1.4.1 คําส่ังมหาวิทยาลัย 2060/2551 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาฝายกิจการนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2551 

ศษ. 3.1.4.2 คําส่ังมหาวิทยาลัย 2068/2551 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาฝายวิชาการประจําป
การศึกษา 2551 

ศษ. 3.1.4.3 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร เร่ือง แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2551   
ศษ. 3.1.4.4 ตารางใหคําปรึกษา ปการศึกษา 2551    
ศษ. 3.1.5.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 
ศษ. 3.1.5.2 แผนพับประชาสัมพันธ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 3.1.5.3 ประกาศขอมูลขาวสารตาง ๆ    (แฟมท่ี 7) 
ศษ. 3.1.5.4 ประกาศ เร่ือง การพิจารณาทุนการศึกษา 
ศษ. 3.1.6.1/1 โครงการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร   
ศษ. 3.1.6.1/2 โครงการอบรมเจาหนาท่ีและผูตัดสินกีฑา       
ศษ. 3.1.6.1/3 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษาและศิษยเกา จํานวน 7 โครงการ  

(ขอมูลจากองกิจการนกัศึกษา) 
ศษ. 3.1.6.1/4 โครงการจัดต้ังชมรมศิษยเกาคหกรรมศาสตร 
ศษ. 3.1.7.1 รายงานผลการตอบแบบสอบถามของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร รุนท่ี 34   
ศษ. 3.1.8.1 -   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 9/551  วาระท่ี 3.10  เร่ืองขอ

สงผลการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการคณะศึกษาศาสตร1 ปการศึกษา  2551 
-   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 4/2552  วาระท่ี 3.7  เร่ืองขอ

สงผลการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการคณะศึกษาศาสตร2 ปการศึกษา  2551 
ศษ. 3.2.1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฝายกิจกรรมนักศึกษา 
ศษ. 3.2.2.1/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2551 
ศษ. 3.2.2.1/2 กิจกรรมนํานกัศึกษาดูงานกรมแผนท่ีทหาร 
ศษ. 3.2.2.1/3 เขารวมอบรมความรูและการใชไมโครเวฟชารป 
ศษ. 3.2.2.1/4 โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการวิชาเอกคหกรรมศาสตร 
ศษ. 3.2.2.1/5 โครงการปจฉิมนักศึกษาฝกงานวิชาเอกคหกรรมศาสตร 
ศษ. 3.2.2.1/6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ชมรมภูมิศาสตร 
ศษ. 3.2.2.1/7 โครงการปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนท่ี 1/2551  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 3.2.2.1/8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา รุนท่ี 58 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2551 
ศษ. 3.2.2.1/9 สัมมนาวิชาการเร่ือง กาวทันโลกการจัดการความรูทางคหกรรมศาสตร 
ศษ. 3.2.2.1/10 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง โลกใบเล็กของเด็กพิเศษ 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 3.2.2.1/11 โครงการปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนท่ี 2/2551 
ศษ. 3.2.2.1/12 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง คิดใหได รักใหเปน  เพือ่ประกอบการเรียนวิชา PC 498 
ศษ. 3.2.2.1/13 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี2/2551 
ศษ. 3.2.2.1/14 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใชส่ือการสอนสําหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี

การศึกษา ประจําภาค 1 ปการศึกษา 2551 
ศษ. 3.2.2.1/15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานภาควิชาพลานามัย ภาค 2 ปการศึกษา 2551 
ศษ. 3.2.2.1/16 ปจฉิมนิเทศนกัศึกษาฝกสอนฝกงาน ภาควิชาพลานามัยภาค 2 ปการศกึษา 2551 
ศษ. 3.2.2.1/17 โครงการสัมมนานักศึกษาฝกสอน และยกเวนฝกสอน ภาคเรียนท่ี1/2551 ภาควิชาพลานามัย 
ศษ. 3.2.2.1/18 โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูพื้นฐานสําหรับนักศึกษาภาควิชา

พลานามัยท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา PT 431 วชิา RC 464 และนักศึกษาท่ีสนใจ 
ศษ. 3.2.2.1/19 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกสอนฝกงาน ภาควิชาพลานามัยภาค 2 ปการศึกษา 2551 

ศษ. 3.2.2.1/20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางประสบการณวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2551 

ศษ. 3.2.2.1/21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชสื่อการสอนสําหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ภาค 2    
ปการศึกษา 2551 

ศษ. 3.2.2.1/22 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและกิจกรรม HRD RU Workshop 
ศษ. 3.2.2.1/23 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานวิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนท่ี 28   
ศษ. 3.2.2.1/24 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาฝกงาน วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนท่ี 29 
ศษ. 3.2.2.2 โครงการกีฬาเพื่อสงเสริมสุขภาพ คณะศึกษาสาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง หวัขอเร่ือง โยคะ

เพื่อสุขภาพ 
ศษ. 3.2.2.3/1 โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม ปการศึกษา 2551 
ศษ. 3.2.2.3/2 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
ศษ. 3.2.2.3/3 โครงการกิจกรรม เร่ือง กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองเทคโนฯ 
ศษ. 3.2.2.4/1 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงานวิชาเอกเทคโนโลยกีารศึกษา ประจําภาคเรียน                     

ท่ี 1/2551 
ศษ. 3.2.2.4/2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการคายคณิตศาสตร 
ศษ. 3.2.2.5/1 เขารวมโครงการความรวมมือเผยแพรวฒันธรรมไทย-เกาหลี  
ศษ. 3.2.2.5/2 ศึกษาดูงานทางเคมีท่ีเกี่ยวกบัภูมิปญญาทองถ่ิน 
ศษ. 3.2.2.6/1 โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2551 
ศษ. 3.2.2.6/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา 
ศษ. 3.2.2.6/3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กลุมกจิกรรมนักศึกษาโสตทัศนศึกษา 
ศษ. 3.2.2.6/4 โครงการสงเสริมคุณธรรมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  หัวขอเร่ือง เปนสุขไดทุกที่ 

แฮบปกับชีวิต ทําไดอยางไร 
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ศษ. 3.2.2.7 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
ศษ. 3.2.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ปการศึกษา 2551 
ศษ. 3.2.3.2 สรุป โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา  2551 
ศษ. 3.2.3.4/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 7/2551 วาระท่ี 3.1-3.3 
ศษ. 3.2.3.4/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 8/2551 วาระท่ี 3.4 
ศษ. 3.2.3.4/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 1/2552 วาระท่ี 3.4,3.8,3.9,4.5 
ศษ. 3.2.3.4/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 4/2552 วาระท่ี 3.7 
ศษ. 3.2.3.34/5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 1/2552  

วาระท่ี4.4  
 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัยและงานสรางสรรค 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 1.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 1.1.1.5 www.edu.ru.ac.th 

ศษ. 2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   
ศษ. 4.1.1.1 ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑในการขอรับเงินอุดหนนุโครงการวิจยั                       

พ.ศ. 2552 
ศษ. 4.1.1.2 คําส่ังคณะศึกษาศาสตรท่ี   07/2551  เร่ือง  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะ

ศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจยั                                        
ศษ. 4.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป พ.ศ.  2551 
ศษ. 4.1.3.2 เอกสารหลักฐานการขอรับเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบัน 

ปการศึกษา 2551 
ศษ.  4.1.3.3 

 
คูมือการขอรับทุนอุดหนนุการวิจัยจากหนวยงานภายนอกจากงบประมาณแผนดินและจากงบ
รายไดของมหาวิทยาลัย 

ศษ.  4.1.4.1 บันทึกขอความ ขอสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม หลักสูตร เทคนิคการสรางเคร่ืองมือและ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

ศษ.  4.1.4.2 บันทึกขอความ ขอสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม หลักสูตร การเขียนขอเสนอโครงการวิจยัตาม
แผนยุทธศาสตรชาติ 

ศษ.  4.1.4.3 บันทึกขอความ ขอสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม หลักสูตร การสรางเคร่ืองมือและการวิเคราะห
ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

http://www.edu.ru.ac.th/
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ศษ. 4.1.4.4 ขอเชิญเขารวมงานประชุมวชิาการระดับชาติ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
 คร้ังท่ี 1 

ศษ. 4.1.4.5 เขารวมเปดภาคการประชุม ในงาน “การนาํเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551” 

ศษ. 4.1.4.6 ขอเชิญเขารวมโครงการอบรม การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนนุ                    
การวิจยัจากงบประมาณแผนดินป 2553 

ศษ. 4.1.4.7 ขอเชิญเขารวมการประชุมช้ีแจงกรอบการใหทุนอุดหนนุการวจิัย ปงบประมาณ 2553               
ของ วช. 

ศษ. 4.1.6.1 โครงการวิจัยและงานสรางสรรค  ท่ีไดรับทุนอุดหนนุจากภายนอก  (กลองเอกสารท่ี 1) 

ศษ. 4.1.6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิจยัแหงชาติ สาขาการศึกษา วาระท่ี 3.1 

ศษ. 4.2.1.1 หลักฐานการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค 

ศษ. 4.2.1.2 เขารวมประชุมวิชาการนานาชาติและเสนอบทความทางวิชาการ ณ ตางประเทศ                      
น.ส.มุกดา  ศรียงค 

ศษ. 4.2.1.3 ขออนุมัติทุนเสนอบทความทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (รศ.ดร.ลัดดา  กิตวิิภาต) 

ศษ. 4.2.1.4 International Human Resources Development  
(Associate Prof.Dr.Nounla-or SAengsook) 

ศษ. 4.2.1.5 International Human Resources Development  (Dr.Narat Wattanapanit) 

ศษ. 4.2.2.1 คําส่ังแตงต้ังผูทรงคุณวุฒ ิ

ศษ.  4.2.2.2 โครงการวิจัยท่ีไดรับสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ปงบประมาณ 2551 (กลองท่ี  1) 

ศษ.  4.2.3.1 บันทึก ขอความอนุเคราะหนาํผลงานวิจัยเขารวมจัดงานนทิรรศการ 

ศษ.  4.2.4.1 โครงการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจยัเพอจัดทํา Road Map การผลิตและการใช
ประโยชนงานวิจัยทางการศึกษา  (กลองท่ี  1) 

ศษ.  4.4.1.1 วารสารวิจัยรามคําแหง มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปท่ี 11 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2551 
- ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทของนักศึกษาสาขานิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครพนม  
(รศ.ดร.วีระ  ไทยพานิช) 

- สภาพการบริหารงานผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมือง จังหวัดสระบุรี (รศ.อัญชลี  โพธ์ิทอง) 

-  การพัฒนาการสอนของนักเรียนสาขาการสอนวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง                   
(อ.วนดิา  ฉัตรวิราคม)  (กลองท่ี  2) 

http://www.rd.ru.ac.th/news/social11_1.htm
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ศษ. 4.4.1.2  วาระสารวิจยัรามคําแหง มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2551 
การเรียนการสอนบนเว็บ (รศ.ดร.วีระ  ไทยพานิช)  (กลองท่ี  2) 

ศษ. 4.4.1.3  วาระสารวิจยัรามคําแหง มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปท่ี 11 ฉบับพิเศษ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2551 
  -    ความรูทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
        (รศ.อนุกลู  พลศิริ)  (กลองท่ี  2) 

ศษ. 4.4.1.4  วาระสารวิจยัรามคําแหง มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ปท่ี 11 ฉบับพิเศษ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2551 
  -    การศึกษาองคการแหงการเรียนรูในคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
        (รศ.พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนทและ รศ.รัตนา  กาญจนพันธุ)  (กลองท่ี  2) 

 
องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 1.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 1.1.3.2 แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา  2551  คณะศึกษาศาสตร (การบริการทางวิชาการแกสังคม) 
ศษ. 1.1.4.2 ประเมินแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา  2551  คณะศึกษาศาสตร  (การบริการทางวิชาการแก

สังคม) 
ศษ. 2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   
ศษ.  5.1.2.1 คําส่ังท่ี  24 /2552  เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.  5.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ศษ.  5.1.3.1 ระเบียบมหาวทิยาลัยรามคําแหง วาดวยการใหบริการวิชาการ 
ศษ. 5.1.3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม ของสวนราชการ  พ.ศ. 2545 
ศษ. 5.1.4.1 โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง การฝกประสบการณวิชาชีพและเทคนคิสูความสําเร็จ 

ศษ.  5.1.4.2 โครงการอบรมเร่ือง น้ําคุณคาความเปนมนุษย 

ศษ.  5.1.4.3 โครงการกระบวนการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

ศษ. 5.1.4.4 โครงการวันแนะแนวอาชีพ 

ศษ. 5.1.4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองวิชาชีพคหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน 

ศษ. 5.1.4.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ฝาวิกฤต พลิกชีวิตดวย NLP” 

http://www.rd.ru.ac.th/news/social11_1.htm
http://www.rd.ru.ac.th/news/social11_1.htm
http://www.rd.ru.ac.th/news/social11_1.htm
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ศษ. 5.1.4.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใชทักษะภาษาอังกฤษ ในการส่ือสาร รุนท่ี 1 

ศษ. 5.1.4.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใชทักษะภาษาอังกฤษ ในการส่ือสาร รุนท่ี 2 

ศษ. 5.1.4.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาการศึกษาในองคกร รุนท่ี 1 

ศษ. 5.1.4.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาการศึกษาในองคกร รุนท่ี 2 

ศษ. 5.1.4.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง กาวแรกบนถนนชางภาพ 

ศษ. 5.1.4.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ความรูเบ้ืองตนในการใชงานกลองถายภาพ 

ศษ. 5.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 2/2551 วาระท่ี 3.4,3.5 

ศษ. 5.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 8/2551 
วาระท่ี 3.8,3.9 

ศษ. 5.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 4/2551 วาระท่ี 4.2 

ศษ. 5.2.5.1 รายช่ืออาจารยท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนท่ีปรึกษา    เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก มหาวทิยาลัย   เปนกรรมการวิชาการวิชาชีพ 

ศษ. 5.3.5.1 รายช่ือกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพแกสังคม ปการศึกษา  2551 

ศษ. 5.4.3.1 สรุปผลผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 1.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 1.1.1.5 www.edu.ru.ac.th   

ศษ. 1.1.3.2 
แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา  2551  คณะศึกษาศาสตร(แผนการดาํเนินงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒธรรม) 

ศษ. 1.1.4.2 
ประเมินแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา  2551  คณะศึกษาศาสตร  (แผนการดําเนินงานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒธรรม) 

ศษ. 6.1.2.1 โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยธุยา อางทอง 
สุพรรณบุรี (ทําบุญไหวพระ 9 วัด)  วันท่ี 23 มิถุนายน 2551 

ศษ. 6.1.2.2 พิธีทําบุญหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนจํานําพรรษา  วันท่ี15 กรกฎาคม 2551 

ศษ. 6.1.2.3 โครงการวันแมแหงชาติ  วันท่ี 11 สิงหาคม  2551 

ศษ. 6.1.2.4 โครงการฉลองวันครบรอบ 60 ป บุคลากรคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 6.1.2.5 วันคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
ศษ. 6.1.2.6 จัดนิทรรศการวันพอ 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ru.ac.th/activities/Activities2551/9Wat/index.htm
http://www.edu.ru.ac.th/activities/Activities2551/9Wat/index.htm
http://www.edu.ru.ac.th/activities/Activities2551/khaophansa51/index.htm
http://www.edu.ru.ac.th/activities/Activities2551/60thanniversary51/index.htm
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หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 6.1.2.8 โครงการวันคริสตมาส 
ศษ. 6.1.2.9 โครงการสืบประเพณไีทย ถวายเทียนพรรษา ภาควิชาพลานามัย 

ศษ. 6.1.2.10 โครงการเสวนาวิชาการเร่ือง การสงเสริมกิจกรรมในผูสูงอายุและจัดพิธีรดน้ําดําหวั 

ศษ. 6.1.2.11 แฟมภาพโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศษ. 6.1.2.12 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ 

ศษ. 6.1.2.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 6.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 3/2550  วาระท่ี 3.1.3 
ศษ. 6.1.3.2 ผลการสํารวจความคิดเหน็เกีย่วกบัวฒันธรรมองคกรในการทํางานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  

ปการศกึษา 2551 
 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารจัดการ 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 1.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 1.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 3/2551 วาระท่ี 4.7 เร่ือง การ
พิจารณาทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย  นโยบายคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.4 จดหมายขาวคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.5 www.edu.ru.ac.th   

ศษ. 1.1.3.2 แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา  2551  คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 1.1.4.2 ประเมินแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา  2551  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.7.4.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑและวิธีตักเตือน การมีคําส่ังหรือการทําทัณฑ

บนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางท่ีกระทําผิด
จรรยาบรรณ 

ศษ. 3.1.8.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2551 
ศษ. 3.1.8.2/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 9/2551  วาระท่ี 3.10 
ศษ. 3.1.8.2/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 4/2551  วาระท่ี 3.7 
ศษ. 6.1.2.12 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ 

http://www.edu.ru.ac.th/
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ศษ. 7.1.1.1 คําส่ังแตงต้ังคณบดี รองคณบดี  หัวหนาภาควิชา 

ศษ  7.1.1.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 

ศษ  7.1.2.1 หนังสือเชิญและรายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร( แฟมท่ี 13) 

ศษ  7.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  คร้ังท่ี  8/2551 วาระท่ี  4.2 
เร่ือง ขอปรับปรุงแบบประเมินผูบริหาร   

   8ศษ  7.1.4.2 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี9/2551  วาระท่ี3.11  เร่ืองขอ
สงผลการประเมินผูบริหาร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2551 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี4/2552  วาระท่ี3.3 เร่ืองขอสง 
ผลการประเมินผูบริหาร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2551 

ศษ  7.1.4.3 บันทึกขอความ เร่ือง ขอสงผลการประเมินผูบริหาร ประจําปการศึกษา  2551 

ศษ. 7.1.5.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร   
ศษ  7.2.1.1 หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับตาง  ๆ 

ศษ  7.2.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรคร้ังท่ี 7/2551  วาระท่ี 4.5 
เร่ือง ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการสรรหาคณบด ี

ศษ  7.2.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรคร้ังท่ี 8/2551  วาระท่ี 3.6 
เร่ือง การกําหนดการสรรหาคณบด ี

ศษ  7.2.4.1 เอกสารการพฒันาผูบริหาร  

ศษ  7.3.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารและพัฒนา  

ศษ. 7.3.2.1 บันทึกขอความขอสงบุคลากรเขาอบรมองคความรู 

ศษ  7.3.2.2 เอกสารชุมชนนักปฏิบัติ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ  7.3.2.3 รายงานการจดัการความรู   

ศษ. 7.4.2.1 คําส่ังแตงต้ังผูรักษาการในตําแหนงคณบดี/หัวหนาภาควชิา 

ศษ. 7.4.2.2 ระเบียบหลักเกณฑเล่ือนตําแหนงบุคลากรสายงานตางๆ    

ศษ  7.4.2.3 เอกสารพัฒนาบุคลากร  ( แฟมท่ี 14) 

ศษ. 7.4.2.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ศษ. 7.4.2.5 ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ืองหลักเกณฑการจายเงินอุดหนนุบุคลากรท่ีอุทิศเวลาใหแกทางราชการ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

ศษ. 7.4.2.6 โครงการอบรม เร่ืองจิตวิทยาสรางแรงจูงใจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

ศษ  7.4.3.1 สวัสดิการคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.4.3.2 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามรคําแหง เร่ืองการตรวจสุขภาพประจําป 2552 
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ศษ  7.4.4.1 รายช่ือบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีไดรับการศึกษาตอ 

ศษ  7.4.4.2 ขอสงรายช่ือเขาอบรมการขอตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑใหม 

ศษ  7.4.5.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 

ศษ  7.4.5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร   
ประจําปการศึกษา 2551 

ศษ  7.4.6.1/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 9/2551 วาระท่ี3.7   
เร่ือง ขอสง ผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร ภาคเรียน
ท่ี 1ปการศึกษา 2551 

ศษ  7.4.6.1/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 4/2552 วาระท่ี3.4   
เร่ือง ผลการประเมินความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 
ประจําปการศึกษา 2551 

ศษ  7.5.3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

ศษ  7.5.3.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล คณะศึกษาศาสตร  
ประจําปการศึกษา 2551 

ศษ  7.5.4.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ  7.5.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2551 

ศษ  7.5.5.1/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 9/2551   
วาระท่ี 3.9   เร่ือง  ขอสงผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
คณะศึกษาศาสตร ภาค 1 ปการศึกษา  2551 

ศษ  7.5.5.1/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 4/2552 
วาระท่ี 3.5 เร่ือง  ขอสงผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2551 
 70วาระท่ี3.6  เร่ือง  ขอสงผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล
คณะศึกษาศาสตร ภาค 1 ปการศึกษา  2551 
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ศษ  7.6.1.1 ขอมูลขาวสารเผยแพรทางบอรดประชาสัมพันธ  ( แฟมท่ี 15) 

ศษ  7.6.1.2 แผนพับคณะศึกษาศาสตร 

ศษ  7.6.1.3 การจัดบอรดโครงการ/กิจกรรม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ  7.6.2.1 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานทางกลองแสดงความคิดเหน็,  
แบบประเมินความพึงพอใจในการใชบริการคณะศึกษาศาสตร  

ศษ  7.6.2.2 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานทางเว็บบอรด 

ศษ  7.6.2.3 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานทาง E : mail 

ศษ  7.6.3.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฝายบริหารและพัฒนา 

ศษ. 7.7.1.1 เกียรติบัตรการไดรับรางวัล 

ศษ  7.8.1.1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร ท่ี 91/2550  เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
การติดตามและรายงานผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ คณะศึกษาศาสตร 
 88คร้ังท่ี 2 

ศษ  7.8.2.1 รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง. ขอ 6 

ศษ  7.8.3.1 รายช่ือบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดระบบควบคุมภายใน
การติดตามและรายงานผลตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน คร้ังท่ี 3 

ศษ. 7.9.5.1 Strategy map คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 7.9.5.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผนยุทธศาสตร  

ศษ. 7.9.5.3 ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหงกบัคณะศึกษาศาสตร  
ศษ. 7.9.6.1 หนังสือเชิญประชุมผูรับผิดชอบตัวช้ีวดัท่ี 4.3.2   

ศษ. 7.9.6.2 ขอสงขอมูลประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ (ก.พ.ร.)   

ศษ. 7.9.7.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ศษ. 7.9.8.1 ขอใหสงรายช่ือผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงานจริงตามตัวช้ีวัดท่ี 4.3.3  ปงบประมาณ  2551  
(ก.พ.ร.) 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 8.1.1.1 แผนยุทธศาสตรทางการเงินปงบประมาณ  2551,2552 

ศษ. 8.1.2.1 คําขอต้ังงบประมาณ   ปงบประมาณ 2551,2552 

ศษ. 8.1.3.1 รายงานสถานะการเงินรายเดือน ปงบประมาณ 2551,2552 

ศษ. 8.1.4.1 รายงานสรุปเงินสํารองราชการ ปการศึกษา 2551 
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ศษ. 8.1.5.1 เอกสารการวิเคราะหคาใชจาย 

ศษ. 8.1.6.1 คณะกรรมการตรวจสอบประจําปของคณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 2551 

ศษ. 8.2.1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 8.2.2.1 รายการการประชุมของคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 8.2.3.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 

ศษ. 8.2.4.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 

 
 

องคประกอบท่ี 9  ระบบกลและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 1.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 3/2551 วาระท่ี 4.7 เร่ือง การ
พิจารณาทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย  นโยบายคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.5 www.edu.ru.ac.th 
ศษ. 1.1.3.3 แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา  2551  คณะศึกษาศาสตร (ระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา) 
ศษ. 1.1.4.2 ประเมินแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา  2551  คณะศึกษาศาสตร (ระบบกลไกการประกัน

คุณภาพการศกึษา) 
ศษ. 2.2.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน  ปการศึกษา 2551 

ศษ. 3.2.2.1/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2551 
ศษ. 3.2.2.1/7 โครงการปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนท่ี 1/2551 
ศษ. 3.2.2.1/11 โครงการปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนท่ี 2/2551 
ศษ. 3.2.2.1/12 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง คิดใหได รักใหเปน  เพือ่ประกอบการเรียนวิชา PC 498 
ศษ.  9.1.1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 

 ท่ี 12/2552 
ศษ.  9.1.1.2 คําส่ังแตงต้ังคณะอนกุรรมการประกันคุณภาพภายใน  คณะศึกษาศาสตร 

 ท่ี 13/2552 
ศษ. 9.1.1.3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําภาควชิา/หนวยงาน 

ศษ. 9.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.  9.1.3.1 องคประกอบ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปการศึกษา  2551   ฉบับปรับปรุงวันท่ี 4  กุมภาพนัธ  2552 

http://www.edu.ru.ac.th/
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ศษ.  9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองของภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ   ปการศึกษา 2551  
(กลองท่ี  3 ) 

ศษ.  9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2551  
 (กลองท่ี 4) 

ศษ.  9.1.4.3 คําส่ังมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ี 3624/2551  เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ศษ.  9.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังท่ี 2/2552 วาระท่ี 3.1  เร่ือง   ขอสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.  9.1.4.5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการฯคณะ
ศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2551 

ศษ.  9.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี2/2552 
วาระท่ี 4.1  ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนา  เร่ืองแนวทางการแกปญหาการดําเนนิงานการประกนั
คุณภาพการศกึษาของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 9.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี2/2552 
วาระท่ี 4.4  ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนา  เร่ืองแนวทางการแกปญหาการดําเนนิงานการประกนั
คุณภาพการศกึษาของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 9.1.5.3 โครงการสัมมนา  เร่ืองแนวทางการแกปญหาการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 9.1.5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี3/2552 
วาระท่ี 4.1  สรุปแนวทางการแกปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษา 

ศษ. 9.1.5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี1/2552 
วาระท่ี 4.4  เร่ืองการเสนอโครงการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอเปนนโยบาย 

ศษ.  9.1.5.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี1/2552 
วาระท่ี 4.5  เร่ืองการดําเนินการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

ศษ. 9.1.5.7 รายงานการพฒันาการดําเนนิงานหลังรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ปการศึกษา  2551 (วันท่ี 15 – 17 ธันวาคม  2551) 

ศษ. 9.1.6.1 เอกสารขอสงขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ลง website ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 9.2.1.1 หนังสือเชิญประชุมนักศึกษาและคณะกรรมการชมรมศึกษาศาสตร 

ศษ.  9.2.1.2 รายงานการประชุมนักศึกษาคร้ังท่ี 1และ คร้ังท่ี 2 /2551 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ.  9.2.1.3 รายช่ือโครงการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

ศษ. 9.3.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา คร้ังท่ี 3/2552  
วาระท่ี 3.1  การปรับปรุงการคิดรอบปแตละองคประกอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตั้งแตปการศึกษา  2551 
วาระท่ี 3.2  แจงการนับจํานวนเงินวิจยัในตัวบงช้ี 4.3  ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 
องคประกอบท่ี 10 อาคาร หองเรียน และหองปฏิบตัิการ 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 3.1.2.2 โครงการศูนยการเรียนรูทางเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 3.1.3.1 แฟมภาพถายสภาพแวดลอมคณะศึกษาศาสตรท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตและอํานวยความสะดวกท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

ศษ  10.1.1.1 อาคาร หองเรียน และหองปฏิบัติการ 

ศษ  10.1.1.2 มร.30 

ศษ  10.1.4.1 แบบประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดกุารศึกษา 

ศษ  10.1.4.2 ผลการประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศกึษา 

ศษ. 10.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรคร้ังท่ี 6/2551  วาระท่ี 4.10  เร่ืองขอ
อนุมัติใชเงินทุนคณะศึกษาศาสตรในการจางปรับปรุงภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ศษ. 10.2.4.1 เอกสารรายการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ ใหภาควิชาตาง ๆ  

ศษ  10.5.2.1 ยานพาหนะท่ีใชงานของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ  10.5.3.1 แบบประเมินการใชยานพาหนะ 

ศษ  10.5.3.2 ผลการประเมินการใชยานพาหนะ 

ศษ  10.5.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 9 วาระท่ี 3.8 

ศษ. 10.5.4.2 เอกสารในการจัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะ 
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องคประกอบท่ี 11  งานวิจัยสถาบัน 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 1.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 4.1.1.1 ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑในการขอรับเงินอุดหนนุโครงการวิจยั        
พ.ศ. 2552 

ศษ. 4.1.1.2 คําส่ังคณะศึกษาศาสตรท่ี   07/2551  เร่ือง  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรการสงเสริมการวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป พ.ศ.  2551 
ศษ.  4.1.4.3 บันทึกขอความ ขอสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม หลักสูตร การสรางเคร่ืองมือและการวิเคราะห

ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
โครงการ/กิจกรรมดานตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร 

 



ผล บรรลุ 
ไมบรรลุ X

พันธกิจที 1
         ดานการจัดการศึกษาทังในระดับ  
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

1.  โครงการกิจกรรมนักศึกษา  6 โครงการ ไดแก โครงการ/ป 2 6   ฝายกิจการน.ศ. 59,200     

1.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ  - จํานวนน.ศ.ที่เขารวมโครงการ 100 108   9,500       

รอยละ80 รอยละ 108

 -ความพอใจในการจัดโครงการ x=3.51 x=4.72  

1.2 โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา 2550  - จํานวนน.ศ.ที่เขารวมโครงการ 100 106   ฝายกิจการน.ศ. 10,000     

รอยละ80 รอยละ 106

 -ความพอใจในการจัดโครงการ x=3.51 x=4.25  

1.3โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร  - จํานวนน.ศ.ที่เขารวมโครงการ 270 336   ฝายกิจการน.ศ. 13,500     

ปการศึกษา  2551 รอยละ80 รอยละ124.44

 -ความพอใจในการจัดโครงการ x=3.51 x=4.06  

1.4 โครงการบําเพ็ญประโยชนรักษาสิ่งแวดลอม  - จํานวนน.ศ.ที่เขารวมโครงการ 60 58   ฝายกิจการน.ศ. 1,000       

  ปการศึกษา  2551 รอยละ80 รอยละ 96.67

 -ความพอใจในการจัดโครงการ x=3.51 x=4.28  

1.5  โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร  - จํานวนน.ศ.ที่เขารวมโครงการ 150 217   ฝายกิจการน.ศ. 11,500     

ปการศึกษา  2551 รอยละ80 รอยละ 144.67

 -ความพอใจในการจัดโครงการ x=3.51 x=4.32  

1.6  โครงการปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1 ป 2551  - จํานวนน.ศ.ที่เขารวมโครงการ 100คน 138คน   ฝายกิจการน.ศ. 13,700     

รอยละ80 รอยละ 138

 -ระดับความรูสึกของน.ศ. ระดับดี ระดับดี  

ที่เขารวมโครงการ x=3.51 x=4.21
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แผนและประเมินแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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2.  ปรับปรุงสาขาวิชาที่เปดสอน สาขาวิชา/ป 3 ป.ตรี16   ฝายวิชาการและ 320,000   

ป.โท 12 วิจัย/ภาควิชา

3.  ปรับปรุงอาคารสถานที่ จํานวนหอง/ป 1 3   ฝายนโยบาย 895,000

พันธกิจที่ 2

         ดานการวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ใหมสูมาตรฐานสากล

4. งานวิจัยของอาจารยและบุคลากร เรื่อง/ป 2 10   ฝายวิชาการและ 600,400   

  ที่แลวเสร็จ วิจัย

พันธกิจที่ 3

         ดานบริการวิชาการแกสังคม

5. โครงการบริการวิชาการแกสังคม โครงการ/ป 4 4   ฝายวิชาการ 430,050   

5.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระดับความพึงพอใจ x=3.51 x=4.55   และวิจัย 750,000   

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิด ของผูรับบริการ

5.2  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเฉลิม ระดับความพึงพอใจ x=3.51 x=4.34   ฝายวิชาการ 280,000   

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล ของผูรับบริการ และวิจัย

อดุลเดช พระชนมายุ 80 พรรษา เรื่อง สี่ประสาน 

(บ.ว.ร.ส.) รวมพัฒนาการศึกษาวิธีพุทธ

5.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระดับความพึงพอใจ x=3.51 x=4.39   ฝายวิชาการ 22,500     

การใชโปรแกรม spss for windos ในการวิเคราะห ของผูรับบริการ และวิจัย

หขอมูลการจัดทางการศึกษาและสังคมศาสตร

5.4 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การฝก ระดับความพึงพอใจ x=3.51 x=4.58   ฝายวิชาการ 50,500     

ประสบการณวิชาชีพและเทคนิคสูความสําเร็จ ของผูรับบริการ และวิจัย
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พันธกิจที่ 4

         ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

6. โครงการสงเสริมเผยแพร โครงการ/ป 6 8   ฝายสวัสดิการ 259,900   

  ทางศิลปวัฒนธรรม

6.1  โครงการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่น  ความพึงพอใจใน x=3.51 x=4.31   ฝายสวัสดิการ 10,000     

การจัดโครงการ

6.2 โครงการวันพอแหงชาติ     ความพึงพอใจใน x=3.51 x=4.89   ฝายสวัสดิการ 10,000     

การจัดโครงการ

6.3โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธวันปใหม ความพึงพอใจใน x=3.51 x=3.94   ฝายสวัสดิการ 120,000   

การจัดโครงการ

6.4 โครงการ สืบสานประเพณีวันสงกรานต  ความพึงพอใจใน x=3.51 x=4.51   ฝายสวัสดิการ 31,000     

การจัดโครงการ
6.5โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อางทอง
สุพรรณบุรี (ทําบุญไหวพระ 9 วัด)  

ความพึงพอใจในการจัด
โครงการ

x=3.51 x=3.51  ฝายสวัสดิการ        29,400

6.6  พิธีทําบุญหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนจํานํา
พรรษา

ความพึงพอใจในการจัด
โครงการ

x=3.51 x=4.34  ฝายสวัสดิการ        11,500

6.7  โครงการวันแมแหงชาติ  ความพึงพอใจใน x=3.51 x=4.37   ฝายสวัสดิการ 10,000     

การจัดโครงการ

6.8  โครงการฉลองวันครบรอบ 60 ป บุคลากร              
คณะศึกษาศาสตร

ความพึงพอใจในการจัด
โครงการ

x=3.51 x=4.69  ฝายสวัสดิการ        38,000

สรุปผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2551 กําหนดแผนการปฏิบัติงาน จํานวน 6  แผน      27  ตัวชี้วัด
สามารถดําเนินงานตามแผน บรรลุเปาหมาย จํานวน 6  แผน 27  ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 100

http://www.edu.ru.ac.th/activities/Activities2551/60thanniversary51/index.htm�
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กิจกรรม บรรลุü ผูรับผิดชอบ

ไมบรรล ุX

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน

1.1 ทบทวนกลยุทธ/ปรับปรุงกลยุทธ ครั้ง 1 1  กรรมการประกัน

1.2 ทบทวนแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2551 ครั้ง 2 1  กรรมการฝายแผน

1.3 ประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษา 2551 ครั้ง 2 1  กรรมการฝายแผน

1.4 จัดทําแผนการดําเนินงานปการศึกษา 2552 ครั้ง 1 1  กรรมการฝายแผน

1.5 ประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและแผนคณะศึกษาศาสตร จํานวนครั้ง 4 1 X กรรมการฝายแผน

2 การเรียนการสอน

2.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร จํานวนครั้ง 5 5  ฝายวิชาการ 6,000

2.2 สํารวจความตองการของการเปดหลักสูตร จํานวนครั้ง 1 1  ฝายวิชาการ

2.3 พัฒนาอาจารย ตลอดป 12 เดือน 12เดือน  ฝายวิชาการ

2.4 จัดเก็บแบบประมวลรายวิชา 2 ครั้ง/ป 2 2  งานประกันฯ

2.5 สรุปกระบวนวิชาที่สงผลสอบในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวนครั้ง 5 5  ฝายวิชาการ

2.6 ประเมินการเรียนการสอนอาจารย จํานวนครั้ง 2 2  งานบริการ

2.7 กรอกรายการนําผลประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จํานวนครั้ง 2 2  งานประกันฯ

2.8 การประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย จํานวนครั้ง 1 2  ฝายบริหาร

2.9 สํารวจการไดงานทําและรายไดของบัณฑิตปริญญาตรี จํานวนครั้ง 1 1  ฝายวิชาการ

2.10 สํารวจบัณฑิตปริญญาตรที่ไดรับเงินเดือน จํานวนครั้ง 1 1  ฝายวิชาการ

2.11 สํารวจระดับความพอใจของผูประกอบการและผูใชบัณฑิต จํานวนครั้ง 1 1  ฝายวิชาการ

2.12 เก็บรวบรวมนักศึกษาและศิษยเกาไดรับประกาศเกียรติคุณดานตาง ๆ จํานวนครั้ง 1 1  ฝายวิชาการ
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3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

3.1 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปริญญาตรี โครงการ 1 1  ฝายกิจการนักศึกษา 11,500      

3.2 โครงการบําเพ็ญประโยชนรักษาสิ่งแวดลอม โครงการ 1 1  ฝายกิจการนักศึกษา 1,000        

3.3 โครงการพิธีไหวครู โครงการ 1 1  ฝายกิจการนักศึกษา 11,500      

3.4 โครงการปจฉิมนิเทศ โครงการ 2 2  ฝายกิจการนักศึกษา 29,100      

3.5 มอบทุนการศึกษา จํานวนครั้ง 2 2  ฝายกิจการนักศึกษา

3.6 โครงการกีฬาเพื่อสงเสริมสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โครงการ 1 1  ฝายกิจการนักศึกษา 6,000        

หัวขอเรื่อง โยคะเพื่อสุขภาพ
3.7โครงการสงเสริมคุณธรรมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

หัวขอเรื่อง เปนสุขไดทุกที่ แฮบปกับชีวิต ทําไดอยางไร โครงการ 1 1  ฝายกิจการนักศึกษา 16,400      

4 การวิจัยและการสรางสรรค

4.1  ประชุมคณะกรรมสงเสริมการวิจัย จํานวนครั้ง 3 2 X กรรมการวิจัย

4.2  โครงการวิจัย  มีจํานวน  12  โครงการไดแก โครงการ 3 12  กรรมการวิชาการ
  1. การพัฒนาและประสิทธิผลของการนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงระหวางปการศึกษา 2545 - 2549 87,525

 2. การเปรียบเทียบวิชาชีพครูในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันดีกับวิชาชีพครูในประเทศไทยในปจจุบัน
49,608

  3.  ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตที่มีตอการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 60,132

 4. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางในภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 65,184

  5. การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสุตรและการสอน หลักสูตรปริญญา 2549

34,550

 6. พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 36,630

 7. ความคิดเห็นของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตที่มีตอการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 42,730
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ไมบรรล ุX

4
 8.แรงจูงใจในการเขาศึกษาโครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงใน
สวนภูมิภาค 36,490

9. รายงานการประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัดนาน ปงบประมาณ  2551 300,000

 10.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อจัดทํา Road Map การผิตและการใชประโยชน
งานวิจัยทางการศึกษา 150,000

4.3  การตีพิมพเผยแพรงานวิจัย/งานสรางสรรค เรื่อง 1 4  กรรมการวิจัย

4.4  การนํางานวิจัย/งานสรางสรรคไปใชประโยชน เรื่อง 1 1  กรรมการวิจัย

5 การบริการทางวิชาการ

5.1  ประชุมคณะกรรมการวิชาการและวิจัย จํานวนครั้ง 4 4  กรรมการวิชาการ

5.2   โครงการบริการวิชาการแกสังคม  ไดแก โครงการ 6 12  กรรมการวิชาการ

 - โครงการกระบวนการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภ.คหกรรมฯ  -

 - โครงการวันแนะแนวอาชีพ ภ.คหกรรมฯ  -

 - โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การฝกประสบการณวิชาชีพและเทคนิคสูความสําเร็จ กรรมการวิชาการ 50,050

 - โครงการอบรมเรื่อง น้ําคุณคาความเปนมนุษย กรรมการวิชาการ  -

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพคหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน ภ.คหกรรมฯ 2,500

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กาวแรกบนถนนชางภาพ ภ.เทคโนโลยีฯ  -

 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฝาวิกฤต พลิกชีวิตดวย NLP” ภ.จิติวทยา  -

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชทักษะภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร รุนที่ 1 กรรมการวิชาการ 45,000

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชทักษะภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร รุนที่ 2 กรรมการวิชาการ 45,000

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการศึกษาในองคกร รุนที่ 1 กรรมการวิชาการ 45,000

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการศึกษาในองคกร รุนที่ 2 กรรมการวิชาการ 45,000

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรูเบื้องตนในการใชงานกลองถายภาพ ภ.เทคโนโลยีฯ

5.3  บริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม เชน วิทยากร ที่ปรึกษา รอยละของอ. 30 65.96  กรรมการวิชาการ

(12  เดือน)

มิ.ย. 51 - ก.ย. 51

(12  เดือน)

มิ.
ย.5

1
ก.ค

.5
1

ส.
ค.

51
ก.ย

.5
1

ต.
ค.

51

พ.
ย.5

1

มี.
ค.

52
เม

.ย.
52

ตัว
ชี้ว

ัด

เป
าห
มา
ย

พ.
ค.

52

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่

ธ.ค
.5

1

ม.
ค.

52

ก.พ
.5

2

ผลการดําเนินงาน

งบ
ปร

ะม
าณ

ผล



กิจกรรม บรรลุü ผูรับผิดชอบ
ไมบรรลุ X

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

6.1  ประชุมคณะกรรมการฝายสวัสดิการ จํานวนครั้ง 5 4  X กรรมการสวัสดิการ 7,500

6.2  จัดฉลองเครื่องราชย โครงการ 1  -  X กรรมการสวัสดิการ  -

6.3  ทัศนศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรม โครงการ 1 1  กรรมการสวัสดิการ 50,000

6.4  พิธีหลอเทียนพรรษา โครงการ 1 1  กรรมการสวัสดิการ 11,500

6.5  จัดนิทรรศการวันแม โครงการ 1 1  กรรมการสวัสดิการ 10,000

6.6 วันครบรอบ 60 ป โครงการ 1 1  กรรมการสวัสดิการ 37,800

6.7  วันคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่น โครงการ 1 1  กรรมการสวัสดิการ 5,000

6.8  จัดนิทรรศการวันพอ โครงการ 1 1  กรรมการสวัสดิการ 10,000

6.9  จัดฉลองปใหม สืบสานวัฒนธรรมวันครู โครงการ 1  X กรรมการสวัสดิการ

6.10 วันพิธีรดน้ําดําหัวผูอาวุโส (สงกรานต) โครงการ 1 1  กรรมการสวัสดิการ 3,200

6.11 โครงการวันคริสตมาส โครงการ 0 1  กรรมการสวัสดิการ 10,000

7 การบริหารจัดการ

7.1 การประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร จํานวนครั้ง 8 9  กปค.

7.2 การประชุมคณะกรรมการฝายบริหาร จํานวนครั้ง 5 2 X ฝายบริหาร

7.3 ประเมินผูบริหาร จํานวนครั้ง 1 2  ฝายบริหาร

7.4 การจัดการความรูในองคกร จํานวนครั้ง 1 1  ฝายบริหาร

7.5 จดหมายขาวคณะศึกษาศาสตร จํานวนครั้ง 6 6  ฝายบริหาร

7.6 ประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู จํานวนครั้ง 1 3  ฝายบริหาร

7.7 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จํานวนครั้ง 1 1  ฝายบริหาร

7.8 พัฒนาบุคลากร อบรม ประชุม เสนอผลงานวิชาการ รอยละของ 80  -  X การเจาหนาที่

บุคลากร

ผลการดําเนินงาน
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กิจกรรม บรรลุü ผูรับผิดชอบ

ไมบรรล ุX

7.9  มีการจัดทํารายงานความเสี่ยง จํานวนครั้ง 1 1  ฝายบริหาร

7.10 ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ. จํานวนครั้ง 1 2  ฝายบริหาร

7.11 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ จํานวนครั้ง 8 8  ฝายบริหาร

7.12 ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใชระบบฐานขอมูล จํานวนครั้ง 1 2  ฝายบริหาร

7.13 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการฐานขอมูล จํานวนครั้ง 1 2  ฝายบริหาร

7.14  ประชุมที่ปรึกษาภาคประชาชน จํานวนครั้ง 2 0  X ฝายบริหาร

8 การเงินและงบประมาณ

8.1 สํารวจความตองการใชวัสดุครุภัณฑ จํานวนครั้ง 1 1  การเงิน

8.2 จัดทําคําของบประมาณ ประจําป 2551 จํานวนครั้ง 1 1  การเงิน

8.3 ติดตามและประเมินผลการใชจายประจําเดือน จํานวนครั้ง 12 12  การเงิน

8.4 คาใชจายรายเดือน จํานวนครั้ง 12 12  การเงิน

8.5 รายงานเงินสํารองราชการ จํานวนครั้ง 24 24  การเงิน

8.6 การใชจายเงินงบประมาณ 6 เดือน จํานวนครั้ง 2 2  การเงิน

8.7 แผนการใชทรัพยากร รวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยและ จํานวนครั้ง 3 100  สารบรรณ

      นอกมหาวิทยาลัย
8.8 ประชุมคณะกรรมการฝายวิเคราะหความตองการทรัพยากร จํานวนครั้ง 2 1  X กรรมการวิเคราะห

ความตองการ

9 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

9.1 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวนครั้ง 6 6  งานประกันฯ 18,000   

9.2 กําหนดแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 จํานวนครั้ง 1 1  งานประกันฯ

9.3 การใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา จํานวนครั้ง 1 5  ฝายกิจการนักศึกษา

9.4 ปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพ จํานวนครั้ง 2 1  งานประกันฯ
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กิจกรรม บรรลุü ผูรับผิดชอบ

ไมบรรล ุX

9 9.5 รายงานการพัฒนาการดําเนินงานหลังรับการตรวจคุณภาพภายใน จํานวนครั้ง 1 1  งานประกันฯ

ปการศึกษา 2550

9.6  ปรับปรุงระบบขอมูลสาระสนเทศ จํานวนครั้ง 2 2  งานประกันฯ

9.7  เก็บเอกสารขอมูลประกันคุณภาพ ระยะเวลา 12 เดือน 12 เดือน  งานประกันฯ

9.8  จัดทํารายงานการประเมินตนเองภาค 1 ปการศึกษา 2551 จํานวนครั้ง 1 1  งานประกันฯ

9.9  ตรวจประเมินคุณภาพภายในภาค 1 ปการศึกษา 2551 จํานวนครั้ง 1 1  งานประกันฯ 7,000

9.10 โครงการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวนครั้ง 1 1  งานประกันฯ 37,500

9.11รายงานการพัฒนาการดําเนินงานหลังรับการตรวจคุณภาพภายใน จํานวนครั้ง 1 1  งานประกันฯ

ภาค 1 ปการศึกษา 2551

9.12ตรวจประเมินคุณภาพภายในระหวางภาควิชาฯ จํานวนครั้ง 1 1  งานประกันฯ 37,500

9.13จัดทํารายงานการประเมินตนเองภาค 2 ปการศึกษา 2551 จํานวนครั้ง 1 1  งานประกันฯ

9.14  ตรวจประเมินคุณภาพภายในภาค 2 ปการศึกษา 2551 จํานวนครั้ง 1 1  งานประกันฯ 7,000

10 ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

1.  ประเมินการใชอาคาร หองเรียนหองปฏิบัติการ ปจจัยเกื้อหนุน จํานวนครั้ง 1 2  ฝายบริหาร

2.  ประเมินการใชยานพาหนะ จํานวนครั้ง 1 1  ฝายบริหาร

11 งานวิจัยสถาบัน

1.  ประชุมคณะกรรมการวิจัย จํานวนครั้ง 1  X ฝายบริหาร

2.  ดําเนินการทําวิจัยสถาบัน งานวิจัย 1  X ฝายบริหาร

สรุปแผนการดําเนินงาน  11  องคประกอบ

กําหนดกิจกรรมจํานวน   82  กิจกรรม

บรรลุเปาหมาย   71  กิจกรรม  คิดเปนรอยละ  86.58

ไมบรรลุเปาหมาย  11  กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 13.41
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โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาอาจารย  ปการศึกษา 2551   (มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ที่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณ ผลการประเมิน แนวทางแกไข/  พัฒนา 

1 โครงการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรของ
ภาควิชาพลานามัย 

3 – 5 ก.ย. 51 16 61,080 - - 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติศึกษาหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551 

18 พ.ค. 52 30 9,000 4.20 -  ควรใชเลามากกวา 1 วัน 
และใชเวลานอกสถานที่ไกล ๆ 153 

3 โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช  
2551  สูการปฏิบัติ 

31 มี.ค. 52 75 18,975 3.85 -  ควรมีการเตรียมพรอม
มากกวานี ้
- เอกสารไมชัดและควรให
update  

 

 



โครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2551   (มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม  2552) 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ที่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน 

แนวทางแกไข/
พัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

    
 

 
 
1 โครงการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร เริ่ม 1 / 2548 270 20,000 ดานการจัดการการประยุกตใช

ความรูดานตาง ๆ ที่ไดรับจาก
โครงการ รอยละ 82.8 

- 

2 โครงการอบรมเจาหนาที่และผูตัดสินกีฑา (ภาควิชาพลานามัย) 30 – 31 ต.ค. 51 163   32,050 - - 
 กิจกรรมวิชาการ      

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2551 16 มิ.ย. 51 300  13,500 x =4.06 -  ควรจัดใหมีกิจกรรม
รับนองในกรุงเทพฯ  
และมีการแนะแนว
การเรียนแตละ
วิชาเอก ใหเดนชัด
และมีการจัดกิจกรรม
กลุมใหนักศึกษาได
เขารวมครบทุกกลุม 

2 กิจกรรมนํานักศึกษาดูงานกรมแผนที่ทหาร 
 

19 ก.ย. 51 15  - x =4.15 
- 

3 
เขารวมอบรมความรูและการใชไมโครเวฟชารป 
 

13 ส.ค. 51 40  - x =4.35 
- 
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วันที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน 
แนวทางแกไข/

พัฒนา 
4 โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการวิชาเอกคหกรรมศาสตร 19 ก.ย. 51 76 2,200 ความเหมาะสมของระยะเวลาใน

การจัดประชุมอยูในระดับดี รอย
ละ 66.67 

- 

5 โครงการปจฉิมนักศึกษาฝกงานวิชาเอกคหกรรมศาสตร 18 – 21  
ก.ย. 51 

76  25,080 x = 4.40 
 

6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ชมรมภูมิศาสตร 26 มิ.ย. 51 30  - x = 4.40 - 

7 โครงการปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2551 23 ก.ย. 51 138  13,700 x = 3.99 - 

8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา  31 ต.ค. 51 
รุนที่ 58 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

24  1,000 x = 4.40 
- 

9 สัมมนาวิชาการเรื่อง กาวทันโลกการจัดการความรูทางคหกรรมศาสตร 24 ต.ค. 51 128  4,800 x = 4.22 - ระยะเวลาในการจัด
นอยเกินไป 
-  อยากใหจัด
workshopภายในกลุม
สัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

10 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง โลกใบเล็กของเด็กพิเศษ 11 ก.ย. 51 120  12,000 x = 4.48 - 

11 100   15400 x = 4.15 - โครงการปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2551 24  ก.พ. 52 อยากใหมีปจฉิม
ทุกรุน  

- อยากใหนักศึกษา
ทุกคนเขารวม
กิจกรรม 

12 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง คิดใหได รักใหเปน  เพื่อประกอบการ
เรียนวิชา PC 498 

19  ก.ย. 51 80 2,000 x = 4.10 
- 
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วันที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน 
แนวทางแกไข/

พัฒนา 

156

13 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่2/2551 
 

18 – 20 ก.พ. 52 24 27,860 - 
 

14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชสื่อการสอนสําหรับนักศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ภาค 1 ปการศึกษา 2551 

3 – 5 มิ.ย. 51 24  - x =4.45 
 

15 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานภาควิชาพลานามัย ภาค 2 ปการศึกษา 
2551 

22  ต.ค. 51 19 2,000 x =3.66  

16 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกสอนฝกงาน ภาควิชาพลานามัยภาค 1 ปการศึกษา 
2551 

10 – 12 ก.ย. 51 21 22,700 x =4.19  

17 โครงการสัมมนานักศึกษาฝกสอน และยกเวนฝกสอน ภาคเรียนที่1/2551 
ภาควิชาพลานามัย 

11  ก.ค. 51 23 2,000 x =4.50 - 

18 31 ต.ค.  - 2 พ.ย. 51 โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ขั้นความรูพื้นฐานสําหรับ
นักศึกษาภาควิชาพลานามัยที่ลงทะเบียนเรียนวิชา PT 431 วิชา RC 464 
และนักศึกษาที่สนใจ 

80 108,000 x =4.57 - 

19 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกสอนฝกงาน ภาควิชาพลานามัยภาค 2 ปการศึกษา 
2551 

16  18 ก.พ. 52 23 1,500 x =4.10 - 

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางประสบการณวิชาชีพครู ภาค
เรียนที่ 1/2551 

30 ก.ย. – 
 2 ต.ค. 51 

87  30,170 x =3.46 
- 

21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชสื่อการสอนสําหรับนักศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ภาค 2 ปการศึกษา 2551 
 

28 – 30  
ต.ค. 51 

12  - x =3.97 
- 

 

 



วันที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน 
แนวทางแกไข/

พัฒนา 
22 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่และกิจกรรม HRD RU Workshop 20 – 22  92  252,300 x =4.43 -  

มิ.ย. 51 

อยากใหมีความ
ชัดเจนในกิจกรรมตาง 
ๆ  

23 2 มิ.ย. 51 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานวิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 28   37   800 x =3.73 - 

24 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาฝกงาน วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 29 31  ต.ค. 51 40  800 - - 

 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ      

1 
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โครงการกีฬาเพื่อสงเสริมสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง หัวขอเรื่อง โยคะเพื่อสุขภาพ 
 
 
 

25 ก.พ. 52 50 6,000 x = 4.56 -  ควรจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม       

1 โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2551 6 ส.ค. 51 70  1,000 x =4.28 -  ควรจัดโครงการให
เปนธรรมเนียมปฏิบัติ
ทุกป 
-  นักศึกษาควรรักษา
เวลาใหตรงตามที่นัด
หมาย 

2 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 30 พ.ย. 51 30  2,000 x =4.43 นศ.ตองการให
มหาวิทยาลัยจัด
โครงการในลักษณะนี้
ตอไปอีก 

3 โครงการกิจกรรม เรื่อง กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองเทคโนฯ 
 

28 – 29 มิ.ย. 51 50  40,060 - 
- 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน 

แนวทางแกไข/
พัฒนา 

 กิจกรรมนันทนาการ      

1 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงานวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ประจํา
ภาคเรียนที่ 1/2551 

17 – 19 ก.ย. 51 28  26,840 x =4.25 
- 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการคายคณิตศาสตร 11 – 12 ต.ค. 51 60  20,000 รอยละ 79.37 - 

 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม      

1 เขารวมโครงการความรวมมือเผยแพรวัฒนธรรมไทย-เกาหลี  5 – 15 ส.ค. 51 50  135,000 x =4.50 - ไมสามารถสื่อสาร
ภาษาเกาหลีไดเขาใจ 
เนื่องจากนักศึกษา
เกาหลีพูด
ภาษาอังกฤษไมได 

2 ศึกษาดูงานทางเคมีที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น 1 ส.ค. 51 2  - - - 

 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม / จริยธรรม      

1 โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2551 7 ส.ค. 51 217  11,500 x =4.32 -  ควรมีดนตรีไทยใน
ขณะที่มอบพาน 
-  ควรมีการแสดง
มากกวานี้ 

2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา 6 มิ.ย. 51 19  1,140 x =4.50 - 

3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กลุมกิจกรรมนักศึกษาโสตทัศนศึกษา 20 มิ.ย. 51 50  1,500 -  

4 100 16,400 x =4.23 - โครงการสงเสริมคุณธรรมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
หัวขอเรื่อง เปนสุขไดทุกที่ แฮบปกับชีวิต ทําไดอยางไร 

26 ก.พ. 52 วิทยากรควรใชสื่อ
สรางเสริมความสนใจ
มากกวานี้ 
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โครงการวิจัยและงานสรางสรรค  ปงบประมาณ  2551   

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ที่ ชื่อผูวิจัย ชื่องานวิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัย แหลงเงินสนับสนุน 
งบประมาณที่ไดรับใน 

ปการศึกษา 

โครงการวิจัยและงานสรางสรรค  ที่ไดรับทุนอุดหนุนจากภายใน 
1 รศ.วิจิตพาณี  เจริญขวัญ การพัฒนาและประสิทธิผลของการนําระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงระหวางปการศึกษา 
2545 - 2549 

28 พ.ค. 51 
(ระยะเวลาทําวิจัย 12 เดือน) 

มร. 87,252 
 

2 รศ.ดร.ภาวิไล  นาควงษ การเปรียบเทียบวิชาชีพครูในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมันดกีับวชิาชีพครูในประเทศไทยในปจจุบัน 

22 ก.พ. 51 
(ระยะเวลาทําวิจัย 12 เดือน) 

มร. 49,608 
 

3 ผศ.ดร.สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน 
รศ.รัตนวดี  โชติกพนิช 
ผศ.ชนกนาถ      ชูพยัคฆ 
อ.ดร.สุมนา  จรณะสมบูรณ 
อ.ดร.วนิดา ฉัตรวิราคม 

ความคิดเหน็ของมหาบัณฑิตที่มีตอการจัด
การศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

30 พ.ค. 51 
(ระยะเวลาทําวิจัย 12 เดือน) 

มร. 60,132 
 

4 รศ.พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท 
 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางในภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

20 มิ.ย. 51 - พ.ค. 52 
(ระยะเวลาทําวิจัย 1 ป) 

มร. 65,184 
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ที่ ชื่อผูวิจัย ชื่องานวิจัย ระยะเวลาในการทํา แหลงเงินสนับสนุน 
งบประมาณที่ไดรับใน 

ปการศึกษา 

5 รศ.ดร.นิรมล  ศตวุฒ ิ
ผศ.ดร.มาลินี  บุณยรัตพันธุ 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปริญญา 
2549 

ม.ค. 51 – ธ.ค. 51 
(ระยะเวลาทําวิจัย 12 เดือน) 

งบรายได ศษ. 34,550 

6 รศ.มัณฑณา  ธนะพันธุ พฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของนักเรียน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ก.พ. 51 – ม.ค. 52 
(ระยะเวลาทําวิจัย 12 เดือน) 

งบรายได ศษ. 36,630 

7 อ.ดร.กรวภิา  สรรพกิจจํานง 
รศ.อุบลรัตน  เพ็งสถิตย 
รศ.สุจิตรา  ภักดีสงครา 
รศ.บงกชรัตน  เตชะไพรัตน 
ผศ.ชนกนาถ  ชูพยัคฆ 
อ.เกศน ี  เทศนา 
อ.ทอแสง  หงสคํา 

ความคิดเหน็ของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตที่มีตอการ
จัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 

31 พ.ค.  51 งบรายได ศษ. 42,730 

8 รศ.สมจิตรา  เรืองศรี แรงจูงใจในการเขาศึกษาโครงการศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ในสวนภูมิภาค 
 
 
 
 

ต.ค. 50 – ก.ค. 51 งบรายได ศษ. 36,490 
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โครงการวิจัยและงานสรางสรรค  ที่ไดรับทุนอุดหนุนจากภายนอก   ปงบประมาณ  2551   

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

9 รศ.ศศิธร  แมนสงวน 
 

รายงานการวิจยัการประเมินผลโครงการตาม
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข จังหวดันาน ปงบประมาณ 
2551 

ปงบประมาณ 2551 สํานักงานจังหวัด
นาน 

300,000 

10 รศ.รวิวรรณ   ศรีครามครัน โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจยั
เพื่อจัดทํา Road Map การผลิตและการใช
ประโยชนงานวิจัยทางการศึกษา  

มิ.ย. 51- ก.ย. 51 สภาวิจยัแหงชาติ 150,000 

รวม 600,400 
 

 



 

โครงการบริการวิชาการและวิชาชพีแกสังคม ปการศึกษา 2551   (มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม  2552) 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
ที่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน แนวทางแกไข/พัฒนา 

135 50,050 x  = 4.58 - การประชาสัมพันธนอย 1 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การฝก
ประสบการณวิชาชีพและเทคนิคสูความสําเร็จ 

3 ก.ย. 51 
- ควรมีผลไมบาง 
- นาสนใจ สามารถ

นําไปใชประโยชนได 

x  = 2.77 - ควรเพิ่มเอกสาร 2 โครงการอบรมเรื่อง น้ําคุณคาความเปนมนุษย 5 ก.ย. 51 76 ร.ร.สัตยาไส
รับผิดชอบ - อยากใหมีการจัดอบรมอีก 

- ควรมีการจัดศึกษาดูงานที่มี
การปฏิบัติจริง 

3 โครงการกระบวนการเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7 – 16 ก.ค. 51 150 ศูนยการศกึษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตหวย
ขวางรับผิดชอบ 

x  = 4.33 - 

4 60 - x  = 4.00 - โครงการแนะแนวอาชีพ 1 – 3 ก.ค. 51 อุปกรณควรมีใหเพียงพอ
กับผูเขาอบรม 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพ          12 ต.ค. 51 
คหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน 

30 2,500 x  = 4.00 - 
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วันที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน แนวทางแกไข/พัฒนา 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฝาวิกฤต 
พลิกชีวิตดวย NLP” 

20  ก.พ. 52 6 30 - x  = 4.10 - 

7 90 45,000 x  = 4.25 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช
ทักษะภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร รุนที่ 1 

4  เม.ย. 52 ควรใชเวลาจัด 2-3 วัน การ
ฝกกิจกรรมดีมากและควร
มีเวลาฝกมากกวานี้ สนุก
สรางสรรค  

90 45,000 x  = 4.23 - 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช
ทักษะภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร รุนที่ 2 

5  เม.ย. 52 ไดรับความรูดี กิจกรรม
สนุก ควรมีเวลาฝกปฏิบัติ
ใหมากกวานี้ สถานที่
สะอาดสะดวกสบาย 

90 45,000 x  = 4.22 - ควรใชเวลาจัด 2-3 วัน 9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
การศึกษาในองคกร รุนที่ 1 

18  เม.ย. 52 
- สถานที่สะอาด 
- อากาศเย็นเกินไป 

90 45,000 x  = 4.26 - ควรใชเวลาจัด 2-3 วัน 10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
การศึกษาในองคกร รุนที่ 2 

19  เม.ย. 52 
- อาหารกลางวัน อาหารวาง 
สถานที่ เหมาะสมดี 
สะดวกสบาย 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน แนวทางแกไข/พัฒนา 

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กาวแรกบน
ถนนชางภาพ 

7 มกราคม 2552 34 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

จํานวน  2,400.- 
บาท 

อยูในเกณฑพงึ
พอใจมาก 

ควรมีการประชาสัมพันธ
และเวลาในการอบรม

มากกวานี ้

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู
เบื้องตนในการใชงานกลองถายภาพ 

8 เมษายน  2552 69 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

จํานวน  7,200.- 
บาท 

อยูในเกณฑพงึ
พอใจมาก 

ควรมีการประชาสัมพันธ
ลงในขาวรามคําแหงดวย
และเวลาในการอบรมควร
มากกวา 1 วัน เนนการ
ปฏิบัติการถายภาพและการ
ถายภาพนอกสถานที่  หอง
ที่ใชในการอบรม ยังไมดี
เทาที่ควร อากาศไมเย็น 

 



โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2551   (มิถุนายน 51 – พฤษภาคม  2552) 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วันที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน 
แนวทางแกไข/

พัฒนา 
วันที่ 23 มิถุนายน 

2551 
64 10,000 ความพีงพอใจ 1 โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา อางทอง x  = 4.66 
สุพรรณบุรี (ทําบุญไหวพระ 9 วัด)   

ควรเพิ่มแวลาใน
การชมแตละวดัมาก

ขึ้น 
2 พิธีทําบุญหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนจํานําพรรษา   วันที่15 กรกฎาคม 

2551 
90 11,500 ความพีงพอใจ 

x  = 4.34 
ใหทุกคนมีสวน
รวมมากขึ้น 

3 โครงการวันแมแหงชาติ   วันที่ 11 สิงหาคม  
2551 

126 10,000 ความพีงพอใจ 
x  = 4.37 

- 

4 โครงการฉลองวันครบรอบ 60 ป บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร

วันที่ 30 กันยายน  
2551 

80 38,000 ความพีงพอใจ 
  x  = 4.58 

- 

5 วันคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถิ่น 26 – 28 พ.ย. 51 206 15,000 82.40 - 
6 จัดนิทรรศการวันพอ 4 ธ.ค. 51 68 10,000 4.33 - 
7 วันพิธีรดน้ําดําหัวผูอาวุโส (สงกรานต) 23 เม.ย. 52 150 32,000 4.47 - 
8 โครงการวันคริสตมาส 24 ธ.ค. 51 102 10,000 4.20 - 
9 โครงการสืบประเพณไีทย ถวายเทียนพรรษา ภาควิชา

พลานามัย 
15 ก.ค. 51 73 1,500 4.69 - 

10 โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง การสงเสริมกิจกรรมใน
ผูสูงอายุและจัดพิธีรดน้ําดําหัว 

25 เม.ย. 52 176  - 4.10 - 
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 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   ปการศึกษา 2551   (มิถุนายน 2551 –  พฤษภาคม  2552)  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

วันที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน แนวทางแกไข/พัฒนา 

80 18,600 x =3.62 

- ควรมีเอกสารเพิม่เติม 
- ประชาสัมพนัธลวงหนา โครงการอบรม เรื่องจิตวิทยาสรางแรงจูงใจ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
8 เม.ย. 52 1 -  ควรจัดทุกป ปละ 2 ครั้ง 

-  บุคลากรทกุคนควรมีสวน
รวม 
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โครงการ/กิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551   (มถิุนายน 2551 – พฤษภาคม  2552) 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

วันที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเขารวม งบประมาณที่ใช ผลการประเมิน แนวทางแกไข/พัฒนา 

1 โครงการสัมมนา  เรื่องแนวทางการแกปญหาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร 

30 มี.ค. 52 140 26,500 3.92 -  ควรมีวิทยากรกลุมและ
มีวิทยากรภายนอก 
-  ขนาดตัวอักษรของ
เอกสารการบรรยายเล็ก
มาก 
-  ควรมีการ
ประชาสัมพันธให
บุคลากรทุกคนเขารวม 

 
2 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน

ระดับภาควิชา/สํานักงานเลขานุการฯคณะ
ศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2551 

8 -11 มิ.ย. 52 60 37,500   
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