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ก 
คํานํา 

 
 การประกันคณุภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2552 นี้  สํานักงานคณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษา(สกอ.)ไดปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหสอดคลองกบัมาตรฐานตาง  ๆเชน มาตรฐานการศกึษาของชาติ มาตรฐาน                 
การอดุมศกึษา  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก                
เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอดุมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา(องคการมหาชน) 

คณะศึกษาศาสตรจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบใหมในปการศกึษา 2552  
ซ่ึงรวบรวมขอมูลในชวงเดือน มิถุนายน 2552  -  เดือนพฤษภาคม  2553 ซ่ึงครอบคลุมภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย  และคณะศึกษาศาสตร ไดแก การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง 12 องคประกอบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะศกึษาศาสตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง    เพื่อเปนขอมูลใหคณะกรรมการได
ตรวจประเมนิและใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรทราบผลการดําเนนิงานปการศึกษา  2552 ซ่ึงจะ
เปนแนวทางในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตรตอไป  รวมทั้งเปนสื่อกลางให 
คณาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ไดรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร ตอไป 

 
 
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           

(รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช  สําราญจิตต) 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตร 



บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 บทสรุปผูบริหาร 
 คณะศึกษาศาสตรไดจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2514 เพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผานมาคณะศึกษาศาสตรไดปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการ
คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
จวบจนปจจุบัน คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

การดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ.2545 
เปนตนมา จวบจนปจจุบนั ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ปการศึกษา 2552 (มิ.ย.2552 – 
พฤษภาคม  2553) เปนดังนี ้

ผลการประเมิน (ตามเกณฑ) 
องคประกอบ สกอ. 

(3 คะแนน) 
ตามเกณฑ มร. 

(5 คะแนน) 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ

ดําเนินงาน 
3.00 5.00 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.55 4.00 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 3.00 5.00 
องคประกอบที่ 4 การวิจยัและงานสรางสรรค 2.00 3.00 
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 5.00 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 2.00 3.00 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 2.67 4.33 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 3.00 5.00 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 3.00 5.00 
องคประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3 ดี (3D) 3.00 5.00 
องคประกอบที่ 11 ปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน - 4.33 
องคประกอบที่ 12 งานวิจยัสถาบัน - 1.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ 2.66 4.17 
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คณะศึกษาศาสตรมีโนบายมุงเนนที่จะดําเนินงานในทุก ๆ ดาน ตามจดุแข็ง แนวทางเสริม   

จุดแข็ง จดุที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  จากคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน เพื่อเปนการพัฒนางานประกันคณุภาพการศึกษาในแตละตวับงชี้ขององคประกอบ ทั้ง 12 
องคประกอบ ใหไดมาตรฐานตามเกณฑองคประกอบ ตวับงชี้ และเกณฑการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหงตอไป 
 

1.2 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา 
ชื่อหนวยงาน คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ท่ีตั้ง  ถนนรามคําแหง  แขวงหวัหมาก   เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 10240 
ประวัติ   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง   เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2514   ที่ทําการของคณะศึกษาศาสตรใน
ระยะแรก ใชอาคารซึ่งมีลักษณะทรงกลมทีจ่ัดสรางขึ้นเพือ่แสดงสินคา ในงานแสดงสินคานานาชาติ
แหงประเทศไทย  พ.ศ.2511   ตอมาป พ.ศ.2516 ไดยายท่ีทําการคณะศกึษาศาสตรไปอยูที่อาคาร     
ศรีชุมซึ่งเปนอาคารชั่วคราว   เนื่องจากอาคารศรีชุมมีสถานที่จํากัด  ในป พ.ศ. 2518   
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงไดอนุมัติใหสรางอาคาร 5  ช้ัน  เปนที่ทําการถาวรของคณะศึกษาศาสตร 
เรียกชื่ออาคารวา  อาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB)    ป พ.ศ. 2530  มหาวิทยาลัยรามคาํแหงไดอนุมตัิ
สรางอาคาร 5 ช้ัน ในพืน้ที่อาคารนครชุม (NCB) เดิม ซ่ึงอยูดานหลังอาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB)   
ใหเปนที่ทําการคณะศึกษาศาสตรเพิ่มอีกอาคารหนึ่ง  ใหเรียกชื่อเหมือนเดิมวา อาคารนครชุม(NCB)  
ในป พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติใหร้ือถอนอาคารศรีชุม แลวสรางเปนอาคารเรียน
รวม  5  ช้ัน ในพื้นที่ของอาคารศรีชุมเดิม (ใหเรียกชื่ออาคารศรีชุมเหมือนเดิม)     และอนุมัติใหพื้นที่
ช้ัน 1-2  ของอาคารศรีชุมใหม เปนที่ทําการของภาควิชาคหกรรมศาสตร และภาควชิาพลานามัย คณะ
ศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร รับผิดชอบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
รามคําแหงใหจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพื่อเปนสถานปฏิบัติการทางดาน
การศึกษาและฝกอบรมวิชาการแกเยาวชนในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ป
ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ตั้งแตปการศึกษา 2516 และในป พ.ศ. 2529 ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยน
ช่ือจาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 คณะศึกษาศาสตรไดเตรียมความพรอมดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ และหองปฏิบัติการเพื่อ
เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยใชรวมกับการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จนถึง  
พ.ศ. 2532 จึงไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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ภูมิศาสตรเปนหลักสูตรแรก  และปตอ ๆ มาไดรับอนุมัติใหเปดสอนปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

 ปการศึกษา 2547  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 ภาษาฝรั่งเศส  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 การสอน 
คหกรรมศาสตร และหลักสูตร 4  ป คือ  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร  สวนภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา  ภาควิชาบริหารการศึกษา และภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง ไมมีวิชาเอก แตดําเนินการจัดการเรียน
การสอนเปนวิชาโท 

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

 3.  สาขาวิชาภูมิศาสตร  ภาควิชาภูมิศาสตรเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
โดยแยกเปน 3 วิชาเอก คือ แผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ภูมิศาสตรมนุษย   ภูมิศาสตร
กายภาพและสิ่งแวดลอม 

ระดับบัณฑิตศึกษา เปดสอน 
 -หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปนหลักสูตร 1 ป ใหกับบัณฑิตที่ไมมีวุฒิครู   
- หลักสูตรมหาบัณฑิต  เปดสอน 24 สาขาวิชา โดยแยกเปน 3 ปริญญา คือ  ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต (ศศ.ม.) จํานวน 1 สาขาวิชา คือ คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน  หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (ศษ.ม) จํานวน 18 สาขาวิชา คือ  การวัดและประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  
หลักสูตรและการสอน  พลศึกษา  การอุดมศึกษา  การบริหารการศึกษา  การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  พื้นฐานการศึกษา  สุขศึกษา  การวิจัยการศึกษา  จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ        
คณิตศาสตรศึกษา  การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ การบริหารการศึกษาพิเศษ  และการ
พัฒนาการศึกษา  การสอนสังคมศึกษา และการสอนวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.)  มี  5  สาขาวิชา  คือ   ภูมิศาสตร  จิตวิทยาใหคําปรึกษา  จิตวิทยาพัฒนาการ  จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ  และ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน     
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- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เปดสอนทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค  6 สาขาวิชา  คือ     
การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาใหคําปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  เทคโนโลยีการศึกษา   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และการบริหารการศึกษา 

 
1.3 ปรัชญา  ปณิธาน  เปาหมายและวตัถุประสงค 

  ปรัชญา (Philosophy) คือ เปดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 ปณิธาน  (Will)  คือ  พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต มุงผลิตบัณฑิตที่

มีศักยภาพและคุณธรรม    นําไปสูการสรางสรรค และรับผิดชอบตอสังคม 
เปาหมาย  (Goals) 
1.    ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม และ 

จริยธรรมที่ดีงาม สอดคลองกับความตองการของสังคมทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
2.   จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสวนกลาง และจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพื่อเปนการเสริมสรางความรูทางวิชาการ วิชาชีพ และ
เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม อยางทั่วถึงกัน 

3.   ปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการบริการ สนับสนุนและสงเสริมความรูทางวิชาการใหแก
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตรอยางทั่วถึงกัน 

4.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการใหมี
มาตรฐานทางการศึกษา รวมทั้งประเมินและปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง 

 วัตถุประสงค  (Objectives)   มีดังนี้ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม   มีจิตสํานึกที่

ดีตอการประกอบอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความมั่นคงทางอารมณ มีความเปนผูนํา มีความรู 
ทักษะ และความสามารถที่เปนประโยชน เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติได 

 2. เพื่อพัฒนาวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และสรางเครือขายการเรียนรูไปสูสังคมและ 
ชุมชน เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 

3.  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย สนับสนุนใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรเปนผูที่
ใฝรู สามารถสรางองคความรู ใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการ และสามารถเผยแพรผลงานไปสู
สากลได 

4.  เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้งทางดานการบริหาร และวิชาการ ใหมีความคลองตัว 
มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
รวมทั้งมีระบบตรวจสอบ  ประเมินผลที่เปนรูปธรรม และมีความโปรงใส 
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5.  สงเสริมสนับสนุนใหเห็นคุณคา และสรางสรรควัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้ง
สืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามใหยั่งยืนตลอดไป 

6.  เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
สามารถนํามาประยุกต และดัดแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะของวิชา และทองถ่ิน 
 

1.4  รายชื่อผูบริหารของหนวยงาน 
  รายนามคณบดีคณะศึกษาศาสตร   ตั้งแตเร่ิมกอตั้งคณะศึกษาศาสตรจนถึงปจจุบัน  มีดังนี้ 

   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) 
8. รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช  สําราญจิตต  (2552-ปจจุบัน) 

 
ปจจุบันคณะศกึษาศาสตร มีผูบริหารดังนี ้

รศ.ดร.สุรเดช  สําราญจิตต  คณบดีคณะศกึษาศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยอดุลย   ไทรเล็กทิม รองคณบดีฝายบริหาร 
รองศาสตราจารย ดร.อรนุช  ลิมตศิริ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
อาจารย ดร. สุรวีร  เพียรเพชรเลิศ รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและ

ประกันคณุภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศรี  เพชรโชติ รองคณบดีฝายสวัสดิการ 
อาจารยปรัชญา   ปยะมโนธรรม รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษา 
ผูชวยศาสตราจารยปรีดี  สุทธิแยม รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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คณะศึกษาศาสตรมีโครงสรางการแบงสวนราชการดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

งานนโยบาย 
และแผน 

- หนวยวิเคราะหแผน 
    และงบประมาณ 
- หนวยวิจัยสถาบัน 
   และสารสนเทศ 
- หนวยวิเทศสัมพนัธ 

คณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานเลขานุการ 

งานคลังและพัสด ุ งานบริการการศึกษา 

- หนวยสารบรรณ 
- หนวยการเจาหนาที่ 
- หนวยอาคารสถานที่ฯ 
- หนวยผลิตเอกสาร 

-หนวยการเงินและบัญชี 
-หนวยพัสดุ 

-หนวยทะเบยีนและประเมินผล 
-หนวยสงเสริมพัฒนาทาง 
   วิชาการ 
-หนวยกิจการนักศึกษา 

งานคลังและพัสด ุ

งานบริหารและ
ธุรการ 

งานบริการการศึกษา 

ภาควิชา โรงเรียนสาธิต มร. 

งานบริหารและธรุการ 

- หนวยแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- หนวยประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

-ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
-ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 
-ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
-ภาควิชาภูมิศาสตร 
-ภาควิชาพลานามัย 
-ภาควิชาจิตวิทยา 
-ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
-ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา* 
-ภาควิชาคหกรรมศาสตร* 
-ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง* 

 
         หมายเหตุ   งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ แบงสวนราชการเพิ่มเติมตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

* แบงสวนราชการเปนการภายใน                              ครั้งที่ 4/2548  วาระที่ 4.4 เรื่องการแบงสวนราชการเพิ่มเติมในสํานักงานเลขานุการ/สํานัก/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 



 
 
 
 

 

หัวหนางานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

หัวหนางาน 
นโยบายและแผน 

- หนวยวิเคราะหแผน 
    และงบประมาณ 
- หนวยวิจัยสถาบัน 
   และสารสนเทศ 
- หนวยวิเทศสัมพนัธ 

คณบดีคณะศกึษาศาสตร 

เลขานุการคณะฯ 

หัวหนางาน 
คลังและพัสดุ 

หัวหนางาน 
บริการการศึกษา 

- หนวยสารบรรณ 
- หนวยการเจาหนาที่ 
- หนวยอาคารสถานที่ฯ 
- หนวยผลิตเอกสาร 

-หนวยการเงินและบัญชี 
-หนวยพัสดุ 

-หนวยทะเบยีนและประเมินผล 
-หนวยสงเสริมพัฒนาทาง 
   วิชาการ 
-หนวยกิจการนักศึกษา 

หัวหนางาน 
คลังและพัสด ุ

หัวหนางาน 
บริหารและธุรการ 

หัวหนางาน 
บริการการศึกษา 

หัวหนาภาควิชา ผอ.โรงเรียนสาธิตฯ 

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

- หนวยแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- หนวยประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

หัวหนางาน 
บริหารและธรุการ 

รองคณบดีฝายบริหาร 

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝายสวัสดิการ 

รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตฯ 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

คณะกรรมการประจําคณะ (กปค.) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

-ภาควิชาคหกรรมศาสตร* 
-ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง* 

                           โครงสรางการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร 
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* แบงสวนราชการเปนการภายใน 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณบด ี

คณบดีคณะศึกษาศาสตรเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ ฯ เปนประธานกรรมการ 
คณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงมีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พุทธศักราช 2541 มาตรา 34 และเพื่อความเหมาะสมและประโยชนในการปฏิบัติราชการของคณะ
ศึกษาศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายตาง ๆ ปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดี ดังตอไปนี้ 
 1.  รองคณบดีฝายบริหาร (ร.คศษ.บ.) มีอํานาจสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการในสายงานดังตอไปนี้  

1.1  งานจัดซ้ือ จัดจาง รวมทั้งการเบิกจาย ในวงเงินไมเกิน 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาท
ถวน) 

1.2  ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวกับงานธุรการ, งานบริหาร, งานพัสดุ 
1.3  การอนุมัติลากิจ – ลาปวย ที่อยูในอํานาจของคณบดี 
1.4  การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน – ภายนอก คณะ 
1.5  ควบคุม ดูแล จัดสรร การใชอาคารของคณะ 
1.6  ควบคุม ดูแล การใชยานพาหนะของคณะ 
1.7  หนังสือรับรองสถานภาพของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 
1.8  งานที่มิไดมอบหมายใหรองคณบดีหรือหนวยงานใดโดยเฉพาะ  และเปนเรื่อง          

ปกติทั่วไป ยกเวนงานราชการลับหรืองานสําคัญใหเสนอคณบดีโดยตรง 
1.9  กํากับการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
1.10 ประสานงานเกี่ยวกับการสอบไล การพิมพขอสอบ 
1.11 งานบัณฑิตศึกษา 
1.12  งานราชการอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย 

ในกรณีที่คณบดีไมอยูใหรองคณบดีฝายบริหารเปนผูรักษาราชการแทนคณบดี 
2.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย (ร.คศษ.ว.) มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการ

ปฏิบัติราชการดังนี้ 
2.1  งานหนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ บริการการศึกษา 
2.2  การปรังปรุงหลักสูตร ตํารา 
2.3  การเปด – ปด กระบวนวิชา 
2.4  การประเมินผลการเรียนการสอน 
2.5  การวิจัย 
2.6  งานวิเทศสัมพันธ 
2.7  พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อนําเสนอคณบดี 
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2.8  งานประกันคุณภาพ 
2.9  งานการเรียนการสอน 
2.10 งานบริการทางวิชาการแกสังคม 
2.11 งานพัฒนาคณาจารย 
2.12 พิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงานของขาราชการ     เพื่อ

นําเสนอคณบดี 
2.13 การสอบไล การพิมพขอสอบ 
2.14 งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

3.  รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ร.คศษ.นผปก.) มีอํานาจ
ในการสั่งการ การอนุญาตการอนุมัติ การปฏิบัติราชการดังนี้  

3.1 งานเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน 
3.2 กํากับ ดูแล ประสานงาน เกี่ยวกับงบประมาณ แผนงาน 
3.3 เสนอแผนหรือโครงการใหม 
3.4 การวางแผนกําลังคน การกอตั้ง ภาควิชา หนวยงานตาง ๆ ภายในคณะฯ 
3.5 งานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3.6 กํากับดูแลประสานงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.7 จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.8 งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

ในกรณีที่คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร หรือรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยไมอยู ให
รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษารักษาราชการแทนคณบดี 
 4.  รองคณบดีฝายสวัสดิกการ (ร.คศษ.ส.) มีอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

4.1 การรับรองการใชสิทธิเบิกจายเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัคารักษาพยาบาล และการ
ชวยเหลือคาใชจายในกรณีถึงแกกรรม 

4.2 งานสวัสดกิารเงินกู  
4.3 ดําเนินการดูและจดังานในวันสําคัญตาง ๆ  
4.4 งานรับรองเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับสวสัดิการของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 
4.5 งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

ในกรณี คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝาย
นโยบายและแผนแะละประกันคุณภาพการศึกษาไมอยู ใหรองคณบดีฝายสวัสดิการรกัษาราชการแทน 

5.  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา (ร.คศษ.นศ.) มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการในสายงานตาง ๆ ดังนี้ 

5.1 กิจการนักศึกษา 
5.2 รับรองความประพฤตินักศึกษา 
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5.3 การลงทะเบียน และ/หรือการสอบซ้ําซอน 
5.4 การรับรองสถานภาพนักศึกษา 
5.5 งานพระราชทานปริญญาบัตร 
5.6 งานปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
5.7 งานของหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา และหนวยกิจการนักศึกษา ยกเวน

หนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษาปริญญาบัตร 
5.8 งานอื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

6.  รองคณบดีฝายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ร.คศษ.สธ.มร.) มีอํานาจ ในการสั่ง
การ  อนุญาต  อนุมัติจัดซื้อ จัดจาง  ตามระเบียบคณะศึกษาศาสตร และระเบียบราชการอื่น  ๆ                  
ที่เกี่ยวของ 

6.1 กํากับ ดูแลบริหารจัดการทั่วไปในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
6.2 งานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

 รองคณบดีฝายใดปฏิบัติราชการเรื่องใดแทนแลว และเปนเรื่องสําคัญ หรือเปนเรื่องสมควร 
ใหรายงานใหคณบดีทราบดวย 
 รองคณบดีทุกฝายมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในความรับผิดชอบแลวแตกรณี 
 
ภาควชิา 

ภาควิชาของคณะศกึษาศาสตรมีหนาที่รับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนของคณะฯ โดย
ดําเนินการสอนทั้งระดับปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประกอบไปดวย 10  ภาควิชา  ดังนี ้

1. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
2. ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา 
3. ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 
4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
5. ภาควิชาพลานามัย 
6. ภาควิชาจติวิทยา 
7. ภาควิชาภูมิศาสตร 
8. ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา* 
9. ภาควิชาคหกรรมศาสตร* * แบงสวนราชการเปนการภายใน
10. ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง* 
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สํานักงานเลขานุการคณะศกึษาศาสตร 
สํานักงานเลขานุการคณะศกึษาศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบงานดานธุรการและใหการ

สนับสนุนภาระงานตามพนัธกิจของคณะ  แบงสวนราชการออกภายใน ออกเปน 5  งาน ดังนี ้
1. งานบริหารและธุรการ  ประกอบดวย หนวยสารบรรณ  หนวยการเจาหนาที่   หนวย

อาคารสถานที่และยานพาหนะ  และหนวยผลิตเอกสาร ซ่ึงแตละหนวยมีหนาที่ ดังนี ้
 -  หนวยสารบรรณ  มีหนาทีรั่บ สงหนังสือ  รางโตตอบหนังสือ จัดระเบียบและควบคุม

การจัดเก็บหนงัสือ  จัดแยกหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ เสนอผูบังคับบัญชา เวียนและปดประกาศ 
ลงทะเบียนรับ สงจดหมายและพัสดุไปรษณีย และทําลายหนังสือราชการ และงานอืน่ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

 -  หนวยการเจาหนาท่ี   มีหนาที่ควบคุมทะเบียนประวัติ และรวบรวมขอมูลขาราชการ  
พนักงานและลูกจาง การสรรหาบุคคล  ขออนุมัติสอบบรรจุ  แตงตั้ง เล่ือนขั้น ปรับวุฒิ ปรับตําแหนง
ควบคุมและรวบรวมขอมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ  วนิัยขาราชการ  การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และงานอื่นๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย

 - หนวยอาคารสถานที่และยานพาหนะ   มหีนาที่ดแูลดานความสะอาดสถานที่ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร  เตรียมสถานที่หองบรรยาย  ลิฟท    รถยนต  ควบคุมดูแลการเบกิจายน้ํามัน  การ
ปฏิบัติงานพนกังานขับรถยนต  พนักงานทําความสะอาด และซอมบํารุงระบบประปา  ไฟฟา และงาน
อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

 - หนวยผลิตเอกสาร มีหนาทีด่านการจดัพิมพเอกสาร ขอสอบ และตํารา 
2. งานคลงัและพสัดุ   ประกอบดวยหนวยการเงินและบัญชี  หนวยพัสดุ มหีนาที ่ดังนี ้
 -  หนวยการเงนิและบัญชี  มีหนาที่รับผิดชอบดานการเงนิของคณะฯ เกี่ยวกับการเบกิ

จายเงินทกุประเภทตามงบประมาณที่ไดรับ  การจายเงนิ การเก็บรักษาเงิน การจัดทํารายงานแสดง
ฐานะทางการเงิน และการบญัชี  ใหคําปรึกษาดานการเงนิและบัญชี  
 -  หนวยพัสดุ    มีหนาที่ดําเนินการจดัซื้อ  จัดหาวัสดุครุภัณฑ  ควบคุม รักษาพัสดภุณัฑ 
รายงานขอแทงจําหนายพัสดทุี่ชํารุด  ลงทะเบียนครุภณัฑ  ควบคุมทะเบยีนประวัติครุภัณฑ   ให
คําปรึกษาดานวิชาการพัสดุ  รวบรวม สรุปและวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการใชจายเงินและการ
จัดซื้อจัดจางของคณะศึกษาศาสตรเปนรายเดือน  รายไตรมาส และรายป 

3. งานบริการการศึกษา   ประกอบดวยหนวยงานทะเบียนและประเมนิผลการศึกษา  หนวย
สงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   และหนวยกิจการนักศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 -   หนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  มีหนาที่จัดทําและรกัษาทะเบยีนประวัติ
นักศึกษา ตรวจสอบแกไขหลักฐานทางทะเบียน  บันทกึประวัตแิละผลการสอบ  ตรวจสอบรับรองผล
การศึกษา ประกาศผลการสอบไล และออกหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ ใหนักศกึษา 

 -   หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   มีหนาที่ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการ
ตําราของคณะศึกษาศาสตร  เชน  การจัดพิมพ   การเบิกจายคาตอบแทนรางวัลตํารา แจงยอดตํารา
คงเหลือ  ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงการประชุม  อบรม สัมมนา การบรรยาย 



 12 

อภิปรายและสนทนาทางวิชาการ  ดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน  จัดทําภาระงานสอนของอาจารย  ประเมินประสิทธิภาพผูสอน  และดําเนินการและ
ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยพลศึกษาสวนภูมิภาค 

 -   หนวยกิจการนักศึกษา  มีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษาดานหลักสูตร  แนะแนวการศึกษา  
แนะแนวทางการประกอบอาชีพ  บริการจัดหางานทั้งนักศึกษาและบัณฑิต  ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษา  
และตอบปญหาเกี่ยวกับการสอบซ้ําซอน  การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนหนวยกิต  และดําเนินการ
เตรียมการและฝกซอมบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

4. งานนโยบายและแผน  มีหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานโดยจําแนกออกเปน       
3 หนวย ประกอบดวย 

- หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ มีหนาที่วิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทํา
แผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและแผนระยะยาวสูแผนการปฏิบัติ การจัดทํางบประมาณ
ประจําป  

- หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  มีหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพและศักยภาพของคณะศึกษาดานตาง ๆ เชน ดานนักศึกษา โปรแกรมการศึกษา บุคลากร 
งบประมาณ รวมถึงขอมูลทุกดานของคณะฯ 

- หนวยวิเทศสัมพันธ มีหนาที่ในการติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศ
สัมพันธของมหาวิทยาลัย เพื่อแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาคณะฯ 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบและมีลักษณะงานจําแนกเปน    
2 หนวย คือ 

 - หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหนาที่ในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดําเนินงานประสานงานระดับนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานที่
เกี่ยวของ บริหารงบประมาณที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 - หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนาที่ในการดําเนินการประสานงานระดับปฏิบัติการ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดสงและรวบรวมแบบประเมินตาง ๆ เพื่อนําไปประมวลผล  
 
บัณฑิตศึกษา* 

เปนหนวยงานปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศกึษาของคณะศกึษาศาสตรมีหนาที่ความรบัผิดชอบ 
ดังนี ้

1. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตรเพื่อเสนอตอมหาวทิยาลัย 
2. กําหนดเงื่อนไขลงทะเบียนเรียนและการจดัการสอบไล 
3. ประสานงานดานบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม การสอน        

การวิจัย การจัดตารางสอน ตรวจสอบและพิจารณาผลการสอบไลในระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ 
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5. รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ และงานวชิาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดบัชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

6. รวบรวมบทความจากวิทยานิพนธของมหาบัณฑิตในแตละปการศึกษาที่ไดพิมพเผยแพร
ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

7. จัดทําโครงการใชจายเงนิประจําปสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะเพื่อนําเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณา 
              หมายเหตุ       *   หมายถึง  แบงสวนราชการเปนการภายใน 

 
คณะกรรมการฝายตาง ๆ 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ที่รับผิดชอบทางดานวิชาการ สงเสริมพัฒนาทาง
วิชาการ สงเสริมพัฒนากิจการนักศึกษา การบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
รวมทั้งงานธุรการ ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มีอํานาจและหนาที่ตาม มาตรา 34 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 2541  ดังนี ้

1.1  วางนโยบาย และแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.2   พิจารณาหลักสูตร และรายละเอียดเกีย่วกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย 
1.3   พิจารณาวางระเบยีบและออกแบบขอบังคับภายในคณะที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หรือเพื่อเสนอตอสภามหาวทิยาลัย 
1.4   พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําตอในคณะ

ตอมหาวิทยาลัย 
1.5   จัดการวดั  ประเมินผล  และควบคุมมาตรฐานการศกึษาของคณะ 
1.6    สงเสริมงานวิจยั งานบรกิารทางวิชาการแกสังคม และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.7   พิจารณางบประมาณของคณะ 
1.8   ใหคําปรกึษาและเสนอความคิดเหน็แกคณบด ี
1.9    ปฏิบัติหนาทือ่ืน ๆ เกี่ยวกับกจิการของคณะตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

2.  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 
2.1 ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของบณัฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2.2 วางแผนการใชจายงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2.3 วางแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวกับการบริหารและดาํเนินการจดัการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
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2.4 ดูแลมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.5 จัดทําแผนการเปดหลักสูตรตาง ๆ ทําแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2.6 ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
3.  คณะกรรมการฝายวชิาการและสงเสริมการวิจัย  

3.1 สงเสริมและสนับสนุนงานพฒันาทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
3.2 พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพือ่เสนอคณบดคีณะศึกษาศาสตร 
3.3 ดําเนินงานบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตรแกสังคม 
3.4 สงเสริมและสนับสนุนงานดานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหเปนไปตามเกณฑ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.5 กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางการวิจยัเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ของคณะศึกษาศาสตร 
3.6 พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการวจิยัของคณะศกึษาศาสตร 
3.7 พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย สงเสริมและสนับสนุนการดาํเนินการวิจยั 

และการสรางสรรคผลงานทางการวิจยัของคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรของคณะศกึษาศาสตร 
3.8 รับทราบความกาวหนาการดาํเนินงานโครงการวิจยั แกไขปญหาและขัดอุปสรรค

เกี่ยวกับการวจิัยของคณะศกึษาศาสตร 
4.   คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 

 คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานนโยบาย
และแผนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการของคณะฯ ประชุม กําหนดนโยบาย วางแผนและนําเสนอ
คณบดีในงานที่เกี่ยวของดังนี้ 
 4.1 วิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทําแผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและ
ระยะยาวสูแผนการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหและจัดทําระบบงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาการศึกษา การวางแผนดานแผนงานโครงการ
และโครงสราง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การวิเคราะหอัตรากําลังของหนวยงานตาง ๆ  
 4.2 การจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเกี่ ยวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะ
ศึกษาศาสตร ดานขอมูลภายในคณะศึกษาศาสตร และปรับปรุงใหทันสมัย งานสงเสริมและสนับสนุน
ดานวิจัยสถาบัน ดานสารสนเทศ  
 4.3 การติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย ในดานพิธี
การและสารสนเทศดานความสัมพันธกับมหาวิทยาลัย แสวงหาความรวมมือและขยายขอบเขตความ
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  

5.  คณะกรรมการฝายสวัสดกิารและกองทุน  รับผิดชอบงานดานสวัสดิการและทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 
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5.1  ดานสวัสดิการ  ทําหนาที่ 
5.1.1   จัดหาแหลงเงินทุนสวสัดิการ และจดัหารายไดเขากองทุนสวัสดิการคณะ

ศึกษาศาสตร 
5.1.2   จัดสวัสดิการเงินกูยืมเพื่อใหความชวยเหลือบุคลากรคณะศึกษาศาสตรที่มีรายได

นอย  
5.1.3   จัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรคณะศกึษาศาสตร  เชน  น้ําดื่ม  เยีย่มผูปวย

ที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาล  ชวยเหลือเงินและรวมพิธีศพบุคลากร  บิดา  มารดา  สามี ภรรยา  และบุตร
ของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรที่เสียชีวติ 

5.1.4   ดําเนินงานดานสวัสดกิารตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงจดัใหแกบคุลากร   ของ
มหาวิทยาลัย  โดยประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในสวนของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร   

5.1.5   จัดสวัสดิการดานสรางเสริมสุขภาพใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร รวมกับ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5.1.6  สงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เขารวมขบวนพาเหรด
และแขงขันกฬีาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง (สุพรรณิการเกม)  ซ่ึงมีประจําทุกป 

5.1.7  จัดใหมเีครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อใหบริการบุคลากรวัดความดนัโลหิตดวย
ตนเอง 

5.2  ดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.2.1 วางแผนงานดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับนโยบายดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศกึษาศาสตร 
5.2.2 จัดโครงการ/กจิกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร 
5.2.3 รวมโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

และหนวยงานภายนอก 
5.2.4 รวมโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบัน

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรยติ และ  คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจดัขึ้น 
5.2.5 สงเสริมใหเกดิวัฒนธรรมองคกรในคณะศึกษาศาสตรโดยรณรงคใหบุคลากร

คณะศึกษาศาสตรแตงกายดวยเครื่องแตงกายสีชมพูในวนัอังคาร การทกัทายดวยการไหวและกลาวคํา
สวัสดี  

6.  คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
6.1 งานบริการใหคําปรึกษาแนะแนวการศกึษาและอาชีพ 

(1) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานดานการแนะแนวการศึกษา 
*(2) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานเกีย่วกับทะเบียนประวัตินกัศึกษา 
*(3)    วางแผนและควบคุมการดําเนินงาน ตรวจสอบผลการสอบไลที่เกี่ยวของกับ

บริการผลการสอบไลที่เกี่ยวของกับบริการผลการสอบของนักศึกษา 
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(4)    วางแผน จัดเตรียมงาน และควบคุมดแูลการดําเนนิงานรับสมัครใหมในแต
ละภาคการศึกษาในขั้นตอนที่คณะฯ รับผิดชอบ 

(5)    ควบคุมดูแล การดําเนนิงานบริการจดัหางานใหนกัศึกษา โดยการปด
ประกาศรับสมัครงานของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

(6)    วางแผน จัดเตรียมงานและควบคุมการดําเนินงาน ลงทะเบียนในแตละภาค
การศึกษา 

*(7)    ควบคุม ดูแลการดําเนนิงานการขอสอบซ้ําซอนในแตละภาคการศึกษา 
(8)    วางแผน ควบคมุ ดแูลบณัฑติคณะศึกษาศาสตรในพธีิพระราชทาน       

ปริญญาบัตร 
(9)    วางแผน ควบคุม ดูแล การจัดทําบอรดนิเทศ 

6.2. งานบริการทุนการศึกษา 
(1) ทุนภายในคณะ 

- วางแผลควบคุมดูแลการดําเนินงานเกี่ยวกบัทุนการศึกษา 
- จัดวางตัวบุคลากรใหดแูลรับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษา 
- ใหคําปรึกษาแนะนํานักศกึษาในเรื่องการขอรับทุนการศึกษา 
- จัดทําประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทตาง ๆ ของคณะ
ศึกษาศาสตร เชน ทุนพระพรหมคุณาภรณ (ด.เจยีม กุลละวณิชย)           
ทุนละมอม ทองเอี่ยม และทนุคุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เปนตน 

- ดําเนนิการรบัสมัครนักศึกษาผูรับขอทุน 
- ตรวจสอบคณุสมบัติ พรอมหลักฐานของผูสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสัมภาษณขอรับทุน 
- ดําเนนิการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที ่1 มอบในวดัจดัโครงการพิธีไหว
ครูของคณะศกึษาศาสตร สวนภาคเรียนที ่2 มอบในวนัครู 

(2) ทุนของมหาวิทยาลัย 
- ดําเนนิงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 

(3) เปนกรรมการสัมภาษณทุนของมหาวทิยาลัย 
 - ดําเนนิงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 

6.3  งานในโครงการกิจการพิเศษ 
 (1) โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม คณะศึกษาศาสตร 

- วางแผนควบคุมการดําเนินงาน 
- ดําเนนิการจดัทําเอกสารประกอบปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหมเพื่อแจก
นักศึกษา 

- จัดเตรยีมอุปกรณและสถานที่จัดงานปฐมนิเทศนักศกึษาใหม 
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- รวมเปนวิทยากรในการใหคําแนะนําเกีย่วกับการใหบริการการศึกษา
ภายในคณะศกึษาศาสตร 

 (2) โครงการพธีิไหวครูคณะศึกษาศาสตร 
- วางแผนควบคุม ดูแล การดาํเนินงาน 
- เชิญคณะกรรมการชมรมวิชาการของคณะศึกษาศาสตรรวมประชุม 
- ประกาศเชิญชวนนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตรรวมงานพธีิไหวครู 
- เชิญคณาจารยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตรรวมงาน 
- ขอความอนุเคราะหดนตรไีทยของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
- ขอความอนุเคราะหยืมเสื้อครุยปริญญา และเข็มพอขุนของสํานักพิมพ 
- จัดเตรยีมสถานที่ 

 (3) โครงการอื่น ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มลัีกษณะพึงประสงค 
โดยการจดัโครงการหรือกิจกรรมใหครบ 5 ประการ คือ 
- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมการแขงขันกฬีาภายในคณะศกึษาศาสตร 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
- กิจกรรมทํานศุิลปวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมนนัทนาการ 

6.4 งานบริการทั่ว ๆ ไป 
 (1) งานประชาสมัพันธ เชน ติดประกาศขาวสารจากหนวยงานอื่น ๆ รับ
โทรศัพท(โทร 02-310-8315) ใหคําปรึกษาและแนะนําทกุกรณีที่มีผูติดตอมา  

* (2) แจก มร.30 ใหกับนักศกึษาทุกภาคการศึกษา 
* (3) แจกตารางสอบไลรายบุคคล 
*(4) แจงผลการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิปริญญาแกนกัศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตรใหทราบ 
 (5) แจงบัณฑติเกี่ยวกับกําหนดการพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 

หมายเหคุ  * เปนภารกจิที่งานบริการการศกึษาไดดําเนนิการใหบริการอยางตอเนื่อง 
7.  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีทําหนาที่รับผิดชอบงานดาน

การประกันคณุภาพการศึกษา คณะศกึษาศาสตร  ดังนี้ 
7.1   วางแผนการดําเนินงานระบบกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบายของคณะศกึษาศาสตร 
7.2   จัดโครงการเพื่อเสริมสรางความรูความขาใจและทักษะประกันคุณภาพใหกับ

บุคลากรในคณะศกึษาศาสตรอยางสม่ําเสมอ 
7.3   รวมกันพจิารณาผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ประเมินผลและจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง 



 18 

7.4   สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการพัฒนาการจัด
การศึกษา และสามารถใชรวมกันทั้งระดับภาควิชาและคณะฯ 

7.5   ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เพื่อรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการ
ประจําคณะศกึษาศาสตร 

7.6   สงเสริมใหมีการใชกระบวนการคณุภาพ PDCA ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ
คณะฯ เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพภายในองคกร 

7.7   ติดตามผลการรปะเมินคุณภาพการศกึษาภายใน/ภายนอกเพื่อนําผลการประเมินไป
พัฒนา  ปรับปรุงการใหความรูและกลไกการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 

8.  คณะกรรมการฝายบริหารและพัฒนา มีทําหนาที่รับผิดชอบงานดานการบริหารงานของ
คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 

8.1   วางแผนเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพโดยใช
หลักธรรมาภิบาล 

8.2   พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.3   พัฒนาดานกายภาพ และส่ิงแวดลอมของหนวยงานที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศกึษา

และบุคลากร 
8.4   พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกจิดานการบริหารจัดการและการเรียนการ

สอน 
8.5   พัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ งานคลังและพสัดุ ใหสามารถดําเนินงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
 

1.5  หลักสูตรและสาขาทีเ่ปดสอน  
 ปจจุบันคณะศึกษาศาสตรดําเนินการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับดุษฎีบัณฑิตศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาเปดสอน 2 ระดับ คือมัธยมศึกษา
ตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ดําเนินการโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1. ระดับปริญญาบัณฑิต 
1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร     
ศษ.บ. (…….)   B.Ed. (…….)   มีวิชาเอกดงันี้ 
1.  ภาษาไทย    2.  ภาษาอังกฤษ 
3.  ภาษาฝรั่งเศส    4.  สังคมศึกษา 
5.  วิทยาศาสตร    6.  คณิตศาสตร 
7.  การประถมศึกษา    8.  การปฐมวยัศึกษา 
9.  ธุรกิจศึกษา    10. ศิลปศึกษา 
11. ภาษาจนี    12. เทคโนโลยีทางการวดัและประเมินผล 
13. เทคโนโลยีการศึกษา   14. พลศึกษา (สายเดียว) 
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15. พลศึกษา (วิชาโทอื่น ๆ )   16. สุขศึกษา  
17. การเปนผูนําและการบรหิารนันทนาการ 18. คหกรรมศาสตร (หลักสูตร  5 ป) 
ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร)   B.Ed. (Home Economics) มีวชิาเอกดังนี ้
1.  คหกรรมศาสตร (หลักสูตร 4 ป) 

2.สาขาวิชาจิตวิทยา     วท.บ. (จิตวิทยา)   B.S. (Phychology)   มีวิชาเอกดังนี ้
1.  จิตวิทยาสังคม    2. จิตวิทยาการใหบริการปรกึษา 
3.  จิตวิทยาคลินิกและชุมชน   4. จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการ 
5.  จิตวิทยาพฒันาการ  

3. สาขาวิชาภมิูศาสตร      วท.บ. (ภูมิศาสตร)  B.S. (Geography)   มีวิชาเอกดังนี้ 
1.  ภูมิศาสตร 

หลักสูตรอนุปริญญา คณะศึกษาศาสตร 
 ผูที่จะไดรับอนุปริญญาสาขาตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตรจะตองเปนผูที่หมดสถานภาพ
นักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  วาดวยการใหอนุปริญญาสาขาตาง  ๆ  ของ               
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและคณะรัฐศาสตร พ.ศ. 2529 และจะตองสอบ
ไลตามหลักสูตรปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 108 หนวยกิต 
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชาตาง ๆ ที่กําหนดไว 
 

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูขึ้น เพื่อใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ที่กําหนดใหมีการสงเสริมระบบกระบวนการ
ผลิต การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เปนวิชาชีพช้ันสูง และมาตรา 53 วรรคสองไดกําหนดใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นของรัฐและเอกชนตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต   จํานวน 1 สาขาวิชา คือ 

      ช่ือปริญญา : ป. บัณฑิต (วชิาชีพครู)   Grad.Dip (Teaching Profession) 
 

3. ระดับบัณฑิตศึกษา 
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน 1 สาขาวิชา คือ 

 ศศม. (คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน) M.A. (Home Economics for Community Development) 
3.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 18 สาขาวิชา คือ 

 ศษ.ม. (การวัดและประเมนิผลการศึกษา) M.Ed (Educational  Measurement and Evaluation) 
.  ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) M.Ed (Education Educational Technology) 
 ศษ.ม.( หลักสูตรและการสอน) M.Ed (Curriculum and Instruction) 
 ศษ.ม.( พลศึกษา) M.Ed (Physical Education) 
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 ศษ.ม.( การอุดมศึกษา) M.Ed (Higher Education) 
 ศษ.ม.( การบริหารการศึกษา) M.Ed. (Educational Administration) 
 ศษ.ม.( การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนษุย) M.Ed (Education for Human Resource Development) 
 ศษ.ม.( พื้นฐานการศึกษา) M.Ed (Foundations of Education) 

ศษ.ม.( สุขศึกษา) M.Ed. (Health Education) 
 ศษ.ม.( การวิจยัการศึกษา) M.Ed. (Educational Research) 
 ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) M.Ed. (Psychology for Special Educational Teachers) 
 ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) M.Ed. (Mathematics Education) 
 ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) M.Ed. (Teaching Thai) 

ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) M.Ed. (Teaching English) 
 ศษ.ม.(การบริหารการศึกษาพิเศษ) M.Ed. (Special Education Administration) 
 ศษ.ม.(การพัฒนาการศึกษา) M.Ed. (Education Development) 
 ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) M.Ed. (Teaching Social Studies) 
 ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร) M.Ed. (Teaching Science) 

3.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    ม ี5 สาขาวิชา คือ 
 วท.ม.(ภูมิศาสตร) M.S. (Geography) 
 วท.ม.( จิตวิทยาใหคําปรกึษา) M.S (Counseling Psycholgy) 
 วท.ม.( จิตวิทยาพัฒนาการ) MS. (Developmental Psychology) 
 วท.ม.( จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) M.S. (Industrial and Organizational) 
 วท.ม.( จิตวิทยาคลินิกและชมุชน) M.S (Clinic and Community Psychology) 
 

4 ระดับดุษฎีบณัฑิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติทางสงัคมศาสตร   มี 6 สาขาวิชา คือ 

 ปร.ด. (การวจิยัการศึกษา) Ph.D. (Educational Research) 
 ปร.ด. (จิตวิทยาใหคําปรึกษา) Ph.D. (Counseling  Psychology) 
 ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology) 
 ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) Ph.D. (Educational Technology) 
 ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) Ph.D. (Human Resources Development) 
 ปร.ด.(การบรหิารการศึกษา) Ph.D. (Educational Administration) 
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1.6 จํานวนนกัศึกษา  
จํานวนนักศกึษาของคณะศกึษาศาสตร  ปการศึกษา 2552 มีดังนี ้

 จํานวนนักศึกษาใหม 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 
ระดับปริญญาตรี 4,742 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ   317 
ระดับปริญญาโท  1,638 
ระดับปริญญาเอก    44 

รวมท้ังสิ้น 6,741 

 
จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพ 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษา (คน) 
ระดับปริญญาตรี 11,151 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ     429 
ระดับปริญญาโท (สวนกลาง)  5,106 
ระดับปริญญาเอก     312 

รวมท้ังสิ้น 17,998 

 ขอมูล : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 

1.7  จํานวนอาจารยและบุคลากร 
ปงบประมาณ 2552    คณะศึกษาศาสตรมีบุคลากร  จํานวนขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจางประจํางบคลัง งบรายได ลูกจางชั่วคราว (รายป)   ดังนี้ 
 

จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

สาย ก ขาราชการ 95 

 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง) 22 

 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได) 6 

 งบรายได 2 

 ลูกจางชั่วคราว (รายป) 13 

รวม 138 

ขอมูล : งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร    ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2553 
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แผนภูมิ  แสดงสถานภาพของคณาจารยปการศึกษา 2552 
 

95

22
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ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง)

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได) งบรายได

ลูกจางชั่วคราว (รายป)
 

 
จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร : จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวชิาการ 

รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย รวม ภาควิชา 

ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก  
การประเมินและการวิจัย - 2 5 - - - - - 1 8 
จิตวิทยา - 10 2 - 5 1 - 2 1 21 
เทคโนโลยีการศึกษา - 3 2 - 4 - - 3 - 12 
พลานามัย - 8 1 - 5 2 - 3 - 19 
พ้ืนฐานการศึกษา - 2 2 - 1 - - 3 1 9 
ภูมิศาสตร - 3 - - 3 1 - 2 - 9 
หลักสูตรและการสอน - 11 11 - 3 1 - 6 3 35 
คหกรรมศาสตร - 2 - - 2 2 - 4 - 10 
บริหารการศึกษาและอุดมศึกษา - 4 6 - - 1 - - - 11 
การศึกษาตอเนื่อง - - - - 2 1 - - 1 4 

รวม - 45 29 - 25 9 - 23 7 138 
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แผนภูมิ แสดงตําแหนงทางวชิาการของคณาจารย ปการศกึษา 2552 
 

ตําแหนงทางวิชาการคณาจารย คณะศึกษาศาสตร

รองศาสตราจารย, 
74ผูชวยศาสตราจารย

, 34

อาจารย, 30

รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย
 

 
 

แผนภูมิ แสดงวุฒิการศึกษาของคณาจารย คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2552 
 

วุฒิการศึกษาของคณาจารย คณะศึกษาศาสตร

ปริญญาเอก, 45

ปริญญาโท, 93

ปริญญาตรี, 0

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
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แสดงจํานวนบุคลากร สาย ข ค และลูกจางประจํา คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2552 
 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

สาย ข ค ขาราชการ 15 
และลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย 8 

 ลูกจางงบรายได 15 

 ลูกจางประจํา 17 

 ลูกจางชั่วคราว (รายป) 16 

รวม 71 
 
 

แผนภูมิ   แสดงสภานภาพของบุคลากร สาย ข ค และลูกจางประจํา ปการศึกษา 2552 
 

ขาราชการ, 15

พนักงาน
มหาวิทยาลัย, 8

ลูกจางงบรายได, 
15

ลูกจางประจํา, 17

ลูกจางช่ัวคราว 
(รายป), 16

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจางงบรายได

ลูกจางประจํา

ลูกจางช่ัวคราว (รายป)

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

จํานวนบุคลากรสาย ข ค และลูกจางประจํา ปการศึกษา 2552 : จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

บุคลากร วุฒิการศึกษา จํานวน(คน) 

สาย ข ค และ ป.4 10 

ลูกจางประจํา ม.3 14 

 ม.6 2 

 ปวช. 1 

 ปวส. 2 

 ปริญญาตรี 25 

 ปริญญาโท 17 
รวม 71 

 
 
แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร สาย ข ค และลูกจางประจํา 

วุฒิการศึกษาของบุคลากรสาย ข ค และลูกจางประจํา

ป.4, 10

ม.3, 14

ม.6, 2

ปวช., 1

ปวส., 2

ปริญญาตรี, 25

ปริญญาโท, 17

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

 
ขอมูล : งานนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร   ณ วนัที่  31 พฤษภาคม 2553 
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1.8  งบประมาณและอาคารสถานที่ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52) คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณเพื่อการ
ดําเนินการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานของคณะฯ ที่ไดกําหนดไวจากเงิน 2 แหลง คือ งบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณรายจายจากรายได จํานวนรวมทั้งส้ิน 218,917, 000 บาท ดังรายละเอียด 
งบประมาณรายจายประจําป (งบแผนดิน)  ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น  149,080,100 บาท 
 ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา      149,080,100  บาท  

1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร    149,080,100  บาท 
กองทุนเพื่อการศึกษา      149,080,100  บาท 
1) งบบุคลากร       140,797,300 บาท 

- เงินเดือน       134,486,400 บาท 
- คาจางประจํา           6,310,900 บาท 

2) งบเงินอุดหนุน           8,282,800 บาท 
- เงินคาจางพนักงานของรัฐ          6938,800 บาท 
- เงินอุดหนุนการผลิตครู 5 ป         1,344,000 บาท 

งบประมาณรายจายจากรายได ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น    69,837,800 บาท 
 ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา      69,437,800  บาท  

1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร    69,437,800  บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

กองทุนเพื่อการศึกษา      63,680,800  บาท  
1) งบบุคลากร       13,720,800 บาท 
2) งบดําเนินงาน       18,000,000 บาท 
3) งบเงินอุดหนุน              60,000 บาท 
4) งบรายจายอ่ืน      31,900,000 บาท  
กองทุนสินทรัพยถาวร        2,000,000  บาท  
1) งบลงทุน         2,000,000 บาท 

1.2 กิจกรรมสนับสนุน 
กองทุนท่ัวไป         3,757,000  บาท 
1) งบดําเนินงาน        3,550,000 บาท 
2) งบเงินอุดหนุน           207,000 บาท 

 ข. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม         100,000  บาท  
1. งานบริการวิชาการแกชุมชน           100,000  บาท 

 จ. แผนงานวิจัย             300,000  บาท  
1. งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู          300,000  บาท 
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อาคารสถานที ่
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แผนผังและขอมูลอาคารสถานที่คณะศึกษาศาสตร อาคาร EOB 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

อาคาร หอง ช่ือ เนื้อที่  (ตร.ม.) หมายเหตุ 

100 พ้ืนที่สวนกลาง 124   

101/1 หองเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 16  มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

101/2 หองหัวหนางานบริหารและธุรการ 16   

101/3 หองหนวยงานสารบรรณ 32 มีเครื่องคอมพิวเตอรและ พรินเตอร 

101/4 หองหนวยงานการเจาหนาที่ 32   มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

101/5 หองพักเจาหนาที่ 18.72   

101/6 หองงานบริการการศึกษา 198    มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

EOB 
ช้ัน 1 

 
 
 
 

 
 

101/7 หองงานนโยบายและแผน 26   มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร หอง ช่ือ 
เนื้อที่  

(ตร.ม.) 
หมายเหตุ 

200 พ้ืนที่สวนกลาง 124  

201 หองสมุด 112  มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

202 หองงานคลังและพัสดุ 132 มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 
203 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 63.8  มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ                      

เครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

EOB 
ช้ัน 2 

 
 
 204 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 26   
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อาคาร หอง ช่ือ 
เนื้อที่ 
(ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

300 พ้ืนที่สวนกลาง 124  
301 หองเรียนนักศึกษา 64  มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องฉายภาพสามมิติ 

ไมโครโฟน โทรทัศน 
302 หองประชุมคณะศึกษาศาสตร 224  ใชเปนหองเรียน ป.โทดวย  มีเครื่องฉายภาพขาม

ศีรษะ ไมโครโฟน  และชุดนําเสนอ (presentation) 

303 หองสํานักงานบัณฑิตศึกษา 97 มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

304 หองผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 25   

 
 
 
 

EOB 
ช้ัน 3 
  
    
  

305 หองเรียนนักศึกษา ป.โท 48 มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ  เครื่องคอมพิวเตอรและ
โทรทัศน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร หอง ช่ือ เนื้อที่  (ตร.ม.) หมายเหตุ 
400 พ้ืนที่สวนกลาง 112   
401/1  หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   
401/2 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 9   
401/3 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   
401/4    หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 9   
401/5    หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 10.5   
401/6    หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   

 EOB 
ช้ัน 4 
 
 

  
 
 401/7    หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5 มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 
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อาคาร หอง ช่ือ เนื้อที่  (ตร.ม.) หมายเหตุ 
401/8    หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 21   
402/1 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 10.5  
402/2 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 10.5  
402/3 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 10.5  
402/4 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 9  
402/5 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 9  
402/6 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 9  
402/7 หองพักอาจารยภาคประเมินและการวิจัย 9  
403/1 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9  
403/2 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   
403/3 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   
403/4 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 9   
403/5 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   
403/6 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   

403/7 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   

403/8 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   

404/1 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   

404/2 หองพักอาจารยภาคหลักสูตรและการสอน 10.5   

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   

EOB 
ช้ัน 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 405 หองเลขานุการภาควิชาประเมินและการวิจัย 12  มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 
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อาคาร หอง ชื่อ เนื้อท่ี  (ตร.ม.) หมายเหตุ 

500 พ้ืนที่สวนกลาง 108   

501 หองสํานักงานคณบดี 186  มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

502 หองจัดทําขอสอบ 112   

503 หองประกันคุณภาพ 16  มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 
504 หองประชุมฯ 112 มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ  ใชเปนหอง เรียน  ป.โท

ดวย   นักศึกษาประมาณ 30  คน 

505 หองเก็บของ 24   

EOB 
  ช้ัน 5 

 
 

 
 

506 หองทําการ 24   
 

แผนผังและขอมูล คณะศึกษาศาสตร อาคาร  NCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร หอง ช่ือ 
เนื้อที่ 
(ตร.ม.) 

หมายเหต ุ

100 พ้ืนที่สวนกลาง 205.8   
101 หองประชุม 240 ใชเปนหองเรียนป.โทดวย 

 มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องฉายภาพสามมิติ    
เครื่องคอมพิวเตอร ไมโครโฟน ชุดนําเสนอ 

102 หองปฏิบัติอาหารภาควิชาคหกรรม
ศาสตร 

63  จํานวน น.ศ. ประมาณ  30 คน  มีไมโครโฟน และเตา
ประกอบอาหาร 

 
 

NCB 
ช้ัน 1 

 

103 หองประชุม 63  
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อาคาร หอง ช่ือ 
เนื้อที่ 

(ตร.ม.) 
หมายเหตุ 

104 หองประกันคุณภาพการศึกษา 36  มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

105 หองภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง 36  มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

106 หองLab ภาควิชาการศึกษา
ตอเนื่อง 

205.8  มีไมโครโฟน 

 
 

NCB 
ช้ัน 1 

107 
 

หองหนวยอาคารสถานที่และ    
ยานพาหนะ 

40 
 

มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร หอง ชื่อ 
เนื้อท่ี 
(ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

200 พ้ืนที่สวนกลาง 7.5   

201 หองปฏิบัติการภาควิชาภูมิศาสตร 72   มีเครื่องคอมพิวเตอร 
202 หองพักนักศึกษา ป.โท ภาควิชาจิตวิทยา 72  

203 หองปฏิบัติการ 1 ภาคจิตวิทยา 36 มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ ไมโครโฟน โทรทัศนสําหรับ
น.ศ. ประมาณ  25  คน   

204 หองปฏิบัติการ 2 ภาคจิตวิทยา 36   มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ ไมโครโฟนสําหรับน.ศ. 
ประมาณ  5 คน   

205 
 

หองบันทึกเสียง AV ภาควิชา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

36  สําหรับน.ศ. ประมาณ  30  คน มีไมโครโฟน 

206 หองปฏิบัติการ AV ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

15.9 สําหรับน.ศ. ประมาณ  30  คน  มีเครื่องฉายภาพสาม
มิติ  เครื่องคอมพิวเตอร ไมโครโฟน ชุดนําเสนอ 
โทรทัศน 

207 หองเรียน AV ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

36 มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ  เครือ่งเสยีง ไมโครโฟน  
เครื่องฉายภาพสามมิติ  เครื่องคอมพิวเตอร ชุด
นําเสนอ สําหรับ น.ศ. ประมาณ  60 คน     

208 หองสมุดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 15.9  
209 หองบริการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 29.68   
210 หองCounseling room I ภาควิชาจิตวิทยา 10.25 

211 หองCounseling room II ภาควิชา จิตวิทยา 10.25 

     บรรจุน.ศ. ประมาณ  14  คน 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCB 
ช้ัน 2 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
212 หองCounseling room III ภาควิชา จิตวิทยา 10.25  
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อาคาร หอง ช่ือ 
เนื้อที่ 
(ตร.ม.) 

หมายเหตุ 

300 พ้ืนที่สวนกลาง 117.81   

301/1  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   

301/2  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   

301/3  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/4  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/5  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/6  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/7  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/8  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/9  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45  มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

301/10  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/11  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/12  หองพักอาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 9.45   
301/13 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
301/14 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
301/15 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
301/16 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
301/17 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
301/18 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45 
301/19 หองเลขานุการภาควิชาวิชาภูมิศาสตร 10 
301/20 หองประชุมภาควิชาภูมิศาสตร 20 
302/1 หองประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 27.6 

 
มีเครื่องคอมพิวเตอร 
   และพรินเตอร 

   

302/2 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/3 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   

NCB 
ช้ัน 3 

 

302/4 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
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อาคาร หอง ชื่อ 
เนื้อท่ี 

(ตร.ม.) 
หมายเหตุ 

302/5 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/6 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/7 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/8 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45  
302/9 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 9.45   
302/10 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 9.45   
302/11 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 9.45   
302/12 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 9.45 มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

302/13 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 9.45  
302/14 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 9.45  
302/15 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 9.45   
302/16 หองพักอาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9.45   
302/17 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 9 มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 

NCB 
ช้ัน 3 

302/18 หองพักอาจารยภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 10.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาคาร หอง ชื่อ เน้ือท่ี  (ตร.ม.) หมายเหตุ 

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

   มีเครื่องคอมพิวเตอรและ 
     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   
401/17 หองสมุดภาควิชาจิตวิทยา 21.2  มีเครื่องฉายภาพขามศีรษะ 
402/1 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45  
402/2 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45  
402/3 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NCB
ช้ัน 4 

402/4 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45  
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402/5 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45  
402/6 หองสมุดภาควิชาบริหารการศึกษา 21 มีเครื่องคอมพิวเตอรและพรินเตอร 
402/7 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45   
402/8 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา 9.45   
402/9 หองพักอาจารยภาควิชาบริหารการศึกษา,

หองประชุมภาคฯ 
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  
402/15 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45  
402/16 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45  
402/17 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45  

 
 
 
 
 

NCB
ช้ัน 4 

402/18 หองพักอาจารยภาควิชาจิตวิทยา 9.45  

อาคาร หอง ชื่อ เน้ือท่ี  (ตร.ม.) หมายเหตุ 

 

 
อาคาร หอง ช่ือ เนื้อที่(ตร.ม.) หมายเหตุ 

500 พ้ืนที่สวนกลาง 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 
ช้ัน 5 

 
 

508 หองเรียนภาควิชาคหกรรมศาสตร 24  
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                     ผังอาคาร NCB ชั้น 6 
 
            
                                                             600 

 
601 

 
 
 
                                                                                                 

 
ดาดฟา 

อาคาร หอง ชื่อ เนื้อท่ี(ตร.ม.) หมายเหตุ 

600 พ้ืนที่สวนกลาง 159  NCB 
ช้ัน 6 601 หองประชุม 204  

 

ตึกศรีชุม  (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) 
 
 
 
 

                                                         หองธุรการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร หอง ชื่อ หมายเหตุ 

ช้ัน 2 หัวหนาภาคและเลขาภาค 
หองแสดงสื่อการสอน 

คอมพิวเตรอรพรอมเครื่องพริ้นเตอร1 ชุด 
เครื่องโอเวอรเฮด 

1 หองพักอาจารย - 

2 หองพักอาจารย - 

3 หองพักอาจารย คอมพิวเตอร 1 ชุด เครื่องพริ้นเตอร 

SCB 
ชั้น 2 

4 หองพักอาจารย คอมพิวเตอร 1 ชุด 

 
 

หองปฏิบัติการสุขศึกษา 

 
 
หองปฏิบัติการ
นันทนาการ 

 
 
 
 

หองแสดงสื่อ

 
หองเก็บ
เคร่ืองมือ 

การสอน  
หอง

ัณฑิตศึกษา 

 
 

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 

บ

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 
7 

หองพัก
อาจารย 
8 

หองพัก

อาจารย 5 
หองพัก
อาจารย 
6

 
 
 
 

หองปฏิบัติกา
รกีฬา 

 
หองประชุม 

 
หัวหนา
ภาค 



 38 

 

อาคาร หอง ชื่อ หมายเหตุ 

5 หองพักอาจารย - 

6 หองพักอาจารย - 

7 หองพักอาจารย - 

8 หองพักอาจารย - 

9 หองพักอาจารย - 

10 หองพักอาจารย - 

11 หองพักอาจารย - 

 
 
 
 
 
 

SCB 
ชั้น 2 

12 หองพักอาจารย - 

 13 หองพักอาจารย - 

 14 หองพักอาจารย - 

 15 หองพักอาจารย - 

 16 หองพักอาจารย - 

 17 หองพักอาจารย - 

  หองปฏิบัติการนันทนาการ - 

  หองปฏิบัติการสุขศึกษา - 

 หองแสดงสื่อการสอน - 

 หงบัณฑิตศึกษา - 

 หองธุรการ - 

 หองเก็บเครื่องมือ - 

 หองปฏิบัติการกีฬา - 

 หองประชุม เครื่องโปรเจคเตอร 

 หองหัวหนาภาควิชาและเลขา คอมพิวเตอร 3 เครื่อง   เครื่องปริ้น 2 เครื่อง 

 
 
 
 

SCB 
ชั้น 3 

 หองพักผอน - 

  หองพักผอน - 
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1.9  เอกลักษณของหนวยงาน 
 

ตราสัญลักษณและสีประจําคณะ 
 
 

 
ตราสัญลักษณ 

 

 
 
 
 

สีชมพู สีประจําคณะ 
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมายสําคัญในปจจุบัน 

ผลการประเมินป  2551 การปรับปรงุ เปาหมาย (ป 2552 - ปจจุบัน) 

องคประกอบที่ 1 
-   
 

องคประกอบที่ 1 
- มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผน 
ปฎิบัติวราชการ  คณะศึกษาศาสตร 

- มีการจัดโครงการศึกษางานนโยบายและแผนและงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- มีการประชุมระหวางคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน
และประกนัคณุภาพการศึกษารวมกนัเพื่อวางแผนการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 

องคประกอบที่ 1 
- โครงการศึกษางานนโยบายและแผนและงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา ณ คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและแผนป
การศึกษาละ 4 ครั้ง   

-  พิจารณาแผนปฏิบัติราชการโดยผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 

องคประกอบที่ 2 
    1.ขาดการสรางเครือขายงานวิจยัดาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
     2.จํานวนนกัศึกษาและศษิยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ5 ป ไดรับการประกาศเกยีรติ
คุณยกยองมีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับจํานวน
นักศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ป     

3.จํานวนกระบวนวิชาที่จัดทํา  e-learning มี
จํานวนนอยเมือ่เทียบกับจํานวนกระบวนวชิา
ทั้งหมดที่เปดสอนในปการศึกษา 2551 

องคประกอบที่ 2 
- มีการปรับปรุงหลักสูตรสาขานวัตกรรมหลักสูตรและ

การจัดการเรยีนรู 
 

องคประกอบที่ 2 
- สนับสนุนใหคณาจารยทําวจิัยดานการเรียน
การสอนเพิ่มมากขึ้น 

- สนับสนุนสงเสริมใหนักศกึษาเขารวมการ
แขงขันเพิ่มมากขึ้น 

-  สนับสนุนสงเสริมใหคณาจารยทํา e-learning  
เพิ่มมากขึ้น 
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องคประกอบที่ 3 
1. ควรจัดหมวดหมูเอกสารของการใหบริการแก
นักศึกษาและศิษยเกาทั้ง 5 กิจกรรม 
     2.  ควรใหนักศึกษามีสวนรวมคิดโครงการ/
กิจกรรม 

องคประกอบที่ 3 
- มีการรวบรวมเอกสารการใหบริการแกนกัศกึษาทั้ง 6 

กิจกรรมอยางเปนหมวดหมู 
- นักศึกษามีสวนรวมในโครงการ 6 กิจกรรม  จํานวน  

1,962  คน  

องคประกอบที่ 3 
1. ในการจดัโครงการตางๆ จะไดเชิญศิษย

เกาเขารวมโครงการ 
2. จัดกิจกรรมพฒันานักศกึษาอยางตอเนื่อง  

องคประกอบที่ 4 
-  เพิ่มจํานวนผูทําวิจัย สรางเครือขายการวจิัยกับ
หนวยงานภายนอก เพื่อของบวิจัยจากภายนอก
เพิ่มขึ้น สนับสนุนการวจิัยที่มีเนื้อหา เพื่อ
ยกระดับการวจิัยสูระดับชาตทิี่ครอบคลุมทั้ง
ประเทศ 

องคประกอบที่ 4 
- ปงบประมาณ  2552  คณาจารยไดรับเงินสนับสนุน
งานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายใน  จํานวน  11  เรื่อง  
และไดรับเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกจํานวน  34 เรื่อง 

- คณาจารยเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคใน
วารสารมหาวทิยาลัยรามคําแหง จํานวน  9  เรื่อง  วารสาร
คหเศรษฐศาสตร  จํานวน 1 เรื่อง  รวมนําเสนอผลงานวิจัย
ในระดบัชาติ/นานาชาติ จํานวน  4  เรื่อง  นําผลงานวิจยัไป
ใชประโยชน  จํานวน 4  เรื่อง   

- มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนกัวิจยัที่มี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

- มีการจัดทําขั้นตอนการเสนอของบประมาณสนับสนุนการ
ทําวิจยัจากงบประมาณเงนิรายได คณะศกึษาศาสตร 

- มีการทําวิจยัรวมกับหนวยงานภายนอก 
-  

องคประกอบที่ 4 
-   สนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหอาจารยทําวิจยั
มากขึ้นในรูปของการรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก 
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องคประกอบที่ 5 
1. คณะควรกําหนดนโยบายการจัดการความรูสู

สังคม  เชน  การใหความรูเกีย่วกับการใชผา
ไหม การดแูลรักษา      ผาไหม หรือการสอน
ทําอาหารคาว-หวาน ผานสื่ออิเลคทรอนิกส     

2.  ควรสรางเครือขายรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก  เพื่อใหบริหารทางวิชาการ การวจิัยและ
การเรียนการสอนดําเนนิควบคูกันไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

องคประกอบที่ 5 
1. คณะฯไดมีการดําเนินการใหบริการวิชาการวิชาชีพ

แกสังคมอยางตอเนื่องโดยไดจัดโครงการบริการทาง
วิชาการแกสังคม จํานวน  5 โครงการ    

2. โครงการบริการวิชาการไดนํามาบูรณาเขากับการ
เรียนการสอน ซึ่งไดแก ไดแก สอนวิชา HC 628 
บทบาทหญิง – ชายในสังคมไทย โดยไดจัดโครงการ
อบรม เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
วิชาชีพ คหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน  
และวิชา HC 645 การสัมมนาทางคหกรรมศาสตรเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

 

องคประกอบที่ 5 
1.  จัดกิจกรรมการบริการวิชาการวิชาชีพแกสังคม
และสนับสนนุใหคณาจารยบริการวิชาการ
วิชาชีพแกสังคมอยางตอเนือ่ง 

องคประกอบที่ 6 
คณะศกึษาศาสตรเปนคณะที่สามารถจัดกิจกรรม
ระดับชาติไดหลายมิติ เชน วัฒนธรรมดานการ
ดูแลสุขภาพและดานการเรยีนรูของคนไทย 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 6 
- 

องคประกอบที่ 6 
- 
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องคประกอบที่ 7
 1.  ยังไมมีอาจารยที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.  ควรมีแผนการพัฒนาองคความรูชัดเจน 
3.  ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงของทุก
หนวยงานในคณะที่ชัดเจน 
4.  ควรจัดทําระบบการปรึกษาที่มาจากภาค
ประชาชน 
 

องคประกอบที่ 7
1. จัดระบบขอมลูสารสนเทศใหทันสมัย รวดเร็ว เพื่อนํา
ขาวสาร แหลงทุนวิจยั การประกวด แขงขนัที่เกีย่วกับ
อาจารยและบคุลากร 
2. จัดทําแผนพัฒนาองคความรูในองคกร 
โดยทุกภาควิชาทุกหนวยงาน  
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูผานเว็บไซดของคณะและ
จดหมายขาวและ 
4. ประเมินผลความสําเร็จของการจัดความรูในองคกร 
5. กําหนดแผนบริหารความเสีย่ง 
6. มีการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน 

องคประกอบที่ 7
1.  จัดทําระบบฐานขอมูลเวบ็ไซดของทุกภาควิชา
ภายในป /2553 

2.   จัดทําระบบขอมูลการพัฒนาบุคลากรทางเว็บ
ไซดของคณะ/ภาควิชาภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

3.  เผยแพรขอมูลความรูเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผานเว็บไซด เว็บบอรด  บล็อก 

4.  คณะจดัประชุมใหความรูบุคลากรเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงภายในป 
2553 

5. ทุกภาควิชา ทุกหนวยงานและทุกงานจัดทํา
แผนการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง 

องคประกอบที่ 8 
-  ผลการประเมินปการศึกษา 2550  ไมมีจดุที่

ควรพัฒนา 

องคประกอบที่ 8 
1. มีการอบรมเจาหนาที่ของหนวยงานฝกอบรมระบบสามมิติ 

(ระบบฐานขอมูลของมหาวทิยาลัย เรื่องการเงินพัสดุ) 
2. มีการจัดทําแผนการใชจายเงนิงบประมาณเพื่อให

สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

องคประกอบที่ 8 
1.  ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑของคณะฯ

ที่เสื่อมสภาพหมดความจําเปน 
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องคประกอบที่ 9
1.  ขาดระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน 
2.  ควรมีระบบการใหความรูและทักษะการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแกนักศึกษาอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 
3.  ควรสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาตระหนกัถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา 
4.  จัดทําแนวทางปฏิบัติดานประกันคณุภาพ

การศึกษาที่ดี เพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 

องคประกอบที่ 9 
1.  มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะ
ศึกษาศาสตร ประจําภาคเรยีนที่ 1  ปการศกึษา  2552  เพือ่ให
ความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศกึษา 
2.  มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกฝายเหน็ความสําคัญและมี
สวนรวมในการดําเนินการดานการประกนัคุณภาพการศกึษา  
ผูบริหาร บุคลากร 
3.  มีสรางเครือขายพัฒนาคณุภาพภายในมหาวิทยาลัย ไดแก  
1)  เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํากิจกรรม
นักศกึษา และไดจัดโครงการเชื่อมสัมพันธชาวจิตวิทยา 7 
มหาวิทยาลัย     

องคประกอบที่ 9 
1.  มีการนําปรับปรุงผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 
2.  มีการใหความรูและทักษะแกบุคลการและ
นักศึกษาเพื่อใหมีความเขาใจในงานประกนั
คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 10 
- 

องคประกอบที่ 10 
-  มีการดําเนินการจัดกจิกรรมตามสถานศึกษานโยบาย 3 ดี 
ครบทุกดาน  ไดแก ไ  โครงการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม
และจริยธรรม  และโครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชวีติ
ปลอดภัย    

องคประกอบที่ 10 
- ดําเนนิกิจกรรมอยางตอเนือ่ง 
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องคประกอบที่ 11 
จัดใหมีการประเมินตดิตามผลการใหบริการดาน
ปจจัยสนับสนนุการเรียนการสอน   เพื่อนําผลมา
ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

องคประกอบที่ 11 
- คณะศกึษาศาสตรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคาร
สถานที่ จากการนําผลการประเมินครั้งที่ผานมา มีการจัดซื้อ
วัสดุ ครุภณัฑที่จําเปนและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 
มีการปรับปรุงอาคาร หองตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร เชน 
การปรับปรุงหองเรียน และสื่ออุปกรณเพือ่ใชในการเรียนการ
สอน ชั้น 6 อาคารนครชุม 

องคประกอบที่ 11 
- จัดหองเรยีนหองปฏิบัติการที่เอื้อตอการศึกษามี
วัสดุครุภณัฑที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
อยางตอเนื่อง 
- มีการสํารวจการใชโสตทัศนูปกรณและวัสดุ
การศึกษาอยางตอเนื่องและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไข 

องคประกอบที่ 12 
1. ควรผลักดันใหมีการดําเนนิการตามแผน 
2. กรรมการวจิัยควรมาจากทุกภาควิชาและทุก
หนวยงาน        

องคประกอบที่ 12 
- สนับสนุนใหบุคลากรทําวิจยัและงานสรางสรรค 
- มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยในการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 12 
- สนับสนุนใหบุคลากรทําวิจยัและงาน

สรางสรรค 
- สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม

เกี่ยวกับวิจยัมากขึ้น 
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บทที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
คณะศึกษาศาสตร 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค  และแผนการดําเนินการ 
1.1 มีการกําหนดปรชัญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดาํเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.1.1 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกจิ
ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.2 
 

สารประชาสัมพันธงานนโยบายและแผน
และประกนัคณุภาพการศึกษา 

ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th 

ศษ. 1.1.1.4 ภาพถายปายหนาคณะศกึษาศาสตร 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน คณะศกึษาศาสตร กําหนดปรัชญา ปณิธาน   มีการเผยแพร
ในสารประชาสัมพันธนโยบายและแผนและประกนัคุณภาพ
การศึกษา Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th  และปาย
หนาคณะศึกษาศาสตร 

  

 
 
 
 
 

http://www.edu.ru.ac.th/
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะศกึษาศาสตร ปพ.ศ.2552 
ศษ. 1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน  คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 1.1.2.3 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง “การจดัทําแผนปฏิบตัิราชการคณะ
ศึกษาศาสตร” 

ศษ. 1.1.2.4 แผนปฏิบัติราชการ4 ป (พ.ศ. 2551-2554) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 1.1.2.5 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.7 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552  คณะศกึษาศาสตร 
ศษ.1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานปการศึกษา  2552  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.9 โครงการศึกษาดูงานนโยบายและแผนและประกันคณุภาพการศึกษา          

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศษ. 7.1.3.2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 11/2552  
วาระที่ 4.4 แผนที่ทางยุทธศาสตรและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป (2551-2554) 

ศษ.1.1.2.10 แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผนคณะศึกษาศาสตรกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2. มีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ  แผนการ
ดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจํา
ใหสอด 
คลองกันและสอดคลอง
กับภารกจิหลักของ
มหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ 

คณะศกึษาศาสตร  โดยคณะกรรมการ
ฝายนโยบายและแผน  ไดจัดโครงการสัมมนา     
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการระดับภาควิชา        
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
เพื่อใหหนวยงานภายในคณะศึกษาศาสตร 
จัดทําแผนการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
รามคําแหง    และศึกษาดูงานนโยบายและแผน
และการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพื่อใหการ
จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปมีรูปแบบที่
สอดคลองกัน  นอกจากนี้
คณะกรรมการนโยบายและแผนและ
คณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตรไดมี
การพิจารณาจดัทําแผนผังเชือ่มโยงของ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551 – 2554 )             
คณะศกึษาศาสตร (Mind Map) ที่สอดคลองกับ
มหาวิทยาลัยและกระทรวงศกึษาธิการ 

ศษ.1.1.2.11 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยรามคาํแหงกับ
กระทรวงศกึษาธิการ 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 1/2552  วาระที่ 3.11                   
เรื่อง ขอสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551 - 2554) 
และแผนปฏิบตัิราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ศษ. 1.1.2.6 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)               
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 1.1.2.7 
 

แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552                     
คณะศกึษาศาสตร 

3. 
 
 
 
 

มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  
และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้
เพื่อวัดความสาํเร็จของการดาํเนินงาน 
 

 คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดตัวบงชี้ของการ
ดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วดัใน
การดําเนนิงานในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-
2554)      คณะศึกษาศาสตร  แผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2552คณะศึกษาศาสตร  และแผน
ดําเนินงานประจําปการศกึษา 2552  คณะศกึษาศาสตร   

 

ศษ.1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา 2552                  
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 1.1.4.1 
 

ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 
2552 คณะศึกษาศาสตร (6 เดือน 12 เดือน) 

4. มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกจิ คณะศกึษาศาสตรมีการดําเนินการตามตวัชี้วัด
ครบทุกตัวชี้วดัและดําเนินการตามแผนทั้ง 4 ภารกิจ 
รวมทั้งสิ้น 2 แผน คือ แผนการปฎิบัติราชการและ
แผนการดําเนนิงาน ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําปการศึกษา 
2552 (6 เดือน 12 เดือน)       

 
 
 
 
 
 
 



 
50

 
 
 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ. 1.1.4.1 
 

ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552 
คณะศกึษาศาสตร (6 เดือน 12 เดือน) 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําปการศึกษา 
2552 (6 เดือน 12 เดือน)       

5. มีการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  
อยางนอย  ปละ2 ครั้ง และรายงานตอ
ผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย 

คณะศกึษาศาสตรไดติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ทุก 6 เดือน 
และมีการรายงานผลตอผูบริหารรับทราบ 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                            
คณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 7/2552, 15/2552 

ศษ. 1.1.2.2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน 
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 7.1.3.2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                       
คณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 11/2552  วาระที่ 4.4 แผนที่ทาง
ยุทธศาสตรและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ 4 
ป (2551-2544)    และ14/2552 วาระที่ 4.2 

ศษ. 1.1.2.11 
 

แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผนคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
กลยุทธ  แผนการดําเนนิงาน  
เปาประสงคเปาหมายกับยุทธศาสตร
และแผนพฒันาของชาติ  ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ 

ฝายนโยบายและแผนคณะศกึษาศาสตร           
มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ 
แผนการดําเนนิงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตร แผนพัฒนาของชาติและสภาพ
ปจจุบันอยางสม่ําเสมอและเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตรพิจารณา 

ศษ.1.1.2.12 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย
รามคําแหงกับกระทรวงศกึษาธิการ 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7 มีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการนโยบายและแผนคณะศกึษาศาสตร   
ไดนําผล การประเมินแผนการปฏิบัติราชการมาปรับปรุง 
บางรายการตัวบงชี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และเปาประสงค ของคณะศกึษาศาสตร   มีการปรับปรุง
แผนผังเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป              
(2551 – 2554 ) คณะศึกษาศาสตร (Mind Map)  

ศษ. 1.7.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
นโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2553  วาระที่ 
4.2 และครั้งที่ 2/53 วาระที่ 4.1,4.2,4.3 

 
เกณฑการประเมิน   (ระดับ)    กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

เปาหมาย......ระดับ...7................ ทําได.......ระดบั....7........................ เปาหมาย ปตอไป.........ระดับ...7................. 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ........5........คะแนน (เต็ม 5) 
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1.2  การประเมินผลการดาํเนินงานและรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏบิัตงิานที่กําหนด 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีเอกสารกําหนดรายการตวับงชี้ของ

แผนการปฏิบัติงาน 
คณะศกึษาศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 

2552 มีตัวชี้วดัจํานวน 48 ตัวชี้วัด  
ศษ. 1.1.2.7 

 
แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552       
คณะศกึษาศาสตร 

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี ้

คณะศกึษาศาสตรมีคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน คณะ
ศึกษาศาสตร  เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ศษ. 1.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
แผน คณะศึกษาศาสตร ปพ.ศ.2552 

ศษ. 8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2552 

ศษ. 1.1.4.1 
 

ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2552 คณะศึกษาศาสตร   
(6 เดือน 12 เดอืน) 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําป
การศึกษา 2552 (6 เดือน 12 เดือน)       

3. มีเอกสารแสดงผลการดําเนนิงานตาม
ตัวบงชี ้

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย
สนับสนุนในการดําเนนิงาน เชน งบเงนิอุดหนุน: เงินกิจกรรม
วิชาการนกัศึกษา  งบรายจายบริการวิชาการแกชุมชน                           
มีสรุปงบประมาณรายจายจากรายได ประจาํปงบประมาณ   พ.ศ.  
2552   ที่ไดใชจายตามแผนการดําเนินงาน 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีเอกสารแสดงกระบวนการประเมินผล

การดําเนนิงานตามตัวบงชี ้
คณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

รอบปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 และจัดทาํรายงานผลใหกองแผนงานทุก 6 เดือนและ 12 เดือน 

ศษ. 1.2.4.1 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552  งานนโยบายและ
แผน สํานักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา    
คณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 15/2552 

ศษ. 1.1.4.1 
 

ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2552 คณะศึกษาศาสตร   
(6 เดือน 12 เดอืน) 

5. มีการประเมินการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามที่
กําหนด 

คณะศกึษาศาสตรมีการประชุมประเมินผลการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามที่กําหนด รายงานตอคณบดีและ
คณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร  

ตัวชี้วดัตามแผนปฏิบัติราชการ จํานวน  48 ตัวชี้วดั ดําเนนิการ
บรรลุเปาหมาย จํานวน 46 ตวัชี้วดั ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วดั คิด
เปนบรรลุเปาหมายรอยละ 95.83   

 

เกณฑการประเมิน   ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการครบทุกขอและ 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74 

มีการดําเนนิการครบทุกขอและ 
บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89 

มีการดําเนนิการครบทุกขอและ 
บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100 

 

เปาหมาย......รอยละ   75.......... ทําได........รอยละ  95.83...... เปาหมาย ปตอไป.......รอยละ  90.............. 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........1........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน......1..........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ........3........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......5........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 2    การเรียนการสอน 
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบรหิารหลักสูตร 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 2.1.1.1 ระบบกลไกการเปดปดหลักสูตร 
ศษ. 2.1.1.2 บันทึกขอความ เรื่อง การแจงขอมูล

เกี่ยวกับการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชใน
การจัดการเรยีนการสอนของ
สถาบันอุดมศึกษา 

1. มีระบบและกลไกการเปดและ
ปดหลักสูตร 

คณะศกึษาศาสตรมีระบบกลไกการเปด-ปดหลักสูตรตาม
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติตามหลักเกณฑกลไกการเปด-
ปดหลักสูตรทีใ่ชในการจัดการเรียนการสอนของสํานักงานการ
อุดมศึกษา  

ศษ. 2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2553  วาระที่ 4.3 เรื่อง
ระบบและกลไกการเปดปดหลักสูตร  
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 2.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  
กลองที่  1 

2. มีการกําหนดเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตทกุหลักสูตรใน
แผนการผลิตบัณฑิต 

คณะศกึษาศาสตรมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุก
หลักสูตรโดยระบุในหลักสูตร 

ศษ. 2.1.2.2 หลักสูตรปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร  
 กลองที่ 2   

  
 
 
 
 
 



 
55

  
  
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 2.1.3.1 รายงานการวิจยั เรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549    

ศษ. 2.1.3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตประจําสาขานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู   

ศษ. 2.1.3.3 รายงานการประชุม คณะกรรมการบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู   
ครั้งที่5/2551  วาระที่3.1 การปรับปรุงหลักสูตร 
ครั้งที่6/2551 วาระที่ 3.3 ความคืบหนาในการปรับปรุง

หลักสูตร 
ครั้งที่ 3/52 เรื่องแจงเพื่อทราบ ขอ 1 

ศษ. 2.1.3.4 คําสั่งแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสตูรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.3.5 บันทึกขอความ  ขอสงผลการพิจารณาหลกัสูตร 
ศษ. 2.1.3.6 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 

3. มีการเตรียมความพรอมกอน
การเปดหลักสตูรใหมและการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ทุกเรื่อง 

คณะศกึษาศาสตรเตรียมความพรอมกอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร ไดแก  สาขานวัตกรรมหลักสูตรและ
การจัดการเรยีนรู  มีการทําวจิัย เรื่องการประเมิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549  มี
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูในการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตร             
มีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสตูรใหเปนไป
ตาม เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 
2548   

และคณะศึกษาศาสตรมีการเตรียมความพรอม
กอนการเปดหลักสูตรใหม  โดยภาควิชาจติวิทยาไดมี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทําหลักสูตรของ
ภาคจิตวิทยาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF) 

ศษ. 2.1.3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทําหลักสูตร
ของภาคจิตวิทยาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 2.1.3.8 เอกสาร ขอเชิญเขารวมประชุมสัมมนา เรื่องผลการดําเนินงาน

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา 
ศษ. 2.1.3.9 รายชื่อผูลงทะเบียนประชมุสรางความเขาใจเกี่ยวกบัหลักสูตร

แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุน 2,3 
ศษ. 2.1.3.10 บันทึกขอความ  “ขอสงรายชื่อเขารวมประชุมทางวิชาการ

เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2552 (TQF)” 

  นอกจากนี้ไดสงเสริมใหคณาจารยเขารวม
อบรมประชุมสัมมนาหลายเรื่อง  อาทิเชน        
1. ) เขารวมประชุมผลการดําเนินงานรับรอง
ปริญญาและประกาศนยีบัตรทางการศึกษา      
2. ) การสรางความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551           
รุน 2 และ 3  3.)   เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 (TQF)  
และเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐาน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

ศษ. 2.1.3.11 บนัทึกขอความ “ขอสงรายชื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพหลกัสูตรตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา” 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 2.1.4.1 รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนและสงเสริม

วิทยานิพนธระดับบณัฑิตศกึษา ปงบประมาณ 
2552 

ศษ. 2.1.4.2 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธระดบั
ปริญญาโท ที่ตีพิมพ เผยแพร   ปการศึกษา 2552 

ศษ. 2.1.4.3 จํานวนรอยละของบัณฑิตทีท่ํางานแลว ป
การศึกษา 2551 จําแนกตามคณะ/สถาบันและงาน
ที่ทําตรง/สอดคลองกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ
ทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน 
รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของ
บทความจากวทิยานิพนธที่ตีพิมพ
เผยแพร  รอยละของบัณฑิตที่
ทํางานตรงสาขา 

คณะศกึษาศาสตรดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้  วิทยานพินธในระดับปริญญาโทที่สําเร็จ
การศึกษา ประจําปการศกึษา 2552 มีจํานวน  43 
เรื่อง  วิทยานพินธที่ตีพิมพเผยแพรระดับปริญญาโท  
คิดเปนรอยละ 100  วิทยานพินธในระดับปริญญา
เอกที่สําเร็จการศึกษา มีจํานวน  6 เรื่อง   มกีาร
วิเคราะหภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ปการศึกษา  
2551  มีบัณฑติที่ทํางานตรงสาขา  จํานวน 282  คน 
จากผูตอบแบบสอบถาม 360 คน  คิดเปนรอยละ 
78.33 

ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ             
ครั้งที่ 1/2553  วาระที่ 3.3 , ครั้งที่ 2/2553 วาระ3.3 

ศษ. 2.1.3.3 รายงานการประชุม คณะกรรมการบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู  (ครั้งที ่3/2553 เรื่องแจงเพื่อทราบขอ 1) 

ศษ. 2.1.3.5 บันทึกขอความ  ขอสงผลการพิจารณาหลกัสูตร 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการ
ดําเนินการหลกัสูตรประจําป
การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตร 

คณะศกึษาศาสตรโดยสาขานวัตกรรม
หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู  ไดปรับปรุง
หลักสูตรจากเดิมหลักสูตรและการสอนเปลี่ยนเปน
หลักสูตรนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  
และดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิและของกองบริการการศึกษา 

ศษ. 2.1.5.1 บันทึกขอความ แกไขหลักสูตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 2.1.3.6 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ศษ. 2.1.6.1 กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรได
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุก
เรื่อง และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเดน็ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรในคณะศกึษาศาสตรได
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552  และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ. 
2548  และไดรับความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ศษ. 2.1.6.2 บันทึกขอความ เรื่องสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
การใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ศษ. 2.1.7.1 คูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา  
2552 

7. หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาที่เนน
การวิจยั (ปริญญาโท เฉพาะ แผน 
(ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหลักสตูรทั้งหมด 

คณะศกึษาศาสตรมีหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษาที่เนนการ
วิจัยจํานวน  24 หลักสูตร จากจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิต 24 
หลักสูตรคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด และ
หลักสูตรระดบัปรัญญาดุษฎบีัณฑิตที่เนนการวิจยัจํานวน  6  
หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th  (หลักสูตรปริญญา
เอก) 

เกณฑการประเมิน   (ระดับ)   กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก 
 

เปาหมาย..........ระดับ 4...................... ทําได.................ระดับ 7....................... เปาหมาย ปตอไป...........ระดบั 7........................ 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........1........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ......3..........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 

http://www.edu.ru.ac.th/
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2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 2.2.1.1 กลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย

เกี่ยวกับการจดัการศึกษา 
ศษ. 2.2.1.2 รายชื่อคณาจารยที่ไดรับความรูความเขาใจ

ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษา 

ศษ. 2.1.3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ
จัดทําหลักสูตรของภาคจิตวทิยาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ.2552 (TQF) 

1. มีกลไกการใหความรูความ
เขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
วัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร 

คณะศกึษาศาสตรมีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย
ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร โดยสงคณาจารยเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา กับ
หนวยงานทีจ่ดั ดังนี ้

1. เขารวมประชมุทางวิชาการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 (TQF)  

2.  เขารวมประชมุเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระดับอดุมศึกษา 

3. เขารวมประชมุสัมมา เรื่อง จากประสบการณสูแนวใหม:
การผลิตและพฒันาวิชาชีพครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

4. เขารวมประชมุสัมมนาเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา   
          นอกจากนี้ภาควิชาจิตวิทยาไดจดัโครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําหลักสูตรของภาคจิตวิทยาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2552 (TQF)  
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ. 2.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  กลองที่  1 
ศษ. 2.1.2.2 หลักสูตรปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร 

กลองที่ 2 
ศษ. 2.2.2.1 แบบประมวลรายวิชา  (Course Syllabus)                  

ปการศึกษา 2552 
ศษ. 2.2.2.2 แบบสอบถามการจัดการเรยีนโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

2. มีการออกแบบการเรียนการ
สอนและจัดกจิกรรมการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

คณะศกึษาศาสตรมีการออกแบบการเรียนการสอนและจดั
กิจกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยกําหนดในแบบ
ประมวลรายวชิา  (Course Syllabus) ทุกหลักสูตร  นอกจากนี้
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนไดมีการสํารวจการจดัการเรียน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

ศษ. 2.2.2.3 ผลการประเมินการจัดการเรยีนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญภาควิชาหลักสูตรและ การสอน 

ศษ. 2.2.3.1 รายชื่อกระบวนวิชาที่จดัทํา  e-Learning 
ศษ. 2.2.3.2 รายชื่อกระบวนวิชาที่จดัทํา  e-Book 
ศษ. 2.2.3.3 รายชื่อระบวนวิชาที่จัดทํา e-Testing 
ศษ. 2.2.3.4 Powerpoint , TV,CD,DVD 
ศษ. 2.2.3.5 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน                    

ปการศึกษา 2552 (ปจจยัสนบัสนุนการเรียนการ
สอน) 

3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอน เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 

คณะศกึษาศาสตรมีการใชสื่อและเทคโนโลยีในการสอน
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนกัศึกษา  ไดแก การจัดการเรยีนการ
สอนแบบ e-learning  มีการเรียนการสอนทาง Internet รูปแบบ
อื่น เชน E – Book และการสอบโดยระบบ e - Testing   การใช
สื่อ Powerpoint เปนตน ปการศึกษา  2552 มีการประเมินความ
เหมาะสมของโสตทัศนูปกรณในหองเรียนซึ่งผลการประเมินอยู
ใน ระดบัดี คาเฉลี่ย 3.92  นอกจากนี้ ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษามกีารใชสื่อเทคโนโลยีในการสอนโดยการพัฒนา
บทเรียนบนเวบ็กระบวนวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 
ET 131 (ET 105)   

    ศษ. 2.2.2.1 แบบประมวลรายวิชา  (Course Syllabus)           
วิชา ET 131 (ET 105) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 2.2.2.1 แบบประมวลรายวิชา  (Course Syllabus)  

ปการศึกษา 2552 (กลอง 3) 
ศษ. 2.2.4.1 รายชื่อกระบวนวิชาที่นกัศึกษาลงทะเบียน

ปการศึกษา  2552 

4. มีการจัดการเรยีนการสอนทีม่ี
ความยืดหยุนและหลากหลาย ที่
จะสนองตอบตอความตองการ
ของผูเรียน 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุน
และหลากหลาย เชน   นกัศึกษาที่มาเรียนเตม็เวลามีเกณฑ
การประเมินการเรียนที่แตกตางจากนกัศึกษาที่ไมมาเรียนเต็ม
เวลา    มีการเปดสอนตั้งแต 7.30 – 17.20น.  นอกจากนี้มี
หองเรียนใหเลือกหลายกลุม  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีน
จํานวนมาก  คณะศกึษาศาสตรไดมีการแบงกลุมเพื่อให
นักศึกษาไดเลือกเรียนตามชวงเวลาที่สามารถเรียนได  เพือ่
สนองตอบความตองการของนักศึกษาทุกหลักสูตร 

คณะศกึษาศาสตรมีกระบวนวิชาเลือกเสรทีี่นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนไดตามอัธยาศัย  ปการศึกษา 2552            
มีกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจํานวน  558

กระบวนวิชา  มีตารางบรรยายท ุกกระบวนวิชา 

ศษ. 2.2.4.2 มร. 30 

5. มีการประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุก
หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมกีารประเมินการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูและอิงพัฒนาการของ
นักศึกษาทุกหลักสูตร โดยระบุการวดัและประเมินผลการ
เรียนในแบบประมวลรายวิชาของกระบวนวิชานั้น ๆ 

ศษ. 2.2.2.1 แบบประมวลรายวิชา  (Course Syllabus)  
ปการศึกษา 2552  กลองที่ 3 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 2.2.6.1 แบบประเมินการจัดการเรยีนการสอน           

ปการศึกษา 2552 
6. มีการประเมินผลความพึง

พอใจของผูเรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุก
หลักสูตร 

ปการศึกษา  2552  คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินการจดัการเรียนการ
สอนทุกหลักสตูร ในภาคเรยีนที่ 1/2552 ผลการประเมินประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีนการสอนของอาจารย อยูในระดับดี ( x = 4.40)   ผลการ
ประเมินปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  อยูในระดับดี  ( x = 3.99)    ภาค
เรียนที่ 2/2552 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย อยูในระดับ ดี ( x = 4.35)   ผลการประเมินปจจัยสนับสนุนการเรยีน
การสอน  อยูในระดับดี  ( x = 4.003)          

ศษ. 2.2.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน   
ปการศึกษา 2552 

ศษ. 2.2.7.1 ระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียน 

ศษ. 2.2.7.2 บันทึกขอความขอสงผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน  

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนและพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่องทุก
หลักสูตร 

 

คณะศกึษาศาสตรมีการสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร  และแจงผลการประเมินใหคณาจารยทราบเพือ่นํามาพิจารณา
ปรับปรุงแกไขพัฒนาการเรยีนการสอนและพัฒนานกัศกึษาอยางตอเนื่อง   

ศษ. 2.2.7.3 แบบกรอกรายการ “การนําผลการประเมิน
การเรียนการสอนมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน”   

 เกณฑการประเมิน  (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

เปาหมาย.............ระดับ 6................... ทําได.............ระดับ 7........................... เปาหมาย ปตอไป..........ระดบั 7......................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........1........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......1.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......5.........คะแนน (เต็ม 5) 
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2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 2.1.3.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตประจํา

สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู 

ศษ. 2.1.3.4 คําสั่งแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(นวัตกรรมหลกัสูตรและการจัดการ
เรียนรู) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.3.5 บันทึกขอความ  ขอสงผลการพิจารณา
หลักสูตร 

ศษ. 2.3.1.1 หนังสือ ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา
ฝกสอนฝกงาน 

1. มีระบบและกลไกที่กําหนดให
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร 

คณะศกึษาศาสตรมีระบบและกลไกที่กําหนดให
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  เชนการปรับปรุง
หลักสูตรสาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู   
มีคณะกรรมการบัณฑิตประจําสาขานวัตกรรมหลักสูตร
และการจดัการเรียนรู ในการดําเนินงาน   มีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบหลักสูตรที่ปรับปรุง  

นอกจากนี้ มีการจัดใหนักศกึษาออกไปฝกทักษะ
การสอนและฝกงานที่โรงเรียน/หนวยงานภายนอก
รวมถึงไดสงนกัศึกษาไปฝกสอนฝกงานกจิกรรมทาง
การศึกษาโดยความรวมมือกบัองคกรหรือหนวยงาน
ภายนอก ศษ. 2.3.1.2 รายชื่อสถานที่ฝกงาน/ฝกสอน 

ศษ. 2.3.2.1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมา
บรรยาย/สอน 

2. มีการจัดการเรยีนการสอนทีส่งเสริมให
ผูเรียนมีความรูและทักษะทีน่ําไปใชใน
การปฏิบัติไดจริง โดยมีผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

คณะศกึษาศาสตรมีหลักสูตร ที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดย
รวมมือกับบุคคลหรือองคกรภายนอก  โดยเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ หรือวิทยากรจากภายนอกมาสอนและฝก
ปฏิบัติ    มีวิชาที่สงนักศึกษาไปฝกสอนฝกงานกจิกรรม
ทางการศึกษาโดยความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงาน
ภายนอกทุกหลักสูตร 

ศษ. 2.2.2.1 แบบประมวลรายวิชา  Course Syllabus) 
(หลักสูตรวิชาฝกสอน/ฝกงาน) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 2.3.1.1 หนังสือ ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษา

ฝกสอนฝกงาน 
ศษ. 2.3.1.2 รายชื่อสถานที่ฝกงาน/ฝกสอน 

ศษ. 3.2.2.1/8 โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของ
นักศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 30 

ศษ. 3.2.2.1/9 โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของ
นักศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 31 

ศษ. 2.3.3.1 บันทึกขอใชหองประชุมอาคารนครชุม ชั้น 1 
และลานเอนกประสงคเพื่อจดัโครงการ 
Foodslylist Challenge 

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการ
ศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกาํหนด
ในหลักสูตรโดยความรวมมอืกับ
องคกรหรือหนวยงานภายนอก 

คณะศกึษาศาสตรจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา
โดยความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอกไดแก   
1.)  มีการสงนกัศึกษาออกไปฝกทักษะการสอนและฝกงานที่
โรงเรียน/หนวยงานภายนอก   
2.) ภาควิชาคหกรรมศาสตรไดจัดโครงการปจฉิมโครงการ
ปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของนักศึกษาวิชาเอกคหกรรม
ศาสตร รุนที่ 30 และโครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของ
นักศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 31 โดยความรวมมือ
กับองคกรภายอก 

 นอกจากนี้ไดรวมมือกับบรษิัทฟูด สไตลสิต จํากัด  
ในเรื่องการประชาสัมพันธและสถานที่ Road Show เพื่อการ
แขงขัน และมนีักศึกษา คณะศึกษาศาสตรในการเขารวมการ
แขงขันดวย 

ศษ. 2.3.3.2 ใบประกาศของนักศึกษาที่เขารวมการ
แขงขัน Foodslylist Gen Club เฟนหาสุดยอด
ทีมนักออกแบบตกแตงอาหารป 2009 

ศษ. 2.3.4.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยนิเทศกนักศึกษา   
ศษ. 2.3.4.2 ประเมินผลการฝกสอน/ฝกงานจาก

หนวยงานภายนอก   
ศษ. 2.3.4.3 ผลการนิเทศการสอน คณะศกึษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินกจิกรรมการเรียนการสอน
ที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอก
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

คณะศกึษาศาสตรติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การฝกสอน โดยแตงตั้งอาจารยนิเทศกเพือ่นิเทศการสอน
และมีการประเมินผลการฝกสอน/ฝกงานของนักศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก 

ศษ. 2.3.4.4 สมุดปฏิบัติการฝกสอน/ฝกงาน กลองที่ 4 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การมีสวนรวมของบุคคล องคกร
และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

   

 
เกณฑการประเมิน  (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

 

เปาหมาย..........ระดับ 4...................... ทําได.................ระดับ 4....................... เปาหมาย ปตอไป.......ระดับ 5............................ 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.........0.......คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ....2............คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......3.........คะแนน (เต็ม 5) 
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2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
 
 
 
 
 
 

  

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ + 10% หรือ ≤ -10% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

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

(-5.99)-5.99% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 

เปาหมาย................................ ทําได.................................................. เปาหมาย ปตอไป................................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ................คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน................คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ................คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ................คะแนน (เต็ม 5) 
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 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 1 – 19      
2. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 20 – 

29 แต วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 
   

3. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 20 – 
29 และวุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

   

4. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับรอย
ละ 30 และวฒุปิริญญาตรีมากกวารอย
ละ 5 

   

5. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือเทากับรอย
ละ 30 และวฒุปิริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 

ปการศึกษา  2552  คณะศึกษาศาสตร   มีอาจารยประจํา
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  จาํนวน 138  คน  เปน
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 45 คน  คิดเปนรอยละ 
32.60 ระดับปริญญาโท จํานวน 93  คน  คดิเปนรอยละ  67.39   
 

ศษ.2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: 
จาํแนกตามวฒุิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวชิาการ   
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เกณฑการประเมิน   ปจจัยนําเขา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ขอ 1 หรือ ขอ 2 ขอ 3  หรือ ขอ 4 ขอ 5 

 
เปาหมาย    ปริญญาเอก รอยละ 30 
                 ปริญญาตรีนอยกวารอยละ 5 

ทําได   ปริญญาเอก รอยละ32.60 
           ปริญญาตรีรอยละ 0 

เปาหมาย ปตอไป  ปริญญาเอก รอยละ 30 
                              ปริญญาตรีนอยกวารอยละ 5 

คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.........1.......คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ........3........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ...5.............คะแนน (เต็ม 5) 

 
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตาํแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 1 – 39   
   

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 40 – 59  แตผูดํารงตําแหนงระดับรศ. 
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10 

   

3. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันอยู
ระหวางรอยละ 40– 59 และ ผูดํารงตําแหนงระดับ 
รศ. ขึ้นไปเทากับหรือมากกวารอยละ 10 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน

มากกวาหรือเทากับรอยละ 60 และผูดํารง
ตําแหนงระดบั รศ. ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10 

   

5. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
มากกวาหรือเทากับรอยละ 60 และ ผูดํารง
ตําแหนงระดบั รศ. ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10 

ปการศึกษา  2552  คณะศึกษาศาสตร มีอาจารย
ประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  จํานวน  
138 คน เปนอาจารยที่ดํารงตาํแหนง รศ. จาํนวน 74  คน 
คิดเปนรอยละ  53.62  ผศ. จาํนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
24.63  และอาจารยจํานวน  30  คน  คิดเปนรอยละ  22.74  
รวมอาจารยมตีําแหนงทางวชิาการ รศ.+ผศ. เทากับ108  
คน คิดเปนรอยละ 78.26  อาจารยที่ดํารงตําแหนง               
รศ. จํานวน 74  คน คิดเปนรอยละ  53.62 

ศษ.2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: 
จําแนกตามวฒุิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวชิาการ   

 
เกณฑการประเมิน   ปจจัยนําเขา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ขอ 1 หรือ ขอ 2 ขอ 3 หรือ ขอ 4 ขอ 5 

 

เปาหมาย   ศ.+รศ.+ผศ.รอยละ 60 
                 รศ. รอยละ 10 ขึ้นไป 

ทําได    ศ.+รศ.+ผศ.รอยละ 78.26            
           รศ. รอยละ 53.62 

เปาหมาย ปตอไป   ศ.+รศ.+ผศ.รอยละ 60                        
                              รศ. รอยละ 10 ขึ้นไป 

คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.........1.......คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน....1............คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 
ศษ. 2.7.1.1 จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 2.7.1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหง วาดวย

จรรยาบรรณขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

1. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

คณะศกึษาศาสตร มีจรรยาบรรณวิชาชีพไว
สําหรับปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรโดยถือปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง         
มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบใน website   
ของคณะศึกษาศาสตร  มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพเปนผูรับผิดชอบดําเนนิการ ศษ. 2.7.1.3 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 88/2552   เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการดานจรรยาบรรณของ                    
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 2.7.1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหง วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

ศษ. 2.7.2.1 คําสั่งแตงตั้งที่ 38/2552 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยดเีดนดาน
จรรยาบรรณ 

ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 12/2552 วาระที่  1.2 

2. มีกระบวนการสงเสริมใหอาจารยได
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คณะศกึษาศาสตรมีกระบวนการสงเสริมให
อาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยให
คณาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการพนกังานมหาวิทยาลัย ลูกจางมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551  มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานจรรยาบรรณซึ่งการคัดเลือกอาจารยดีเดน
ดานจรรยาบรรณ  ไดแก รศ.ดร.สุรเดช  สําราญจิตต 
และรศ.ดร.อําไพ    เกยีรติชยั 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ. 2.7.3.1 ผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย  ปการศึกษา 
2552 

3 มีการกํากับดแูลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

คณะศกึษาศาสตรมีการกํากบัดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ  ในปการศึกษา  2552    ผลการ
ประเมินจรรยาบรรณอาจารย  คณะศึกษาศาสตร อยูใน
ระดับดี  คาเฉลี่ย 4.44   และคณาจารยคณะศึกษาศาสตรได
ทําโครการวิจยั เรื่อง การปฏิบัติของอาจารย  เพื่อติดตาม
กํากับการปฏบิัติของอาจารยตามจรรยาบรรณอาจารยของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ซึ่งผลการประเมินอาจารยคณะ
ศึกษาศาสตรมรีะดับการปฏบิัติตามจรรยาบรรณอาจารย
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
( X = 3.32) 

ศษ. 2.7.3.2 รายงานการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติของอาจารย  
ตามจรรยาบรรณอาจารยของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงตาราง 7 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของอาจารย       
คณะศกึษาศาสตรตามจรรยาบรรณอาจารยของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ศษ. 2.7.1.3 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 88/2552   เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดานจรรยาบรรณของ                    
คณะศกึษาศาสตร 

4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คณะศกึษาศาสตรมีคณะกรรมการดาน
จรรยาบรรณของคณะศึกษาศาสตร  ในการดําเนินการกบัผู
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  โดยปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยหลักเกณฑและวิธีตกัเตือน 
การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พนกังานมหาวิทยาลัยและลูกจางที่
กระทําผิดจรรยาบรรณ    

ศษ.2.7.4.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหง วาดวย
หลักเกณฑและวิธีตักเตือน การมีคําสั่งหรือการ
ทําทัณฑบนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พนกังานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจางที่กระทาํผิดจรรยาบรรณ 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 9/2551  วาระที่ 3.2 เรื่อง       
การวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ
ครั้งที่12/2552 วาระที่ 3.2   

5. มีการดําเนนิการวางแผนปองกันหรือ
หาแนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

คณะศกึษาศาสตรยังไดมีการวางแผนการปองกัน
การกระทําผิดจรรยาบรรณโดยแจงใหที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯรบัทราบ และนาํไปแจงให
อาจารยในภาควิชาทราบดําเนินการตอไป 

  

 
เกณฑการประเมิน    (ระดับ)  กระบวนการ 

 
 
 
 
เปาหมาย...........ระดับ 5..................... ทําได............ระดับ 5............................ เปาหมาย ปตอไป..........ระดบั 5......................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน..........1......คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ......3..........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ........5........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554)               

คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552   

(องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน) 

1. มีการกําหนดแนวทางการพฒันาอาจารย
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวจิัย
และพัฒนานวตักรรมการเรียนการสอน 

คณะศกึษาศาสตรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา
อาจารยดานความรูความเขาใจเกีย่วกับการวิจัยและพฒันา
นวัตกรรมการเรียนการสอน  โดยมีนโยบายดานการจัด
การศึกษาและการวิจยัของคณะศกึษาศาสตร  มีแผนการ
ดําเนินงานในการพัฒนาอาจารย    มีคณาจารยไดรับการพัฒนา
ความรูดานการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน ไดแก        
1.)  ฝกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "หลักและวิธีการเขยีน
ขอเสนอการวจิัยเพื่อใหไดทนุ  2.)  อบรมหลักสูตร แนว
ทางการทําวิจยัใหไดคณุภาพ  เปนตน 

ศษ. 2.8.1.1 รายชื่ออาจารยที่ไดรับการพฒันาดานการวจิัย
และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ศษ. 4.1.4.1 ระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
การวิจยั 

ศษ. 2.8.2.1 คําสั่งที่ 49/2552 เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.3 คําสั่งที่64/2552  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัย 

ศษ. 4.1.4.2 โครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอ
ผลงานทางวิชาการ 

2. มีกลไกการบรหิารวิชาการทีจ่ะกระตุนให
อาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใน
ดานการเรียนการสอน 

คณะศกึษาศาสตรมีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุน
ใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการ
สอน  โดยแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตรในการดําเนินงาน   โดยจดั
โครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ  
นอกจากนี้  ขอบังคับมหาวทิยาลัยรามคําแหง วาดวยการวิจัย 
พ.ศ. 2547   มีหมวดเงินสมมนาคุณการวิจยั และหมวดรางวัล
การวิจยัที่จะกระตุนใหคณาจารยไดทําวิจยัมากขึ้น 

ศษ. 4.1.5.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหงวาดวย           
การวิจยั  พ.ศ. 2547 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 4.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจาก

รายได ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  
2552 

3. มีแหลงทุนสนบัสนุนการวจิยั เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

คณะศกึษาศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย จากงบประมาณรายได
จากรายจายของมหาวิทยาลัย  จํานวน  300,000  บาท นอกจากนี้คณาจารย
สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจยัและพฒันา     ซึ่งจะมีคูมือการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอกจากงบประมาณแผนดิน
และจากงบรายไดของมหาวทิยาลัย                

ศษ. 4.1.3.3 คูมือการขอรับทุนอุดหนนุการวิจัย
จากหนวยงานภายนอกจาก
งบประมาณแผนดินและจากงบ
รายไดของมหาวิทยาลัย 

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน
และมีการจดัเวทีแลกเปลีย่นและ
เผยแพรผลงานวิจยัดานการเรียน
การสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

คณะศกึษาศาสตรมีผลงานวิจัยดานการเรียน การสอน   และนํา
ผลงานวิจัยไปรวมนําเสนอผลงานวิจยัดานการเรียนการสอนในตางประเทศ
เรื่อง3 เรื่อง ไดแก 1. เรื่อง  Public consciousness among the youths: Case 
study of undergraduate students of Ramkhamhaeng University โดย           
รศ. ดร. นวลละออ  แสงสุข  2. เรื่อง The role of community colleges in 
Northeastern Thailand in Supporting and Creating Vocational Networks in 
Communities  โดย อ.ดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช   3.  เรื่องManagerial roles of 
directors of community colleges in northeastern Thailand in supporting and 
creating vocational networks in communitiesโดย อ.ดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช   

ศษ. 4.2.1.5 รายชื่องานวจิยัและงานสรางสรรค
ที่ไปรวมนําเสนองานวจิัยใน
ระดับชาติ/นานาชาติ     

5. มีการสรางเครือขายวิจยัดาน
นวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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เกณฑการประเมิน   (ขอ)  กระบวนการ 

 
 
 
เปาหมาย........3  ขอ ....................... ทําได.................4 ขอ........................... เปาหมาย ปตอไป........4 ขอ........................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........0........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน......1..........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ........2........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......3.........คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
ตั้งแตรอยละ     1  ถึงรอยละ 29 

   

2. มีบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
ตั้งแตรอยละ 30 ถึงรอยละ 59 

   

3. มีบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
ตั้งแตรอยละ 60 ถึงรอยละ 69 

   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป นับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา  ตั้งแตรอยละ 70 ถึง
รอยละ 79 

คณะศกึษาศาสตรมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2551 จํานวน 480 คน  บัณฑิตตอบแบบสอบถาม
จํานวน  465  คน  พบวา จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตของบณัฑิตปริญญาตรี มีงานทํา  360  คน  แบงเปน  มี
งานทํากอนเขาศึกษาตอ  จํานวน 117  คน  และมีงานทําหลัง
จบการศึกษา  จํานวน  243  คน  ทั้งนี้มีบัณฑิตที่ศึกษาตอ 
จํานวน  12  คน   บัณฑิตไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป นับจากวนัที่สําเร็จการศึกษาจาํนวน 243 คน คิด
เปนรอยละ 72.32 

ศษ. 2.9.4.1 จํานวนและรอยละของบัณฑติที่ทํางาน
แลว ปการศึกษา  2551 จําแนกตาม
คณะ/สถาบัน และลักษณะงานที่ทํา 
(งานเดิม-งานใหม) 
 

5. มีบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป นับจาก
วันที่สําเร็จการศึกษา   มากกวาหรือเทากบั
รอยละ 80 

   

 

เกณฑการประเมิน    ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79                มากกวาหรือเทากับรอยละ 80              

 

เปาหมาย........รอยละ 65........................ ทําได................รอยละ.....69.82............ เปาหมาย ปตอไป......รอยละ 68............................. 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........0........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน......1..........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ......2..........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......3.........คะแนน (เต็ม 5) 
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2.10 รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ* 
ขอที ่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ. 2.10.1.1 ระบบการจัดจัดเก็บขอมูลการมีงานทําของ
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.10.1.2 คําสงที่ 09/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดการศึกษาและติดตามคุณภาพบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราม
รามคําแหง ปการศึกษา  2553 

1. มีระบบการจัดเก็บขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต  คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการในการจัดเก็บ
ขอมูล ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร      

ปการศึกษา 2551 (รุนที่ 35) มีคณะกรรมการ
ประเมินผล  งานประกนัคุณภาพการศกึษา คณะ
ศึกษาศาสตร  เปนผูรวบรวมประเมินผลขอมูลการมี
งานทําของบัณฑิต และรายงานใหผูบริหารรบัทราบ 

ศษ. 7.2.3.3 คําสั่งที่ 02/2553  เรื่องแตงตัง้
คณะกรรมการประเมินผล  งานประกนั
คุณภาพการศกึษา คณะศึกษาศาสตร   

2. มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี รอยละ 1 – รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

คณะศึกษาศาสตรมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา               
ปการศึกษา  2551 จํานวน  480  คน  จากผูตอบ
แบบสอบถามบัณฑิตมีงานทํา 360 คน  เปนบัณฑิตที่
ระบุเงินเดือนจาํนวน   243  คน ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ ก.พ.กําหนด  คือตั้งแต 7,940  บาทขึ้น
ไป มีจํานวน 178  คน   คิดเปนรอยละ 73.25   ของ
บัณฑิตที่ระบุเงินเดือน  หมายเหตุ  ไมนับผูมีงานทําแต
ไมระบุเงินเดือน จํานวน  8  คน   

ศษ. 2.10.2.1 จํานวนรอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา ป
การศึกษา  2551  จําแนกตามคณะ/สถาบัน
และเงินเดือนที่ไดรับตามเกณฑที่ ก.พ. 
กําหนด 

3. มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

   

 



 
78

 
 
 
ขอที ่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีบัณฑิตระดับปริญญาตรี รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับ
หรือสงูกวาเกณฑ กพ. 

   

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลมาศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

   

 
    
เกณฑการประเมิน     ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ 74 ไดรับเงนิเดือนเทากับ 

หรือสงูกวาเกณฑ กพ. 
รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับเงินเดือนเทากับ 

หรือสงูกวาเกณฑ กพ. 
รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับ 

หรือสงูกวาเกณฑ กพ. 

 
เปาหมาย.........รอยละ 74....................... ทําได...............รอยละ 73.25................. เปาหมาย ปตอไป.........รอยละ 74.......................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......0.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......0.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......1.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....1...........คะแนน (เต็ม 5) 
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2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบณัฑิต* 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. นายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตพึงพอใจ

บัณฑิตที่ระดบัคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1-1.74 
   

2. นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต พงึพอใจ
บัณฑิตที่ระดบัคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.75-2.49 

   

3. นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต พงึพอใจ
บัณฑิตที่ระดบัคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50-2.99 

   

4. นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต พงึพอใจ
บัณฑิตที่ระดบัคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.00-3.49  

   

5. นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตพึงพอใจ
บัณฑิตที่ระดบัคะแนนมากกวาหรือเทากบั 3.50 

คณะศกึษาศาสตรสํารวจความความพึงพอใจของ
นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต  ปการศึกษา  2551   
พบวา ความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพบณัฑิต  
อยูในระดับมาก  ( x = 4.48)  ดานที่มีความพงึพอใจมากที่สุด 
คือ  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
( x = 4.28)   รองลงมาคือดานทักษะ ความสามารถพื้นฐานที่
สงผลตอการทํางาน ( x = 4.00)  และดานความรูความสามารถ
ทางวิชาการ( x = 3.91)    
 

ศษ. 2.11.5.1 ผลการประเมินการติดตาม
คุณภาพบณัฑติ   
คณะศกึษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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เกณฑการประเมิน    ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย 

อยูระหวาง 1 – 2.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย 

อยูระหวาง 2.50 – 3.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือ

เทากับ 3.50 

 
เปาหมาย.........คาเฉลี่ย 3.50....................... ทําได...............คาเฉลี่ย 4.48................. เปาหมาย ปตอไป.......คาเฉลี่ยมากกวา 3.50............................ 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........1........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน......1.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....5...........คะแนน (เต็ม 5) 

 
 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5  ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาชพี คณุธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ  
        ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาต ิ
 

ขอ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  1. มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคณุในดานวิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาตแิละนานาชาติ รอยละ 0.003 –รอยละ 0.009 

 
  

2. มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคณุในดานวิชาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาตแิละนานาชาติ รอยละ 0.010 – รอยละ 0.015 
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ขอ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคณุใน

ดานวิชาชพี คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและ
นานาชาติ รอยละ 0.016 – รอยละ 0.022 

   

4. มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคณุใน
ดานวิชาชพี คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและ
นานาชาติ  รอยละ 0.023 – รอยละ 0.029 

   

ศษ. 2.12.5.1 รายชื่อนักศึกษาและศษิยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

5. มีนักศึกษาและศิษยเกาไดรับการประกาศเกียรติคณุใน
ดานวิชาชพี  คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและ
นานาชาติ มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 
 

ในรอบปที่ผานมาคณะศึกษาศาสตรมีนักศึกษาที่
ไดรับการประกาศเกยีรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ  วิชาชีพ  คุณธรรม จริยธรรม  กีฬา  
สุขภาพ  ศิลปะและวัฒนธรรมและดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาตหิรือนานาชาติ  จํานวน  
15     คน นักศกึษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 
ปที่ผานมามีจํานวน  31,933   คน คิดเปนรอยละ 
0.057 

ศษ. 2.12.5.2 จํานวนนักศกึษาปจจุบนัและศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 
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เกณฑการประเมิน   ผลผลิต 

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

 
เปาหมาย...........รอยละ 0.029................. ทําได..........รอยละ 0.052...................... เปาหมาย ปตอไป.......มากกวารอยละ...... 0.030...................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........1........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน......1..........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....5...........คะแนน (เต็ม 5) 
 
2.13 รอยละของ e-Learning ตอวิชาที่เปดสอน* 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. นอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 ศษ. 2.2.3.1 รายชื่อกระบวนวิชาที่จดัทํา  e-Learning 
2. รอยละ 11 ถึงรอยละ 24 ศษ. 2.13.1.1 รอยละของ e-learning ตอวิชาที่เปด

สอน 
3. มากกวา หรือเทากับรอยละ 25 

คณะศกึษาศาสตรมีกระบวนวิชาที่เปดสอนป
การศึกษา  2552  จํานวน 558   กระบวนวชิา               
มีกระบวนวิชาที่เปดสอนดวย e-learning  จํานวน  
29  กระบวนวชิา คิดเปนรอยละ  5.20 ของวิชาที่
เปดสอนทั้งหมด 
 

  

 
เกณฑการประเมิน      ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 รอยละ 11  ถึงรอยละ 24  มากกวาหรือเทากับรอยละ  25 
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เปาหมาย.........รอยละ 10....................... ทําได...........รอยละ 5.20...................... เปาหมาย ปตอไป.......รอยละ 10............................ 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........0........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.....0...........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ......1..........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ....1............คะแนน (เต็ม 5) 

 
2.14 รอยละของ e-testing ตอวิชาศึกษาทั่วไป*   
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. นอยกวาหรือเทากับรอยละ 4 ศษ. 2.2.3.3 รายชื่อระบวนวิชาที่จัดทํา e-Testing 
2. รอยละ 5  ถึงรอยละ 9 ศษ. 2.14.1.1 รอยละของ e-testing ตอวิชาศึกษาทัว่ไป 
3. มากกวา หรือเทากับรอยละ 10 

คณะศกึษาศาสตรมีวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน  3 วิชา 
ไดแก วิชา PC 103  HE  101   PE 101    มวีิชา e-testing ที่
เปดสอน 1 วิชา   ไดแก PC 103  คิดเปนรอยละ 33.33  ของ
วิชาศึกษาทั่วไป  

  

 
เกณฑการประเมิน     ผลผลิต 

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

 
เปาหมาย.....รอยละ 10........................... ทําได...........รอยละ 33.33.................... เปาหมาย ปตอไป....มากกวารอยละ 10............................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ....1............คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......1.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ........3........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

ขอที่  เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.3.1.1.1 แบบสํารวจความตองการจําเปนของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 
คณะศกึษาศาสตรมีแผนการสํารวจความจําเปนของ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 โดยประเมินในวันปฐมนิเทศนักศกึษาใหม       
คณะศกึษาศาสตร  ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2552   ซึ่งมี
นักศึกษาตอบแบบสอบถามจํานวน 608 คน   ซึ่งผลการ
ประเมินความตองการของนักศึกษาที่มีความตองการมากที่สุด
ไดแก   ดานการจัดแหลงขอมูลฝกประสบการณวิชาชพี มีระดับ
ความตองการอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย  3.34   และดานการ
จัดใหมีบริการจัดหางานทํา   มีระดับความตองการอยูในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 3.33 

ศษ.3.1.1.2 ผลการประเมินความตองการจําเปนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2552 

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการจากการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เชน 
มีศูนยการเรยีนรู ภาควิชาเทคโนโลยี   นอกจากนี้ระบบเทค
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอรนกัศึกษาสามารถใชบริการ  
ไดที่สถาบันคอมพิวเตอร และตึก เวียงคํา  สวนหองสมดุใช
บริการที่หอสมุดกลางที่มหาวิทยาลัยจัดให 

ศษ.3.1.2.1 รูปภาพ การจดับริการดานสิง่อํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา  เชน1.   ศูนยการเรยีนรู ภาควิชา
เทคโนโลยี    
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ขอที่  เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่

สงเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา 
คณะศกึษาศาสตรมีการจัดภมูิทัศน และสภาพแวดลอมทาง

กายภาพเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศกึษา  เชน                             
มีสภาพแวดลอมในสถาบันที่สะอาด มีหองเรียน  มีสื่อทศันูปกรณ  
และนักศกึษาสามารถออกกําลังกายไดในสนามกีฬากลางของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีบริการดานอนามยัใหกับ
นักศึกษา 

ศษ.3.1.3.1 รูปภาพ  การจดับริการดานกายภาพที่
สงเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา 

ศษ.3.1.4.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร 
เรื่อง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
ปการศึกษา 2552 

ศษ.3.1.4.2 ตารางใหคําปรึกษา ปการศึกษา 2552 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร มีคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทุกภาควิชา  
เพื่อใหคําปรึกษาแกนักศกึษา  มีตารางใหคาํปรึกษาเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษา   นอกจากนี้ยังมหีนวยงานบริการการศึกษา 
โดยเฉพาะหนวยกิจการนกัศกึษาทําหนาที่ ใหบริการดานการให
คําปรึกษาแนะแนวการศึกษา     ศษ.3.1.4.3 หนาที่ความรบัผิดชอบของงานบริการ

การศึกษา 
ศษ.3.1.4.3 หนาที่ความรบัผิดชอบของงานบริการ

การศึกษา 
ศษ.3.1.5.1 ประกาศขอมูลขาวสารตางๆ 
ศษ.3.1.5.2 แผนพับประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.3.1.5.3 ประกาศ เรื่อง การพิจารณาทนุการศึกษา 

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา   

คณะคณะศกึษาศาสตร มีหนวยงานบริการการศึกษา 
โดยเฉพาะหนวยกิจการนกัศกึษาทําหนาที่ ใหบริการดานการให
คําปรึกษาแนะแนวการศึกษา    มีการติดประกาศขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา   มแีผนพบั
ประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะฯ  มกีารมอบทุนการศกึษาใหแก
นักศึกษา โดยมีการประกาศพิจารณาทุนการศึกษา  นอกจากนี้ ยังมี
การบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศกึษาและศิษยเกา
ผานทาง Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 

ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th 
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ขอที่  เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน  

โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ศษ. 3.1.6.1 โครงการกิจกรรมเสริมสรางประสบการณวิชาชีพครู   
ศษ. 3.1.6.2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชสื่อการ

สอนสําหรับนักศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา   
ศษ. 3.1.6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน นักศกึษาวิชาเอก 

คหกรรมศาสตร (การเขารวมการแขงขันแกะสลัก
ผลไม) 

ศษ. 3.1.6.4 ผลการสงนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตรเขารวม
แขงขันอาหารภาคพื้นเอเชยี ครั้งที่ 1 

ศษ. 5.3.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชงานกลอง
ถายภาพขั้นพืน้ฐาน 

ศษ. 5.3.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพ คหกรรม
ศาสตรสูสมาชิกบานพักฉกุเฉิน   

ศษ. 5.3.1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาสตร              
คหกรรมทุนทางปญญา   ตามแนวคดิเศรษฐกิจ
สรางสรรค            

  

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา
และศิษยเกา 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพแกนกัศึกษาและศิษยเก   ไดแก 
1.  โครงการกิจกรรมเสริมสรางประสบการณวิชาชีพ
ครู   2.  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช
สื่อการสอนสําหรับนักศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยี
การศึกษา    3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การใชงานกลองถายภาพขัน้พื้นฐาน  4.   โครงการ
อบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพ คหกรรมศาสตรสู
สมาชิกบานพกัฉุกเฉิน    5. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง ศาสตร  คหกรรมทุนทางปญญา   ตาม
แนวคดิเศรษฐกิจ  นอกจากนีย้ังสงเสริมสนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมแขงขันการแกะสลักผลไม และการ
แขงขันอาหารภาคพื้นเอเชยี ครั้งที่1  
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ขอที่  เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน  

ศษ. 2.2.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการ
สอน   ปการศึกษา 2552 

ศษ. 3.1.7.1 ผลการประเมินการใชอาคารสถานที่ 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา  
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 3.1.7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการงานบริการการศึกษา            
คณะศกึษาศาสตร 

7. มีการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการทั้ง 5 
เรื่องขางตนเปนประจํา
ทุกป 

คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ  ดังนี้  
1.  ดานบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู         

มีการประเมินประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนของอาจารย ปการศึกษา  
2552  ผลการประเมินประสทิธิภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารยภาพ
รวมอยูในระดบัดี  คาเฉลี่ย  4.37  ผลการประเมินปจจัยสนับสนุนการเรยีนการ
สอนภาพรวมอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 3.99) 

 2.  บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต  มีการประเมินการใช
อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ผลการ
ประเมินภาพรวมอยูในระดับมาก   

3. การบริการใหคําปรึกษา  บริการ แหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา   มีการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการงานบริการการศึกษา ดานการใหขอมูลและคําปรึกษาผลการประเมิน
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.57)  

4.  โครงการเพื่อพัฒนา ประสบการณทางวิชาชีพแกสังคมและศิษยเกา    
มีการประเมินความคิดเหน็ตอการจัดการศกึษาของคณะศึกษาศาสตร                  
ของตํารา/เอกสารประกอบการเรยีน   เนื้อหาวิชาในหลักสตูร  การฝกสอน/  
ฝกงาน   ผลการของตํารา/เอกสารประกอบการเรยีน ผลการประเมนิอยูในระดบั
ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.69)  ดานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร  ผลการประเมนิอยูใน
ระดบันอย (คาเฉลี่ย 1.47)  ดานการฝกสอน/  ฝกงาน  ผลการประเมนิอยูในระดับ
นอย  (คาเฉลี่ย 2.07)   

ศษ. 3.1.7.3 สรุปผลการประเมินภาวะการมงีานทํา
ของบัณฑิต คณะศกึษาศาสตรป
การศึกษา 2551-2552 (รุนที่ 35)  
ตาราง 3 
จํานวน รอยละขอมูลเกี่ยวกบัระดับ

ความคิดเหน็ทีม่ีตอการจัดการศึกษา

ของคณะศึกษาศาสตร 
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ขอที่  เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน  

ศษ. 2.2.7.3 แบบกรอกรายการ “การนําผลการ
ประเมินการเรยีนการสอนมาปรับปรุง
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”   

ศษ. 3.1.8.1 รายชื่อ วัสดุ ครุภัณฑทีจ่ัดซือ้ให
ภาควิชา 

ศษ. 3.1.8.2 ภาพถายโตะหนิออน  บริเวณ              
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ.3.1.8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนกัศึกษา ครั้งที่ 2/2553            
วาระที่ 3.3  เรื่อง  ผลการประเมินการ
ใหบริการงานบริการการศึกษา             
คณะศกึษาศาสตร    
วาระที่  4.2  เรื่องพิจารณาการจัดทํา
โครงการใหศษิยเกา   

8. มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพของ
การใหบริการมา
พัฒนาการจดับริการ
แกนกัศึกษาและศิษย
เกา 

คณะศกึษาศาสตรมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจดับริการแกนกัศึกษาและ
ศิษยเกา ดังนี้  

1.  ดานบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู  คณาจารย
ผูสอนไดกรอกแบบกรอกรายการ   “การนําผลการประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”   เพื่อพัฒนาดานการเรียนการสอน 

 2.  บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต  ไดนําการประเมนิมีการนําผลการ
ประเมิน มาปรับปรุง โดยจดัซื้อวัสดุครุภณัฑ เชน โปรเจคเตอร  ใหกบัภาควิชาตาง ๆ 
ที่ยังขาดแคลน    มีโตะหินออน เพื่อใหนักศึกษาไดนั่งอานหนังสือบริเวณอาคารเรียน 

3. การบริการใหคําปรึกษา  บริการ แหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา   ไดนาํผลการประเมินการความพึงพอใจในการใหเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการฝายกจิการนักศกึษา  ใหมีการปรับปรุงในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารแกนกัศึกษาและศิษยเกาเกีย่วกับบอรดประชาสัมพันธ  

4.  โครงการเพื่อพัฒนา ประสบการณทางวิชาชีพแกสังคมและศิษยเกา   1)  ไดนํา
ผลการประเมินความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร   ดานตํารา/
เอกสารประกอบการเรียน   เนื้อหาวิชาในหลักสูตร  การฝกสอน/  เสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตรเพื่อพิจารณาในการจัดการเรียนการสอนของ
คณะศึกษาศาสตร   2)  กิจกรรมโครงการโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาไดพิจารณาการดําเนินการจัดทําโครงการใหศิษยเกา 

ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการครั้งที่ 1/2553  วาระที่ 3.3  
เรื่อง  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
รุนที่ 35 
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เกณฑการประเมิน    (ระดับ)  กระบวนการ 

 
 
 

เปาหมาย..........ระดับ 6..................... ทําได................ระดับ...8...................... เปาหมาย ปตอไป........ระดับ......8..................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........1........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......1.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 
 
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ขอที่  เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555)   

คณะศกึษาศาสตร 
ศษ.1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานปการศึกษา 2552 

(กิจกรรมพัฒนานักศกึษา) 

ศษ.3.2.1.1 คําสั่งที่ 39/2552  เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา             
คณะศกึษาศาสตร 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกจิกรรมที่
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย/
หนวยงานและคุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

คณะศกึษาศาสตรมี นโยบายดานกิจกรรมการ
พัฒนานักศกึษา  ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   มแีผนการดําเนนิงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มีคณะกรรรมฝายกิจการ
นักศึกษา  เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  

ศษ. 3.1.8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนกัศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ ไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ            
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ขอที่  เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

กิจกรรมวิชาการ 
ศษ. 3.2.2.1/1 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม คณะ

ศึกษาศาสตร ประจําภาคเรยีนที่ 1                   
ปการศึกษา 2552 

ศษ. 3.2.2.1/2 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศกึษา  
2552 

ศษ. 3.2.2.1/3 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาฝกงานทาง
เทคโนโลยีการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552 

ศษ. 3.2.2.1/4 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาฝกภาคปฏิบัติ 
ภาค 1/52(ภาคจิตวิทยา) 

ศษ. 3.2.2.1/5 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาฝกภาคปฏิบัติ 
(ภาคจิตวิทยา) ภาค 2/52 

ศษ. 3.2.2.1/6 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาฝกงาน 
วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุน 30 

ศษ. 3.2.2.1/7 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาฝกงาน 
วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุน 31 

2. มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัย/หนวยงาน
และองคการนกัศึกษาจัดกจิกรรมนักศึกษา
ใหครบทุกประเภท  ดังนี ้

- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมกฬีาและการสงเสริม

สุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและ

รักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

    -     กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม /    
  จริยธรรม 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทุกประเภท ดังนี้ 

1.  กิจกรรมวิชาการ   จํานวน  11 โครงการ ไดแก     
1.  โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม    คณะ
ศึกษาศาสตร ประจําภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
2. โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร ประจําปการศึกษา  2552 
3. โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาฝกงานทางเทคโนโลยี
การศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
4. โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาฝกภาคปฏิบัติ ภาค 1/52 
(ภาคจิตวิทยา) 
5. โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาฝกภาคปฏิบัติ                  
(ภาคจิตวิทยา) ภาค 2/52 
6. โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาฝกงาน  
วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุน 30 
7. โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาฝกงาน  
วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุน 31 
8. โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของนักศึกษา 
วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 30 ศษ. 3.2.2.1/8 โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของ

นักศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 30 
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ขอที่  เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ. 3.2.2.1/9 โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของนักศึกษา
วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 31 

ศษ. 3.2.2.1/10 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การสรางความ
พอใจธุรกิจบรกิารในสายงาน คหกรรมศาสตร 

ศษ. 3.2.2.1/11 โครงการปจฉิมนิเทศนักศกึษาฝกสอนฝกงาน
ภาควิชาพลานามัย 

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ศษ. 3.2.2.2 โครงการไหวครู 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และรักษาสิ่งแวดลอม   
ศษ. 3.2.2.3/1 โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม   ปการศึกษา 2552   
ศษ. 3.2.2.3/2 เขารวมโครงการ รามฯรักษปา รวมใจ รักษน้ํา  

รักษปา รักชุมชน 
กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
ศษ. 3.2.2.4 โครงการกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

คณะศกึษาศาสตร ปการศึกษา 2552 
กิจกรรมนันทนาการ 
ศษ. 3.2.2.5 ผูนํากิจกรรมนันทนาการ คณะศกึษาศาสตร 

  9.โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของนักศึกษา 
วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 31 
10. โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การสรางความพอใจธรุกิจ
บริการในสายงานคหกรรมศาสตร 
11.โครงการปจฉิมนิเทศนกัศึกษาฝกสอนฝกงานภาควิชา
พลานามัย 

2.  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จํานวน 1 โครงการ  
ไดแก โครงการไหวครู 

3 .   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  และรักษาสิ่งแวดลอม  
จํานวน  2 โครงการ  ไดแก  

1. โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม   ป
การศึกษา 2552   

2. เขารวมโครงการ รามฯรักษปา รวมใจ รักษน้ํา  รักษปา 
รักชุมชน 

4.  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 1  
โครงการ ไดแก โครงการกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 

5.  กิจกรรมนันทนาการ จํานวน 1 โครงการ  ไดแก  ผูนํา
กิจกรรมนันทนาการ คณะศึกษาศาสตร 
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ขอที่  เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ศษ. 3.2.2.6/1 โครงการพัฒนาจิต ปการศกึษา  2552 
ศษ. 3.2.2.6/2 โครงการปฐมปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา  2552 

  6.  กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
จํานวน 1 โครงการ  ไดแก   

1.  โครงการพัฒนาจิต ปการศึกษา  2552 
2.โครงการปฐมปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2    

ปการศึกษา  2552 
เนื่องคณะศึกษามีโครงการที่หลากหลาย จึง

มีกิจกรรมหลายมิติในแตละโครงการที่คณะ
ศึกษาศาสตรไดจัดทําขึ้น 

ศษ. 3.2.2.7 รายงานสรุปกจิกรรมพัฒนานักศึกษา                 
คณะศกึษาศาสตร   ปการศึกษา  2552 

ศษ. 3.2.2.7 รายงานสรุปกจิกรรมพัฒนานักศึกษา                 
คณะศกึษาศาสตร   ปการศึกษา  2552 

3. มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ทั้งที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและ
หนวยงานและองคการนักศึกษาทุก
สิ้นปการศึกษา 

คณะศกึษาศาสตรมีประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมทุกกิจกรรม  มีการประเมินแผนการ
ดําเนินงานกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา  และแจงให
ผูบริหาร 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินแผนดําเนินงาน ปการศึกษา 2552 
(แผนกจิกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา) 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานกัศึกษา
อยางตอเนื่อง 

คณะศกึษาศาสตรมีการนําผลประเมิน
โครงการเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนกัศึกษา เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง
โครงการอยางตอเนื่อง   

ศษ. 3.1.8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษา 
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เกณฑการประเมิน    (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 

เปาหมาย.....ระดับ 4........................... ทําได................ระดับ 4........................ เปาหมาย ปตอไป..........ระดบั 4......................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ......1..........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......1.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .........3.......คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....5...........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค 
4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 4.1.1.1 ขั้นตอนการเสนอของบประมาณสนับสนนุการทําวจิัยจาก

งบประมาณเงนิรายได  ของคณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555) คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.2 นโยบายและยทุธศาสตรการวิจัยของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553) 

ศษ. 1.1.2.10 แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผนคณะศึกษาศาสตร และ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 4.1.1.3 คําสั่งที่64/2552  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 
ศษ. 4.1.1.4 บันทึกขอความ ขอปรับแผนการดําเนินงานองคประกอบที่ 4 

การวิจยัและงานสรางสรรค ปการศึกษา  2552 
ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552   

(องคประกอบที่ 4 การวิจยัและงานสรางสรรค) 

1. มีการจัดทําระบบบริหาร
งานวิจยัและงานสรางสรรค  
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนของมหาวิทยาลัย / 
หนวยงานและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ

คณะศกึษาศาสตรมีระบบบริหารงานวิจยั
และงานสรางสรรค    มีนโยบาย  พันธกจิ           
ของคณะศึกษาศาสตร    มีคณะกรรมการสงเสริม
การวิจยัในการดําเนินงาน  ซึ่งมีหนาที่กําหนด
นโยบาย ทิศทาง  แผนงานและเปาหมายการวิจัย
ของ  คณะศึกษาศาสตร  สงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรในคณะ
ศึกษาศาสตร   เพื่อใหสอดคลองตามนโยบาย      
พันธกิจ ดานการวิจัย ของมหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาต ิ มีแผนการดําเนินงาน
การวิจยัและงานสรางสรรค 

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  มีการทํา
บันทึก เชิญชวนบุคลากร คณะศึกษาศาสตร เสนอ
แบบโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนนุ 
โครงการวิจัย คณะศกึษาศาสตร  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 พรอมขั้นตอนการเสนอ
ของงบประมาณการสนับสนนุการทําวจิัยฯ 

ศษ. 4.1.1.5 บันทึกขอความ  เชิญชวนบคุลากร คณะศกึษาศาสตร เสนอ
แบบโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนนุ โครงการวิจัย            
คณะศกึษาศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริม

การวิจยั คณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 1/2553 
วาระที่ 4.5  เรื่อง  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ
งานวิจยัและงานสรางสรรค   

ศษ. 4.1.2.2  บันทึกขอความ  ขอความอนุเคราะหลงขอมูล
สารสนเทศงานวิจยัและงานสรางสรรค         
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจยัและงานสรางสรรคที่ใช
ประโยชนไดจริง 

คณะกรรมการสงเสริมวิจัย คณะศกึษาศาสตร  ไดจัดทํา
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยที่
นํามาใชประโยชนไดจริง  ในWebsite ของคณะศกึษาศาสตร  
2www.edu.ru.ac.th และ Website  ของสถาบันวิจยัและพฒันา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3Hwww.rd.ru.ac.th  เพื่อใหบุคลากร
และผูสนใจสามารถดูขอมูลสารสนเทศเพื่อการนําไปใช
ประโยชนไดจริง 

ศษ. 4.1.2.3 Website สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง4Hwww.rd.ru.ac.th   

ศษ. 4.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2552 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงนิ  
ทรัพยากรบุคคล  แหลงคนควาตาง ๆ 
เพื่อสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สรางสรรค 

คณะศกึษาศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย จาก
งบประมาณรายไดจากรายจายของมหาวิทยาลัย  จํานวน  
300,000  บาท นอกจากนี้คณาจารยสามารถขอรับเงิน
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่งจะมีคูมือการขอรับ
ทุนอุดหนนุการวิจัยจากหนวยงานภายนอกจากงบประมาณ
แผนดินและจากงบรายไดของมหาวิทยาลัย มีประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการขอรับเงินอุดหนนุ
โครงการวิจัย พ.ศ. 2552  เพือ่ใหบุคลากรในคณะฯไดรับทราบ 

ศษ. 4.1.3.2 รายชื่อโครงการวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุน
งานวิจยัและงานสรางสรรคภายในและ
ภายนอก ปงบประมาณ  2552                  
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 4.1.3.3 คูมือการขอรับทุนอุดหนนุการวิจัยจาก

หนวยงานภายนอก     จากงบประมาณแผนดิน
และ  จากงบรายไดของมหาวิทยาลัย 

ศษ. 4.1.3.4 ประกาศมหาวทิยาลัย เรื่อง กาํหนดหลักเกณฑ
ในการขอรับเงินอุดหนนุโครงการวิจยั พ.ศ. 
2552 

ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 

 
 

 นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรยังมีระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยที่นํามาใช
ประโยชนไดจริงในWebsite ของ คณะศึกษาศาสตร  
5Hwww.edu.ru.ac.th และบุคลากรของคณะศกึษาศาสตร
สามารถดูระบบฐานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจัยที่นํามาใชประโยชนไดจริงใน Website    
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
6Hwww.rd.ru.ac.th เพื่อใหคณาจารยในคณะศกึษาศาสตรได
คนควาเพื่อสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรค 

ศษ. 4.1.2.3 Website สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง7Hwww.rd.ru.ac.th   

ศษ. 4.1.4.1 ระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรดานการวิจัย 

ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552  
(องคประกอบที่ 4 การวิจยัและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.4.2 โครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอ
ผลงานทางวิชาการ 

4. มีระบบและกลไกพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดานการวิจยั 

คณะศกึษาศาสตรมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดานการวิจัย  มแีผนการดําเนินงานสงเสริมให
คณาจารยพฒันาความรูดานการวิจยั   โดยจัดโครงการ
อบรมการทําวจิัยและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ   
และภาควิชาหลักสูตรและการสอนไดจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การวิจยัเอกสารและสังเคราะหงานวิจยั          
เพื่อพัฒนาอาจารยดานการวจิัย  ในการจดัโครงการมี
ผูรับผิดชอบดําเนินการในแตละโครงการ มีการประเมินผล
โครงการฝกอบรม 

ศษ. 4.1.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจยั
เอกสารและสังเคราะหงานวจิัย 

 



 
97

 
 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรยังสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในคณะ

ศึกษาศาสตรเขารวมอบรม  เชน อบรมปฏิบัติการ เรื่อง หลักและวิธีการ
เขียนขอเสนอการวิจยัเพื่อใหไดทุน  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การ
กําหนดประเดน็ปญหา  วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวจิัย  อบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS   

ศษ. 4.1.4.4 รายชื่อคณาจารยที่ไดรับการพัฒนา
ความรูดานการวิจัย 

ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัย  ครั้งที่ 1/2553         
วาระที่ 4.4   

ศษ. 4.1.5.1 บันทึกขอความ  ขอแจงผลการ
ประชุม กปค.  ครั้งที่ 4/2553 วาระ
ที่4.1 

ศษ. 4.1.5.2 แบบ วจ. 10  8Hแบบขอรับเงิน
สมนาคุณการวิจัย 

5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและ
ยกยองนักวิจยัที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคดีเดน 

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร ไดมีการ
พิจารณาระบบสรางขวัญและกําลังใจ  และไดเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะศกึษาศาสตร พจิารณา ซึ่งมีมติดังนี้  1.  ผลงานวิจยัที่ไดรับการ
ตีพิมพ   คณะศึกษาศาสตรจะดําเนินการขออนุมัติเงินสมนาคุณใหกับ
ผูวิจัย  จํานวนเงิน  2,000 – 3,000  บาท  พรอมประกาศเกยีรติคุณ  2.  
ผลงานวิจัยทีไ่ดรับรางวัลวิจยัดีเดน   คณะศึกษาศาสตรจะดําเนินการขอ
อนุมัติเงินสมนาคุณใหกับผูวิจัย  จํานวนเงนิ   3,000 – 5,000  บาท          
พรอมโลเกียรตินอกจากนี ้คณะศกึษาศาสตรไดถือปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการวิจยั พ.ศ. 2547  ตามหมวด 6  เงิน
สมนาคุณการวิจัย และหมวด 7 รางวัลการวิจัย   

ศษ. 4.1.5.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหงวา
ดวยการวจิัย  พ.ศ. 2547 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6. มีระบบและกลไกสงเสริม
ความรวมมือระหวางนักวิจยั
กับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ 
เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

   

 
 

เกณฑการประเมิน  (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการ อยางนอย 5 ขอ 

 
 

เปาหมาย..........5....ขอ.................. ทําได....................5....ขอ..................... เปาหมาย ปตอไป.............5...ขอ................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน......1..........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ......3..........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......5.........คะแนน (เต็ม 5) 
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4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวจิัยและงานสรางสรรค 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554) 

คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 4.2.1.1 ระเบียบมหาวทิยาลัยรามคําแหงวาดวย

วารสารวิจัยรามคําแหง พ.ศ. 2552    
ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

สงเสริมการวิจัยครั้งที่ 1/2553  วาระที่ 4.3 
และวาระที่ 4.4 

ศษ. 4.2.1.2 หลักฐานการประชาสัมพันธการ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัและ 
งานสรางสรรค 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจยั/งาน
สรางสรรค ทั้งในวงการ
วิชาการและการนําไปใช
ประโยชน 

คณะฯ มนีโยบายในการเผยแพรผลงานวิจยั/งานสรางสรรค และได
ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยวารสารวิจัย
รามคําแหง พ.ศ. 2552   หมวด 4 การเผยแพรผลงานวิจัย  นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตรยังไดพจิารณาเรื่องการ
เผยแพรผลงานวิจยัและการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน โดย
ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพ   คณะศกึษาศาสตรจะดําเนินการขออนมุัติ
เงินสมนาคุณใหกับผูวจิัย  จํานวนเงิน  2,000 – 3,000  บาท  พรอม
ประกาศเกยีรติคุณ  2.  ผลงานวิจยัที่ไดรับรางวัลวิจยัดีเดน                    
คณะศกึษาศาสตรจะดําเนนิการขออนุมัติเงินสมนาคุณใหกับผูวจิัย  
จํานวนเงิน   3,000 – 5,000  บาท  พรอมโลเกียรติคุณ  นอกจากนี้คณะ
ศึกษาศาสตร  มีการติดประกาศประชาสัมพันธการสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค   เพื่อใหบุคลากรรับทราบ    

ปการศึกษา  2552  คณาจารย  คณะศึกษาศาสตรเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคใน  1)  วารสารมหาวทิยาลัยรามคําแหง จํานวน  9  
เรื่อง  2 ) วารสารคหเศรษฐศาสตร จํานวน 1 เรื่อง  3) รวมนําเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ  จํานวน    4  เรื่อง  4)  ผลงานวิจยัที่
นําไปใชประโยชน  จํานวน 4  เรื่อง   

ศษ.4.2.1.3 รายชื่องานวจิยั/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรวารสารรามคําแหง ฉบับ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 12 
ฉบับที่ 1  และฉบับพิเศษ 1      
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
   ศษ. 4.2.1.4 วารสารคหเศรษฐศาสตร ปที่ 52         

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2552 

   ศษ. 4.2.1.5 รายชื่องานวจิยัและงานสรางสรรคที่ไป
รวมนําเสนองานวิจยัในระดบัชาติ/
นานาชาติ     

   ศษ. 4.2.1.6 รายชื่องานวจิยัและงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน 

ศษ. 4.2.2.1 บรรณาธิการกองบรรณาธิการ วารสาร
รามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

ศษ.4.2.1.3 รายชื่องานวจิยั/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพรวารสารรามคําแหง ฉบับ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 12 
ฉบับที่ 1  และฉบับ4พิเศษ 1      

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจยั/งาน
สรางสรรคที่เชื่อถือไดและ
รวดเร็วทนัตอการใช
ประโยชน 

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณาจารยที่จะตพีิมพลงใน
วารสารวิจัยสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง นัน้  มหาวิทยาลัยมีระบบรวบรวม คัดสรร วเิคราะหความรู
จากงานวิจยั และงานสรางสรรคที่เชื่อถือได    มีการตรวจสอบความ
ถูกตองทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒ ิ และมีผูทรงคุณวุฒจิากภายนอก
ประจํากองบรรณาธิการมากกวารอยละ 50 และไดนําบทคัดยอรายงาน
การวิจยัที่เสร็จสมบูรณรวบรวมใหเปนหมวดหมู  ลงใน Website           
คณะศกึษาศาสตร 9Hwww.edu.ru.ac.th  เพื่อสะดวกรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน   

ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.4.2.1.3 รายชื่องานวจิยั/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรวารสารรามคําแหง ฉบับ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 12 
ฉบับที่ 1  และฉบับ4 พิเศษ 1      

ศษ.  4.3.1.1 กรรมการวารสารคหเศรษฐศาสตร            
ป พ.ศ. 2552 - 2553 

ศษ. 4.2.1.4 วารสารคหเศรษฐศาสตร ปที่ 52  ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2552 

ศษ. 4.2.1.5 รายชื่องานวจิยัและงานสรางสรรคที่ไปรวม
นําเสนองานวจิัยในระดับชาติ/นานาชาติ     

3. มีการสรางเครือขาย
เผยแพรผลงานวิจยั/งาน
สรางสรรค     ไปยัง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัย 

คณาจารย คณะศึกษาศาสตร   ไดมีการตีพมิพเผยแพรผลงานวิจยัใน
วารสารรามคําแหง ฉบับมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  เพื่อเผยแพรให
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ไดรับทราบ    นอกจากนี้ 
คณาจารยไดนาํผลงานวิจัยรวมนําเสนองานวิจยัในระดับนานาชาติ และ
คณาจารยไดภาควิชาคหกรรมศาสตร  เปนคณะกรรมการกรรมการ
วารสารคหเศรษฐศาสตร  และไดมกีารนําผลงานวิจยัและงานสรางสรรค
ตีพิมพเผยแพรในวารสารคหเศรษฐศาสตร    มีการบทคัดยอรายงานการ
วิจัยทีเ่สร็จสมบูรณทาง คณะศึกษาศาสตรไดดําเนนิการนาํบทคัดยอ
งานวิจยั  ลงใน Website  คณะศกึษาศาสตร 10Hwww.edu.ru.ac.th  เพื่อ
เผยแพรไปยัง ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 

ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th 

ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
และวจิัย ครั้งที่ 3/2552  วาระที่ 4.4   

4. มีระบบและกลไกการ
สนับสนุนความรวมมือ
ระหวางนักวิจยักับ
องคกรภายนอก เพื่อการ
นําผลงานไปใช
ประโยชน 

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร ไดมีการพิจารณา
ระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอก  ซึ่งมมีติเสนอใหทีป่ระชุมคณะกรรมการประจาํคณะ
ศึกษาศาสตร พิจารณา ดังมติดังนี้  1.  ขอความรวมมือคณาจารย             
คณะศกึษาศาสตรทําวิจัยรวมกับสถานศึกษาที่สงนักศึกษาไปฝกสอน  
หนวยงานทีน่กัศึกษาฝกงานและหนวยงานภายนอก  เพื่อนําผลงานวิจยัไป
ใชประโยชนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  2. อนมุัติในหลักการ  
การจัดตั้งคลินกิวิจยัเพื่อรับปรึกษางานวิจยัใหกับหนวยงานภายนอก   

ศษ. 4.1.5.1 บันทึกขอความ  ขอแจงผลการประชุม 
กปค.  ครั้งที่ 4/2553  วาระที4่.1 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจด

สิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสิน
ทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจยั  หรือ
สิ่งประดิษฐ  หรือนวัตกรรม
ใหแกนกัวิจยัเจาของผลงาน 

   

 
เกณฑการประเมิน  (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการ อยางนอย 4 ขอ 

 
 

เปาหมาย..............3  ขอ.................. ทําได..................4  ขอ.......................... เปาหมาย ปตอไป...........4 ขอ........................ 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 



 
103

 
 
 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจาํนวนอาจารย
ประจําอยูระหวาง 1-8,499 บาท 

ศษ. 4.1.3.2 รายชื่อโครงการวิจัยที่ขอรับเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายในและภายนอก 
ปงบประมาณ  2552                  

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจาํนวนอาจารย
ประจําอยูระหวาง 8,500-16,999 บาท 

ศษ. 2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: 
จําแนกตามวฒุิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวชิาการ   

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจาํนวนอาจารย
ประจําอยูระหวาง 17,000-20,999 บาท 

  

4. 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจาํนวนอาจารย
ประจําอยูระหวาง 21,000-24,999 บาท 

  

5. 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตอจาํนวนอาจารย
ประจํามากกวาหรือเทากับ 25,000 บาท 

คณะศกึษาศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคภายใน จํานวน  958,636   บาท  ไดรับเงินสนบัสนุน
งานวิจยัและงานสรางสรรคภายนอก จํานวน  812,800   บาท   
รวมเปนเงนิ  1,771,436  บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง
พันสี่รอยสามสิบหกบาทถวน)    

คณะศกึษาศาสตรมีอาจารยประจํา  จํานวน  138  คน   
ลาศึกษาตอจํานวน 1  คน ดังนั้นมีอาจารยประจําอยู  137  คน  
เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําเทากบั  12,930.19  บาท 
ตออาจารยประจํา 1 คน   
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เกณฑการประเมิน   ปจจัยนําเขา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวาง 1 – 16,999 บาท อยูระหวาง 17,000 – 24,999 บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000 บาท           

 

เปาหมาย.............16,999  บาท................... ทําได............. 12,930.19  บาท............. เปาหมาย ปตอไป.........16,999  บาท.......................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.....0...........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน......0..........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ........1........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......1..........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 

4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ 
       ใน ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.4.2.1.3 รายชื่องานวจิยั/งานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรวารสารรามคําแหง ฉบับ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 12 
ฉบับที่ 1  และฉบับ4พิเศษ 1      

ศษ. 4.2.1.4 วารสารคหเศรษฐศาสตร ปที่ 52        
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2552 

1. รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและใน
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
รอยละ 1 – รอยละ 9 

คณะศกึษาศาสตรมีงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวจิยัสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน  9 เรื่อง 
ตีพิมพในวารสารคหเศรษฐศาสตร จํานวน 1 เรื่อง  และได
ไปรวมนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ จํานวน 
4  เรื่อง   มีผลงานวิจยัและงานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน จํานวน  4  เรื่อง   

ศษ. 4.2.1.5 รายชื่องานวจิยัและงานสรางสรรคที่ไป
รวมนําเสนองานวิจยัในระดบัชาติ/
นานาชาติ     
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 4.2.1.6 รายชื่องานวจิยัและงานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน 
  รวมงานวจิัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรและนําไปใช

ประโยชน  18  เรื่อง     ตอจํานวนอาจารยประจํา  จํานวน  
137  คน (ไมนบัรวมอาจารยที่ศึกษาตอ)  คดิเปนรอยละ 13.13 

ศษ.2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: 
จําแนกตามวฒุิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวชิาการ   

2. รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาตแิละในระดับ
นานาชาติตอจาํนวนอาจารยประจํา 
รอยละ 10 – รอยละ 19 

   

3. รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาตแิละในระดับ
นานาชาติตอจาํนวนอาจารยประจํา  
รอยละ 20 – รอยละ 24 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพร ไดรับการ 
จดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและในระดบันานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํารอยละ 25 – รอยละ 29 

   

5. รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาตแิละในระดับ
นานาชาติตอจาํนวนอาจารยประจํา 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 ขึ้นไป 

   

เกณฑการประเมิน     ผลผลิต 

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

 
เปาหมาย........รอยละ 19........................ ทําได.........รอยละ  13.13..................... เปาหมาย ปตอไป......รอยละ 19............................. 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......0.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......0.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .....1...........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....1...........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)  คณะ

ศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.1.1 ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกล
ยุทธ และแผนดําเนินงานของ
การบริการวิชาการแกสังคม   

คณะศกึษาศาสตร ไดกําหนดนโยบายสนบัสนุน
การบริการทางวิชาการแกสังคมในแผนปฏิบัติราชการ   
4 ป  (2551 - 2554)  คณะศกึษาศาสตร  มีระบบกลไกการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม  มีแผนการดําเนินงานบริการ
วิชาการแกสังคม  เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552  
(องคประกอบที่ 5) 

ศษ. 5.1.2.1 คําสั่งที่  49 /2552  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ  
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชมคณะกรรมการวิชาการ          
คณะศกึษาศาสตร   

2. มีคณะกรรมการ  คณะทํางาน
หรือหนวยงานดําเนนิการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผนที่กําหนด 

คณะศกึษาศาสตร มีคณะกรรมการวิชาการ         
คณะศกึษาศาสตร  ในการดาํเนินงานบรกิารวิชาการ           
มีการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานบรกิารวิชาการที่
กําหนดไว  นอกจากนีก้ิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 
มีคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการกิจกรรมนั้น ๆ
ไดแก 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชกลอง
ถายภาพขั้นพืน้ฐาน  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องวิชาชีพ คหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน   
3.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาสตร คหกรรม
ทุนทางปญญา   ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค               

ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552  
(องคประกอบที่ 5) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  4.  โครงการจัดนิทรรศการวชิาการ เนื่องวนั

สถาปนามหาวิทยาลัยรามคาํแหง  5.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใชแบบทดสอบ WAIS-III  สําหรับ
นักจิตวิทยาคลนิิก   

ศษ. 5.1.2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช

งานกลองถายภาพขั้นพืน้ฐาน 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน 
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาสตร 

คหกรรมทุนทางปญญา   ตามแนวคดิเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

4.  โครงการจัดนิทรรศการวชิาการ เนื่องวนั
สถาปนามหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช
แบบทดสอบ WAIS-III  สําหรับนักจิตวิทยาคลินิก 

ศษ.  5.1.3.1 ระเบียบมหาวทิยาลัยรามคําแหง วาดวยการ
ใหบริการวิชาการ 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและ
หรือระเบียบในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 

คณะศกึษาศาสตร ไดปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการใหบริการวิชาการ  
และระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม ของสวนราชการ พ.ศ. 2545  ในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 

ศษ. 5.1.3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม ของสวนราชการ  พ.ศ. 2545 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินแผนการดาํเนินงานประจําป

การศึกษา 2552  (องคประกอบที่ 5) 
4. มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินผลการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง   ปการศึกษา  2552  คณะกรรมการวิชาการ
กําหนดแผนการดําเนินงานบริการวิชาการ จํานวน  4  
กิจกรรม  4  ตวัชี้วดั   ดําเนนิการตามแผนทัง้ 4 กิจกรรม   
4  ตัวชี้วดั   คิดเปนรอยละ 100  ของกิจกรรมทั้งหมด  
เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการรบัทราบ 

ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชุมวิชาการ คณะศกึษาศาสตร         
ครั้งที่ 1/2553วาระที่ 4.4  ผลการประเมนิแผนการ
ดําเนินงานบรกิารวิชาชีพแกสังคม 

5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการวิชาการแก
สังคม 

คณะศกึษาศาสตรไดนําผลการประเมินแผนการ
ดําเนินงานการบริการวิชาการไปปรับปรุงพื่อวาง
แผนการดําเนนิงานในปการศึกษา  2553  ซึ่งคณบดีไดมี
นโยบายจัดประชุมนานาชาตอิยางนอย ปละ 1 ครั้ง  และ
จะไดดําเนนิการจัด  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นานาชาติ เรื่อง “Children With Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder : Quest for Excellence               
ในวนัที่ 10-12 ส.ค. 53 

ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ              
คณะศกึษาศาสตร   
-   ครั้งที่ 3/2552  วาระที่ 4.2 เรื่อง  การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการของนานาชาต ิ
-   ครั้งที่   2/2553 วาระที่ 4.5  แผนการดําเนินงาน
บริการวิชาการแกสังคม 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.11 แผนภาพแสดงความสัมพันธของ

แผนคณะศึกษาศาสตรกับ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  
2552  (องคประกอบที่ 5) 

6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการ
บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดทาํแผนการเชื่อมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน
การสอน หรือการวิจยั หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
และคณะฯไดนํามาบูรณาการเขากับการเรยีนการสอน ไดแก 
สอนวิชา HC 628 บทบาทหญิง – ชายในสงัคมไทย โดยได
จัดโครงการอบรม เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
วิชาชีพ คหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน  และวชิา 
HC 645 การสัมมนาทางคหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน 

ศษ.5.1.6.1 แบบประมวลรายวิชา  Course 
Syllabus)   HC 628  HC 645 

7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมิน
ไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบรูณา
การระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
ภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน   

   

เกณฑการประเมิน  (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการ อยางนอย 5 ขอแรก 

 
เปาหมาย............ระดับ 5.................... ทําได.............ระดับ 6............................ เปาหมาย ปตอไป..........ระดบั 6......................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ......3..........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก มหาวิทยาลัย   เปนกรรมการวิชาการวิชาชีพระดับชาต ิ  
       หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จํานวนอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทาง 

วิชาการแกสังคมอยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 7 
2. จํานวนอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมอยูระหวางรอยละ 8 – รอยละ 14 
3. จํานวนอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทาง 

วิชาการแกสังคมอยูระหวางรอยละ 15 – รอยละ 19 
4. จํานวนอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทาง 

วิชาการแกสังคมอยูระหวางรอยละ 20 – รอยละ 24 
5. จํานวนอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมตั้งแตรอยละ 25 ขึ้นไป 

คณะศกึษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธ เปนกรรมการวชิาชีพในระดบัชาติหรือระดับ
นานาชาติ มีจํานวน  36  คน จากอาจารยประจําจํานวน 138 คน   
คิดเปนรอยละตออาจารยประจํา  เทากับ  26.08 

ศษ.2.5.5.1 
 
 
 
ศษ. 5.2.5.1 

จํานวนอาจารยคณะ
ศึกษาศาสตร: จําแนกตามวฒุิ
การศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการ   
รายชื่ออาจารยที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอก 
มหาวิทยาลัย   เปนกรรมการ
วิชาการวิชาชพี 

 

เกณฑการประเมิน    ปจจัยนําเขา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 14 ระหวางรอยละ 15 – รอยละ 24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 

 

เปาหมาย...........รอยละ 25..................... ทําได.................รอยละ ....26.08.......... เปาหมาย ปตอไป..........รอยละ 25......................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.....1...........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ....5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพีที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสงัคม ชมุชน ประเทศชาติหรือนานาชาต ิ
       ตออาจารยประจํา 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการตอจํานวน

อาจารยประจําอยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 9 
ศษ. 5.3.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชงาน

กลองถายภาพขั้นพื้นฐาน 
2. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการตอจํานวน

อาจารยประจําอยูระหวางรอยละ 10 – รอยละ 19 
ศษ. 5.3.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน   
3. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการตอจํานวน

อาจารยประจําอยูระหวางรอยละ 20 – รอยละ 24 
ศษ. 5.3.1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาสตร 

คหกรรมทุนทางปญญา   ตามแนวคดิเศรษฐกิจ
สรางสรรค            

4. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการตอจํานวน
อาจารยประจําอยูระหวางรอยละ 25 – รอยละ 29 

ศษ. 5.3.1.4 โครงการจัดนทิรรศการวิชาการ เนื่องวนั
สถาปนามหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ศษ. 5.3.1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช
แบบทดสอบ WAIS-III  สําหรับนักจิตวิทยา
คลินิก 

ศษ.2.5.5.1 
 

จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: จําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ  

5. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการตอจํานวน
อาจารยประจําตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป 

คณะศกึษาศาสตรไดจัดกจิกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพทีต่อบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของ
สังคม  ชุมชน  ประเทศชาตหิรือนานาชาต ิ ไดแก 
1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชกลอง
ถายภาพขั้นพืน้ฐาน  2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพ คหกรรมศาสตรสูสมาชิก
บานพักฉุกเฉิน  3.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ
เรื่อง ศาสตร คหกรรมทุนทางปญญา   ตามแนวคดิ
เศรษฐกิจสรางสรรค      4.  โครงการจัด
นิทรรศการวิชาการ เนื่องวนัสถาปนามหาวิทยาลัย
รามคําแหง  5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การใชแบบทดสอบ WAIS-III  สําหรับนักจิตวิทยา
คลินิก    นอกจากนี้คณาจารยยังไดบริการวิชาการ
วิชาชีพแกสังคมจํานวน    37  กิจกรรม  รวม
กิจกรรม/โครงการที่บริการวชิาการและวิชาชีพ 
จํานวน 42 กิจกรรม/โครงการ  ตออาจารยประจํา  
138   คน  คิดเปนรอยละ  30.43 

ศษ. 5.3.5.1 รายชื่อกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
หรือนานาชาต ิ ประจําปการศึกษา  2552 
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เกณฑการประเมิน     ผลผลิต 

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

 

เปาหมาย...........รอยละ 30..................... ทําได..............รอยละ 30.43................. เปาหมาย ปตอไป.....รอยละ 30.............................. 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.....1...........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....5...........คะแนน (เต็ม 5) 
 

 
5.4   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทัง้ในดานขั้นตอนการใหบริการเจาหนาที่ผูใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพของการใหบริการ 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมี

คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 – 2.50 
2. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมี

คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 3.50 
3. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมี

คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.51 
ขึ้นไป 

คณะศกึษาศาสตรมีโครงการบริการวิชาการแกสังคม 4 โครงการ   
มีการประเมินผลโครงการระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทั้ง
ในดานขั้นตอนการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวกและคณุภาพของการใหบริการไดรับความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.21 
 
 

ศษ. 5.4.3.1 สรุปผลผลการประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

 
 
 



 
114

 
 
 

เกณฑการประเมิน     ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 

1.51 – 2.50 
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 

2.51 – 3.50 
ระดับคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 

3.51 

 
เปาหมาย.............คาเฉลี่ย 3.51................... ทําได..........คาเฉลี่ย 4.17...................... เปาหมาย ปตอไป.........คาเฉลี่ย 3.51.......................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ......1..........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......1.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....5...........คะแนน (เต็ม 5) 
 
5.5 จํานวนกิจกรรม/โครงการบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม (ตอปการศึกษา)* 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีจํานวน 1 – 2  กิจกรรม/ โครงการ   
2. มีจํานวน 3  กิจกรรม/ โครงการ   
3. มีจํานวน 4  กจิกรรม/ โครงการ   
4. มีจํานวน 5  กจิกรรม/ โครงการ   
5. มีจํานวน > 6  กิจกรรม/ โครงการ   

คณะศกึษาศาสตรไดจัดกจิกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม  ชุมชน  ประเทศชาติหรือนานาชาติจาํนวน ....
โครงการ   

ศษ. 5.5.1.1  
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เกณฑการประเมิน     ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 

1.51 – 2.50 
ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 

2.51 – 3.50 
ระดับคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 

3.51 

 
เปาหมาย................................ ทําได.................................................. เปาหมาย ปตอไป................................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ................คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน................คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ................คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ................คะแนน (เต็ม 5) 

 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555) 

คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ. 1.1.2.7 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ  
2552   คณะศกึษาศาสตร 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชดัเจน
ปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

     คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งอยูในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555)   มีแผนการดําเนินงาน
รองรับนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา  2552     

ศษ. 1.1.2.8 
 

แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา 2552 
คณะศกึษาศาสตร (แผนการ
ดําเนินงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.8 
 

แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา 2552 คณะ
ศึกษาศาสตร (แผนการดําเนนิงานการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

ศษ. 6.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ         
ครั้งที่6./2552  วาระที่ 4.3 

ศษ. 6.1.2.2 บันทึกขอความขอปรับแผนการดําเนนิงานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา  2552 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินการดําเนินงานประจํา ปการศึกษา  
2552 คณะศึกษาศาสตร    (แผนการดําเนนิงานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

ศษ.6.1.2.3 โครงการสืบสานประเพณีไทย “พิธีหลอเทียน
พรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศกึษาศาสตร ป 
2552” วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 

ศษ.6.1.2.4 
 

โครงการวันแมแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ป 2552  
(วันที่ 6 สิงหาคม 2552) 

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือ
โครงการที่เปนประโยชน
สอดคลองกับแผนงาน และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

    คณะศึกษาศาสตร   ไดกําหนดกิจกรรม/โครงการ 
โดยกําหนดไวในแผนการดําเนินงานทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม  มีการทบทวนแผนการดําเนินงานและได
ปรับแผนเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน    มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม    โดยไดจัดโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมดังนี้  1.  โครงการสืบสานประเพณไีทย 
“พิธีหลอเทียนพรรษาและถวายเทียน คณะศึกษาศาสตร ป 
2552”  2.  โครงการวันแมแหงชาติ คณะศกึษาศาสตร  ป 
2552  3.  โครงการแสดงมุฑติาจิตแดบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร ที่ปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และผู
เกษยีณอายุราชการกอนอาย ุ60 ป ประจําป 2552                  
4.โครงการจัดนิทรรศการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญา
ทองถิ่นในวนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคาํแหง 5.โครงการ
วันพอแหงชาติ ประจําป 2552  6.  โครงการศึกษาศาสตร
รวมใจสานสายใย “วันคร”ู 7. โครงการศึกษาศาสตร
สัมพันธ  ในการจัดกิจกรรม/โครงการมีคณะกรรมการฝาย
สวัสดิการเปนผูดําเนินงาน    

 

ศษ.6.1.2.5 
 

โครงการแสดงมุฑิตาจิตแดบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร ที่ปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และ
ผูเกษียณอายุราชการกอนอายุ 60 ป (วันที่ 21 
กันยายน 2552) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.6.1.2.6 
 

โครงการจัดนทิรรศการคหกรรม
ศาสตรกับภูมปิญญาทองถิ่นในวนั
สถาปนามหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
(วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2552) 

ศษ.6.1.2.7 โครงการวันพอแหงชาติ ประจําป 
2552 (วันที่ 4 ธันวาคม 2552) 

ศษ.6.1.2.8 
 

โครงการศึกษาศาสตรรวมใจสาน
สายใย”วันคร”ู (วันที่ 14 มกราคม 
2553) 

ศษ.6.1.2.9 
 

โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ (วันที่ 
14 มกราคม 2553) 

ศษ.6.1.2.10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 

ศษ.6.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ 

ศษ.6.1.2.11 
 

โครงการแสดงมุฑิตาจิต ฉลองอายุ
ครบ 60 ป ภาควิชาคหกรรมศาสตร        
(16 ตุลาคม 2552)   

  นอกจากนี้ภาควิชาตางๆ  ยงัไดจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ไดแก   1.  กิจกรรมรวมงานเลี้ยงแสดงความยินดีคณาจารย อายุครบ 60 ป 
(ภาควิชาหลักสูตรและการสอน)   2.  โครงการแสดงมุฑติาจิต ฉลองครบ
อายุ 60 ป  (ภาควิชาคหกรรมศาสตรและชมรมศิษยเกา คหกรรมศาสตร)    
การจัดกจิกรรม/โครงการไดทําอยางตอเนือ่ง และไดรับความรวมมือจาก
ภาควิชา และหนวยงานตางๆ      

ศษ.6.1.2.12 
 

งานเลี้ยงแสดงความยินดีคณาจารย
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อายุ
ครบ 60 ป (วันที่ 26 ตุลาคม 2552) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 6.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

สวัสดิการ ครั้งที่ 6/2552 วาระที่ 
3.4  วัฒนธรรมองคกร 

ศษ. 7.6.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการของคณะศกึษาศาสตร 

3. มีการบูรณาการงานดานทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดาน  อื่น ๆ 

คณะศกึษาศาสตรมีการบูรณาการการทํานําบํารุง
ศิลปวัฒธรรมกับภารกจิดานการทํางาน คือ ยกมือไหว กลาว
สวัสดี บริการดีมีน้ําใจ พูดไพเราะ  มีการประเมินความพึง
พอใจในการใหบริการของคณะศกึษาศาสตร ดานการตอนรับ
จากหนวยงาน ไดแก   ทักทายกันดวยคําวา “สวัสดี”   และ ยิ้ม
แยมแจมใส มนี้ําใจ พดูไพเราะ   ซึ่งผลการประเมินภาพรวมอยู
ในระดบัดี  นอกจากนี้มกีารบูรณาการงานดานทํานําบํารงุ
ศิลปวัฒธรรมกับภารกจิดานการเรียนการสอน โดยจดัทําสื่อ
บทเรียน e-learning   เพื่อสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมไทยสูสากล เรื่องการแกะสลักผักและผลไม 

ศษ. 6.1.3.1 โครงสรางสื่อบทเรียนe-learning    
เพื่อสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมไทยสูสากล เรื่องการ
แกะสลักผักและผลไม 

4. มีการสงเสริมการดําเนนิงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม 
การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การ
จัดกิจกรรม  ประชุม  เสวนาทางวิชาการ การ
จัดสรรงบประมาณ  สนับสนนุอยางพอเพยีง
และตอเนื่อง 

   

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม  โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดง
ผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ       
มีความรวมมือในการใหบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ 

   

 
เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก               มีการดําเนินการ 3 ขอแรก                      มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
 

เปาหมาย......ระดับ 3........... ทําได.........ระดับ 3................ เปาหมาย ปตอไป...........ระดบั 3......... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ......0..........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.....1.......คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ...2.......คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ....3.......คะแนน (เตม็ 5) 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
7.1 สภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัย/หนวยงานใหแขงขนัไดในระดับสากล 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 7.1.1.1 ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มาตรา 34   

คณะกรรมการประจําคณะมอีํานาจหนาที ่
ศษ. 7.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 8/2552 วาระที่ 
5.5  เรื่องปรับแผนปฏิบัติราชการคณะ
ศึกษาศาสตร  

ศษ. 1.1.2.5 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2552  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1. สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร
และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะศกึษาศาสตร มีคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร 
ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี  หวัหนาภาควิชา และหัวหนา
สํานักงานเลขานุการคณะศกึษาศาสตร   มีอํานาจหนาที่กําหนด  
นโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย   และไดมกีารประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2552  เพื่อกําหนดทศิทาง ยุทธศาสตรและนโยบายให
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

 

ศษ.1.1.2.7 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2552 คณะศึกษาศาสตร 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ. 1.1.4.1 
 

ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ 2552 คณะศึกษาศาสตร          
(6 เดือน 12 เดอืน) 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําป
การศึกษา 2552 (6 เดือน 12 เดือน)       

2. สภามหาวิทยาลัยมีการติดตามผล
การดําเนนิงานตามภารกจิหลักของ 
มหาวิทยาลัยมากกวาปละ  2  ครั้ง 

คณะศกึษาศาสตรมีการติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงาน
ตามภารกิจหลัก โดยมกีารประเมิน KPI Template ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของคณะศึกษาศาสตร  
รายงานตอมหาวิทยาลัย  ปละ 2 ครั้ง 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 7/2552, 15/2552 

ศษ. 1.1.2.8 
 

แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา 2552    
คณะศกึษาศาสตร (แผนการบริหารและ
การจัดการ) 

ศษ.7.1.3.1 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศกึษาศาสตร 

3. มีการประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยางต่ํารอยละ 80 
ของ แผน ในการ ประชุมแตละครั้ง
มีกรรมการเขารวมโครงการโดย
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80  โดยมี
การสงเอกสารใหกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอน
การประชุม 

คณะศกึษาศาสตรมีการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศกึษาศาสตร (กปค.)  จํานวน 8 ครั้ง/ป   ปการศึกษา  
2552  ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน  15  
ครั้ง  คิดเปนรอยละ 187.5 ของแผนฯ   ในการประชุมแตละครั้งมี
กรรมการเขารวมประชุมเฉลีย่ไมนอยกวารอยละ 80   โดยมีการสง
หนังสือเชิญประชุมใหคณะกรรมการรับทราบลวงหนาอยางนอย 7 
วันกอนการประชุมทุกครั้ง 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศกึษาศาสตร  
ครั้งที่ 6 -15 ป 2552และ  
ครั้งที่ 1-5 ป2553 (แฟมที่ 7/4) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.8 

 
แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา 2552 คณะ
ศึกษาศาสตร (แผนการบริหารและการ
จัดการ) 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศกึษาศาสตร ครั้งที่13/2552  วาระที่1.20 
เรื่องการประเมินผูบริหาร 

ศษ.7.1.4.1 แบบประเมินผูบริหาร 
ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 3/2553 วาระที่ 3.12  
เรื่องผลการประเมินผูบริหาร 

4. สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีการ
ประเมินผลงานของอธิการบดีหรือ
ผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตก
ลงกันไวลวงหนา 

คณะศกึษาศาสตรกําหนดใหมีการประเมนิผูบริหาร
สูงสุด  ซึ่งไดแกคณบดี หัวหนาภาควิชา หวัหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ และหัวหนางาน  โดยใชแบบประเมินผูบริหาร
ที่สํานักประกนัคุณภาพ มร. ไดจัดทําขึน้    ผลการประเมิน
คณบดีและหวัหนาภาควิชา ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก           
( คาเฉลี่ยเทากบั 3.70และ3.71 ) สวนผลการประเมินหวัหนา
สํานักงานเลขาคณะและหวัหนางานผลการประเมินคณบดีใน
ภาพรวมอยูในระดับดี   คาเฉลี่ยเทากับ ( คาเฉลี่ยเทากับ 3.29  
และ3.22 ) 

  

ศษ. 7.1.4.2 ผลการประเมินผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร  
ปการศึกษา  2552 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.7.1.5.1 คําสั่งที่ 43/2552  เรื่องมอบอํานาจใหรองคณบดี

ปฏิบัติราชการแทนคณบด ี
5. สภามหาวิทยาลัยมีการดําเนนิงาน

โดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  

คณะศกึษาศาสตรสงเสริมการบริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาล โดยกระจายอํานาจหนาที่การปฏิบัติงาน
ใหกับรองคณบดีฝายตาง ๆ ในการบริหารงาน  เปดโอกาส
ใหบุคลากรมสีวนรวมในการบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการชุดตางๆ  ไดแก   1)  คณะกรรมการฝาย
บริหารและพฒันาคณะศึกษาศาสตร  2)  คณะกรรมการ
ฝายนโยบายและแผน  3)  คณะกรรมการฝายวิชาการ           
4)  คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  5)  คณะกรรมการฝาย
กิจการนกัศึกษา   และ 6)  คณะกรรมการฝายสวัสดิการ  
เปนตน 

ศษ.7.1.5.2 ขอบขายภาระงานและบทบาทหนาที่รองคณบดี
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
เกณฑการประเมิน   (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ ไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ         

 
เปาหมาย............5...ขอ................. ทําได......................5...ขอ.................... เปาหมาย ปตอไป.............5...ขอ................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน......1..........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ......3..........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....5...........คะแนน (เต็ม 5) 
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7.2  ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.7.2.1.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหงวาดวยการ       

สรรหาคณบดี   
ศษ.7.2.1.2 ประกาศหลักเกณฑการรับสมัครคณบด ี
ศษ.7.2.1.3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร พ.ศ. 2552 
ศษ.7.2.1.4 กําหนดการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหาร
ที่เปนระบบ โปรงใส 
ตรวจสอบได 

คณะศกึษาศาสตรมีกระบวนการสรรหาคณบดี โดยปฏิบัติ
ตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการ สรรหาคณบดี   
มีการประกาศหลักเกณฑการรับสมัครคณบดี  ประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี    กําหนดการสรรหาคณบดี  มีการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี  และรายงานผลการสรรหา
คณบดีใหบุคลากรรับทราบทั่วกัน   

ศษ.7.2.1.5 รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 7.1.1.1 ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มาตรา 34   

คณะกรรมการประจําคณะมอีํานาจหนาที ่
ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 6 -15 ป 2552และ  
ครั้งที่ 1-5 ป2553 (แฟมที่ 7/4) 

2. ผูบริหารดําเนนิการบริหารดวย
หลักธรรมาภิบาลและใช
ศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของ
มหาวิทยาลัย / หนวยงานและผู
มีสวนไดสวนเสีย 

คณบดีคณะศกึษาศาสตรดําเนินการบริหารโดยใช
หลักธรรมภิบาล  ในการบริหารงาน  เปนผูมีภาวะผูนํา มี
วิสัยทัศน สามารถวางแผนกลยุทธในการทาํงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปดโอกาสให  รวมกันกํากับดูแล  ติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะศกึษาศาสตร และสามารถตัดสินใจแกปญหา
เฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงานและบุคลากร  นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสียโดย
ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร  

จากผลการดําเนินงานดังกลาว สงผลใหการประเมิน
ผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก   
(คาเฉลี่ยเทากบั 3.70)   

ศษ. 7.1.4.2 ผลการประเมินผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร           
ปการศึกษา  2552 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 7.2.3.1 กระบวนการประเมินศักยภาพผูบริหาร  

คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 7.2.3.2 บันทึกขอความ ขอความรวมมือตอบแบบ

ประเมินผูบริหาร  
ศษ. 7.2.3.3 คําสั่งที่ 02/2553  เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการ

ประเมินผล  งานประกนัคุณภาพการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร   

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 3/2553 วาระที่ 3.12  
เรื่องผลการประเมินผูบริหาร 

3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผล
การปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน
และเปนทีย่อมรับในมหาวิทยาลัย / 
หนวยงาน 

คณะศกึษาศาสตรมีกระบวนการประเมนิผูบริหาร  
โดยกําหนดบคุลากรบริหารที่จะประเมินไดแก   คณบดี 
หัวหนาภาควชิา และหวัหนาสํานักงานเลขานุการฯ  และ
หัวหนางาน  กาํหนดการประเมินปละ 1 ครั้ง ตามแบบ
ประเมินที่สํานกัประกนัคุณภาพมหาวิทยาลัยกําหนด โดย       
คณะกรรมการฝายประเมินและคณะกรรมการ  งานประกัน
คุณภาพการศกึษา คณะศึกษาศาสตร ทําหนาที่เก็บรวบรวม
ประเมินผลผูบริหาร ปการศึกษา  2552  สรุปและการรายงาน
ผลการประเมินแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
รับทราบ  

ศษ. 7.1.4.2 ผลการประเมินผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร      
ปการศึกษา  2552 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.8 
 

แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา 2552 คณะ
ศึกษาศาสตร (แผนการบริหารและการจัดการ) 

ศษ. 1.1.4.2 
 

ผลการประเมินแผนการดาํเนินงาน  ปการศึกษา 2552  
คณะศกึษาศาสตร (แผนการบริหารและการจัดการ) 

ศษ. 7.2.4.1 รายชื่อบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 
ศษ. 7.2.4.2 ขอสงรายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนา

ผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย (นบม.)” รุนที่ 21 

4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหารตามผลการ
ประเมิน และดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวน 

คณะศกึษาศาสตรมีแผนพัฒนาบุคลากรเพือ่
พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  สนับสนุน
บุคลากรเขารวม ประชุม อบรม   นอกจากนี้คณะ
ศึกษาศาสตรยงัมีการพัฒนาศักยภาพผูบริหารโดยให
เขารวมอบรม สัมมนาภายใตแผนการพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยและของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เชน ขอสงรายชื่อผูเขา
รับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารระดับสูง 
มหาวิทยาลัย (นบม.)” รุนที่ 21  และขอสงรายชื่อ
ผูเขารวมอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา
ระดับกลาง 

ศษ. 7.2.4.3 ขอสงรายชื่อผูเขารวมอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
อุดมศึกษาระดบักลาง 

 
เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ          

 
เปาหมาย........ระดับ..2...................... ทําได....................ระดับ 4..................... เปาหมาย ปตอไป.............ระดับ...4................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........1........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ......3..........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......5.........คะแนน (เต็ม 5) 
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7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูองคการเรียนรู 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 7.3.1.1 คําสั่งที่ 78/2552  เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการจัดการองค

ความรู 
ศษ.7.3.1.2 รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดการองคความรู 

ศษ. 9.1.5.1 จุดแข็ง/ แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการตรวจการประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในคณะศกึษาศาสตร วันที่ 16-18 
ธ.ค. 52 

ศษ. 7.3.1.3 แผนการจัดการความรู ปการศึกษา  2553 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 3/2553  วาระที่ 4.5 เรื่อง การจัดการ
ความรูของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.3.1.4 บันทึกขอความ เรื่อง นําเสนอขอมูลใน Website คณะ
ศึกษาศาสตร 

  

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหง
การเรียนรูและประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของ
มหาวิทยาลัย / หนวยงานรับทราบ 

คณะศกึษาศาสตรโดยคณะกรรมการจัดการ
ความรูของคณะศึกษาศาสตร     ไดประชุมเพื่อ
พิจารณาทบทวน จดุแข็ง จดุออน และขอเสนอแนะ
จากผลการตรวจ ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
คณะศกึษาศาสตร วันที่ 16 – 18 ธันวาคม  2552   ใน
สวนที่เกีย่วกับการจัดการความของบุคลากรที่ขาด
ความตอเนื่อง เปนรูปธรรม และแผนพฒันาความรูยัง
ไมชัดเจน  โดยปรับแผนการจัดการความรูปการศึกษา  
2552  จํานวน 1   แผนงาน ไดแก ความรูเรื่องการ
พัฒนาสไลดอิเล็กทรอนิกส  เพื่อการเรียนการสอน
สําหรับบุคลากรสายวิชาการ   มีการดําเนนิการตาม
ขั้นตอนกระบวนการการจัดการความรู   กาํหนด
ตัวชี้วดัและเปาหมายอยางชดัเจน  นําเสนอแผนการ
จัดการความรู  ใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรรับทราบ และนาํเสนอความรูใน  Website 
ของคณะศึกษาศาสตร  www.edu.ru.ac.th   

 
 
 



 
128

 
 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 7.3.2.1 บันทึกขอความ ขอความรวมมือตอบแบบสํารวจ 
ศษ. 7.3.2.2 ผลการประเมินกิจกรรมการสํารวจความรู เรื่อง การใช

สไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน   
ศษ. 7.3.2.3 คําสั่งที่ 23/2552  เรื่องแตงตัง้คณะกรรมการการจัดการ

ความรู เรื่อง  การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการ
สอน  

ศษ. 7.3.2.4 หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม KM  เรื่อง  การพัฒนาสไลด
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน     

2. มีการดําเนนิการตามแผนจัดการ
ความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 50 

ศษ.7.3.1.2 รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดการองคความรู 

ศษ. 7.3.2.5 บันทึกความรู เรื่อง การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
เรียนการสอน 

ศษ. 7.3.2.6 รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูเรื่อง การใช
สไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน 

ศษ. 7.3.2.7 แผน-ผลการจัดการความรู ปการศึกษา  2552 

3. มีการดําเนนิการตามแผนจัดการ
ความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายรอยละ 100 

คณะศกึษาศาสตรดําเนินการตามแผนจัดการ
ความรู  ปการศึกษา  2552 โดยมีการสํารวจขอมูล
การใชสไลดอิเล็กทรอนิกส และรับสมัครทีมงาน  
โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู เรื่อง การสไลด
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน รับผิดชอบ
ดําเนินการ  เพือ่เขารวมกิจกรรม KM  เรื่องการ
พัฒนาสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน     
มีการบันทึกความรูในการทํากิจกรรม  นําขอมูลสรุป
ความรูที่ไดไปพัฒนาสไลดอิเล็กทรอนิกส โดยจัด
ประชุมนําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู โดย
เชิญผูสนใจเขารวมฟงและมกีารประเมินการจัดการ
ความรูเรื่อง การสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียน
การสอน  ทั้ง 6 กิจกรรมซึ่งบรรลุเปาหมายคิดเปน
รอยละ 100    มีการประชาสัมพันธการสไลด
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน ใน Website 
ของคณะศึกษาศาสตร  11 Hwww.edu.ru.ac.th เพื่อให
บุคลากรรับทราบ 

ศษ. 7.3.1.4 บันทึกขอความ เรื่อง นําเสนอขอมูลใน Website คณะ
ศึกษาศาสตร 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ. 7.3.4.1 แบบประเมินการเขารวมกจิกรรมการจัดการความรู เรื่อง 
การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน    

ศษ. 7.3.4.2 ผลการประเมินการเขารวมกิจกรรมการจดัการความรู เรื่อง 
การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน    

ศษ. 7.3.4.3 บันทึกขอความ  ขอสงเอกสารความรู เรื่อง “การสราง
สไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน” 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ของการจัดการความรู 

คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินกิจกรรมการ
สํารวจความรู เรื่อง การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การเรียนการสอน   และประเมินการเขารวมกิจกรรม
การจัดการความรู เรื่อง การใชสไลดอิเล็กทรอนิกส
เพื่อการเรียนการสอน  มีการสงเอกสารความรู เรื่อง
การสรางสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน  
ใหภาควิชาเพือ่ประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบ
รับทราบเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

ศษ. 7.3.4.4 บันทึกขอความ  เรื่อง ขอแจงผลการพัฒนาปรับปรุง
ชิ้นงานสื่อการสอน 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชใน
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู
ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน
ปกติและปรับปรุงแผนการจดัการ
ความรู 

   

 
เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก    
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เปาหมาย........ระดับ...4..................... ทําได...............ระดับ ....4...................... เปาหมาย ปตอไป...........ระดบั.....4................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 

 
7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และธาํรงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ. 7.4.1.1 ระบบกลไกการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล 

ศษ. 7.4.1.2 เปาหมายและแผนการพัฒนาฝาย
งานบริหารและพัฒนา 

ศษ. 7.4.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ฝายบริหารและพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.4.1.4 ตารางสรุปจํานวนอาจารยที่
เกษยีณอายุราชการ ปพ.ศ. 2553-
2557 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน
รูปธรรม  ภายใตการวเิคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

คณะศกึษาศาสตรมีระบบและกลไกบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  มีการกําหนดเปาหมายและ
แผนการพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว    
มีการทบทวนผลการดําเนินงานที่ผานมาสอบถาม
ความตองการบุคลากร ในการปฏิบัติงาน ในการ
ประชุมบุคลากร มีการจัดระบบขอมูลบุคลากรทั้ง
สายขาราชการและสายสนับสนุน โดยใชขอมูลจาก
ฐานขอมูล MIS ของมหาวิทยาลัยเพื่อนาํมาใชเปน
ขอมูลในการวางแผนงาน 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศกึษาศาสตร ครั้งที่
6/2552  วาระ 4.1 ,10/2552 วาระ3.7 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ.7.2.1.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหงวา
ดวยการสรรหาคณบดี   

ศษ.7.2.1.2 ประกาศหลักเกณฑการรับสมัคร
คณบด ี

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 
12/2552  วาระที่ 1.7  เรื่อง การปรับ
ตําแหนงบุคลากรใน                        
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 
9/2552  วาระที่ 4.1  เรื่อง การ
พิจารณาวิเคราะหภาระงาน 

ศษ.7.4.2.1 รายชื่อคณาจารย/เจาหนาที่ ที่เขารับ
การฝกอบรม ประชุมวิชาการ 
ประชุมเสนอผลงาน 

ศษ.7.4.2.2 รายชื่อคณาจารย/เจาหนาที่  ทีไ่ดรับ
การศึกษาตอ 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลง
ตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง 
การสนับสนุนเขารวมประชมุ ฝกอบรมและ
หรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมนิผล
การปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ 
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ 

คณะศกึษาศาสตรมีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏบิัติงาน  
เชน 

1. การสรรหาคณบดี  มีขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหงวาดวยการสรรหาคณบดี  มีประกาศหลกัเกณฑการ
รับสมัครคณบดี 

2. มีการจัดวางคนลงตําแหนง  มีการปรับตําแหนง
บุคลากรในคณะศกึษาศาสตรเพื่อความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติงานและเพื่อใหการดาํเนินงานเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

3. มีการวิเคราะหภาระงานอาจารย 
4. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมคีวามรู

ความสามารถ  โดยเขารวมฝกอบรม ประชุมเสนอผลงาน
วิชาการ และสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ    
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ.7.4.2.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   5.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประจํา
ทุกป 

6.  มีการกําหนดเสนทางเดนิของตําแหงทุกสายงาน    
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงภายในมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ศษ. 7.4.2.4 มาตรฐานกําหนดตําแหนงภายในมร.
http://president.ru.ac.th/3human/admin/standard.html 

ศษ. 7.4.3.1 แบบฟอรมคําขอกูเงินสวัสดกิารคณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 7.4.3.2 เอกสาร/หลักฐานที่เกีย่วของกับการชวยงานศพ 

ศษ. 7.4.3.3 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เรื่องการตรวจสขุภาพประจําป 2552 

3. มีระบบสวัสดกิารและ
เสริมสรางสุขภาพที่ดี 
และสรางบรรยากาศที่ดี
ใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและ
อยูอยางมีความสุข 

คณะศกึษาศาสตรมีคณะกรรมการฝายสวสัดิการที่คอย
ดูแลสวัสดิการคณะฯ มกีารสรางขวัญและกาํลังใจของบุคลากร  
โดย  1)มีสวัสดิการการขอกูยืมเงิน  คณะศกึษาศาสตรใหกับ
บุคลากร   2)  รวมกับภาควิชาเปนเจาภาพงานศพ มอบพวงหรีด
และเงินชวยทาํบุญงานศพบดิา มารดาและญาติของบุคลากรทุก
คน    3) โดยรวมกับมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการตรวจสขุภาพ
ประจําปตามทีป่ระกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย      
รามคําแหง เรื่องการตรวจสขุภาพประจําป 2552   นอกจากนี้
คณะฯยังมีมีสภาพแวดลอม บรรยากาศที่ดเีอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ศษ. 7.4.3.4 ภาพถายสภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร  
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.7.4.4.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการ

บริหารและพฒันาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน   

ศษ.7.4.2.1 รายชื่อคณาจารย/เจาหนาที่ ที่เขารับการ
ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ประชุมเสนอ
ผลงาน 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากร
ที่มีศักยภาพสงูใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ
อยางรวดเรว็ตามสายงาน 

คณะศกึษาศาสตรสงเสริมสนับสนุนใหบคุลากรมี
โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ เชน  1)  จัด
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน  2 )  สงเสริมใหบุคลากรเขา
รับการอบรมประชุมสัมมนา   ปการศึกษา  2552     มีบุคลากรขอ
ตําแหนงผลงานทางวิชาการ  จํานวน  10  คน                 

ศษ.7.4.4.2 รายชื่อบุคลากรที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ  
ปการศึกษา  2552 

ศษ.7.4.5.1 แบบประเมินผลความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

  คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับ   ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ยเทากบั 3.86) ศษ.7.4.5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางาน

ของบุคลากร คณะศกึษาศาสตร 
6. มีการนําผลการประเมินความพึง

พอใจเสนอผูบริหารระดับสูง  และ
มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อใหดีขึ้น 

คณะศกึษาศาสตรไดนําผลการผลความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร เสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตรเพือ่รับทราบ และขอรับ
ขอเสนอแนะตางๆ  ไปปรับปรุงตอไป 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 5/2553  วาระที่ 
4.12  เรื่อง ขอสงผลการประเมินความพึง
พอใจในการทาํงานของบุคลากร              
คณะศกึษาศาสตร 
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เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก    

 
เปาหมาย.........ระดับ.....4.................. ทําได..............ระดับ....6....................... เปาหมาย ปตอไป.....ระดับ.....6.................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน......1..........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ........5........คะแนน (เต็ม 5) 

 
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.6 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)  
คณะศกึษาศาสตร 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูล
เพื่อการตัดสินใจ 

คณะศกึษาศาสตรมีนโยบายในการจดัทําระบบ
ฐานขอมูล  โดยมีผูรับผิดชอบดูแลฐานขอมูลบุคลากร
และระบบสารสนเทศ ของคณะศกึษาศาสตร    ศษ. 7.5.1.1 คําสั่งที่ 50/2551 คณะศึกษาศาสตร มอบหมาย

หนาที่ใหรับผิดชอบดูแลฐานขอมูล 
ศษ. 7.5.2.1 ฐานขอมูลดานการวจิัย   
ศษ. 7.5.2.2 ฐานขอมูลดานบุคลากร   
ศษ. 7.5.2.3 ฐานขอมูลการเงิน 3 มิต ิ
ศษ. 9.1.6.2 ระบบฐานขอมูลดานการประกันคณุภาพ

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา   
http://www.cheqa.mua.go.th/ 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ คณะศกึษาศาสตรมีระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ หลายระบบดวยกนั ไดแก  ฐานขอมูลดานการ
วิจัย  ฐานขอมลูดานบุคลากร  ฐานขอมูลการเงิน 3 มิติ   
ฐานขอมูลดานประกันคณุภาพการศึกษา ฐานขอมูลดาน
การเรียนการสอน 

 

ศษ. 7.5.2.4 ฐานขอมูลดานการเรียนการสอน 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร ครั้งที่5/2553  วาระที่ 4.11  และ 
ครั้งที่8/2552 วาระที่4.4   

ศษ.7.5.3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบฐานขอมูล 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

คณะศกึษาศาสตรมีการปรับปรุงแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล  ดําเนินการประเมินและสรุป ผลการ
ประเมินโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.45)   นําเสนอ กปค.ผลการประเมินใหที่
ประชุม กปค.เพื่อรับทราบและขอรับขอเสนอแนะ
ตางๆ  เพื่อนําไปปรับปรุงตอไป 

ศษ.7.5.3.2 ผลการประสิทธิภาพและความปลอดภยัของ
ระบบฐานขอมูล 

ศษ.7.5.4.1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล
สารสนเทศ คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล 

ปการศึกษา  2552 คณะศึกษาศาสตร  มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูล
สารสนเทศ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับ      
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 ศษ.7.5.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

ขอมูลสารสนเทศ คณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 7.5.5.1 บันทึกขอความ  ขอความอนุเคราะหปรับปรุง
ขอมูลในเว็ปไซต  คณะศึกษาศาสตร   

5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 
มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

คณะศกึษาศาสตรมีการปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลดานการวจิัย ดานประกันคณุภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู ศษ. 7.5.5.2 ขอความอนุเคราะหลงขอมูลสารสนเทศงานวิจยั

และงานสรางสรรค คณะศึกษาศาสตร     
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของ

มหาวิทยาลัย / หนวยงานผานระบบ
เครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

คณะมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของคณะฯ
ผานระบบเครือขายกับสํานกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  คือ ระบบ
ฐานขอมูลดานการประกนัคุณภาพการศกึษา
ระดับอุดมศึกษา   http://www.cheqa.mua.go.th/ 

ศษ. 9.1.6.2 ระบบฐานขอมูลดานการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา   
http://www.cheqa.mua.go.th/ 

 
 
เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  ปจจยันําเขา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก    

 
เปาหมาย.........ระดับ.3...................... ทําได.................ระดับ.6....................... เปาหมาย ปตอไป....ระดับ...6....................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ......1..........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......1.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพฒันามหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร 

www.edu.ru.ac.th 
ศษ.7.6.1.1 จดหมายขาวนโยบายและแผนและ

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
ศษ.7.6.1.2 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารและกจิกรรมของคณะ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน
อยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ 
เอกสารสิ่งพิมพเว็ปไซตนทิรรศการ 

คณะศกึษาศาสตรมีการเปดเผยมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ ไดแก           
1.) Website คณะศกึษาศาสตร 12Hwww.edu.ru.ac.th          
2. )  จดหมายขาวนโยบายและแผนและงานประกัน
คุณภาพการศกึษา 3. ) บอรดประชาสัมพนัธขอมูล
ขาวสารและกจิกรรมของคณะ ที่บริเวณชัน้ 1 อาคาร
คณะศกึษาศาสตร   นอกจากนี้  ไดเผยแพรขอมูล/
กิจกรรมผานทางขาวรามคําแหงของมหาวทิยาลัย 

ศษ.7.6.1.3 ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ.7.6.2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
ศษ.7.6.2.2 Webboard ของคณะและของภาควิชา 
ศษ.7.6.2.3 ภาพถายกลองรับความคิดเหน็ 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเปนของ
ประชนชนผานชองทางที่เปดเผยและเปน
ที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง 

คณะศกึษาศาสตรมีการรับฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชนผานชองทางที่เปดเผย ดังนี้  1.) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)    2.) Webboard ของคณะและ
ของภาควิชา 3. ) กลองแสดงความคิดเหน็   โดยใช
แบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ  ของ
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ.7.6.2.4 
 

แบบประเมินความพึงพอใจใน         
การใหบริการ คณะศกึษาศาสตร 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ.7.6.3.1 ความคิดเหน็จากจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (email) 

ศษ.7.6.3.2 ความคิดเหน็จาก  Webboard ของ
คณะและของภาควิชา 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม 

คณะไดนําความคิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารโดยมอบหมายใหผูรับผิดชอบ                
1)จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (e-mail) และ Webboard  ของ
คณะ  ใหผูรับผิดชอบตรวจสอบคัดแยกประเภท                
ตอบคําถามใน Website และ Webboard  2)  กลองแสดง
ความคิดเหน็   มอบใหคณะกรรมการฝายประเมินผล คณะ
ศึกษาศาสตร เปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกบ็รวบรวม
ขอมูลจากทุกหนวยงาน สรุปและรายงานผลใหผูบริหาร
ทราบ 

ศษ.7.6.3.3 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.6.4.1 รายชื่อที่ปรึกษาภาคประชาชน 
ศษ.7.6.4.2 คําสั่งที่ 87/2552  แตงตั้งกรรมการที่

ปรึกษาภาคประชาชน คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.7.6.4.3 รายงานการประชุมกรรมการที่ปรึกษา
ภาคประชาชน คณะศึกษาศาสตร 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ และมี
การดําเนนิกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง
และชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยาง
นอย        ปละ 2 ครั้ง 

คณะศกึษาศาสตรไดแจงใหภาควิชาเสนอรายชื่อที่
ปรึกษาภาคประชาชน เสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาภาคประชาชน  ดําเนนิการจัดประชมุรวมกัน 2 ครั้ง 
มีการประเมินผลและสรุปการประชุม  เพื่อนําเสนอใหที่
ประชุมรับทราบ     

 

ศษ.7.6.4.4 สรุปผลการประเมินผลการประชุม/
เสวนา 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
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เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ       

 
เปาหมาย.........ระดับ 3....................... ทําได.............ระดับ....4........................ เปาหมาย ปตอไป..........ระดบั...4...................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ......0..........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......1.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ........2........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......3.........คะแนน (เต็ม 5) 

 
 

7.7 รอยละของอาจารยประจํา/นักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ/วิชาชพีในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีอาจารยประจํา /นักวิจยัที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิรอยละ 0.1 – 0.99 

2. มีอาจารยประจํา /นักวิจยัที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาตหิรือ
นานาชาติ รอยละ 1.00 – 1.49 

3. มีอาจารยประจํา /นักวิจยัที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิรอยละ 1.50 – 1.99 

คณะศึกษาศาสตรสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบัน
และความเปนเลิศทางวิชาการ  ในปการศึกษา   2552  คณะ
ศึกษาศาสตรมีคณาจารยที่ไดรับรางวัลอาสาสมัครดีเดนแหงชาติ
ประจําป  2552 จํานวน 1  คน   อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร  
จํานวน  138  คน  คิดเปนรอยละ  0.72 

 

ศษ. 7.7.1.1 รายงานการไดรับรางวัลดีเดน
แหงชาต ิ
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีอาจารยประจํา /นักวิจยัที่ไดรับรางวัล

ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ รอยละ 2.00 – 2.49 

   

5. มีอาจารยประจํา /นักวิจยัที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิรอยละ 2.50 ขึ้นไป 

   

 
 
เกณฑการประเมิน     ผลผลิต 

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

 
เปาหมาย............รอยละ....0.99................ ทําได......................รอยละ .....0.72...... เปาหมาย ปตอไป..........รอยละ.....0.99.................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......0.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.....0...........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......0.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....0...........คะแนน (เต็ม 5) 
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7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.7.8.1.1 คําสั่งที่ 86/2552  เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเสีย่ง โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุก
หนวยงานในสังกัดรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน    
โดยผูบริหารระดับสูงตองมบีทบาท
สําคัญในการกาํหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

คณะศกึษาศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
มี รองคณบดีฝายบริหารเปนประธานและมตีัวแทนของทุก
หนวยงาน ไดแก หวัหนาภาควิชา หวัหนาหนวยงาน และหวัหนา
งาน เปนกรรมการในสวนของการดําเนนิงานกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการนํานโยบาย
อธิการบดี คณบดีมาวางแผนการดําเนนิงานในการบริหารความเสี่ยง 

ศษ.7.8.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

ศษ.7.8.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง
ที่สงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือ ความลมเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงาน  และจัดลําดับ 
ความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

คณะศกึษาศาสตรมีการวิเคราะห และปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหายหรือความลมเหลว โดยที่คณะฯและทกุภาควิชา
ดําเนินการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงดังนี ้ 1.  ดานงานคลังและพัสด ุ  
2.  การตรวจสอบพัสดุ  3.   ดานงานบริการการศึกษา  4.  ดานการ
บริหารการจัดการระบบสารสนเทศ  4.  ดานบุคลากร และได
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงในระดบัมากถึงมากทีสุ่ด 

ศษ.7.8.2.1 สรุปผลการวิเคราะหและรายปจจยั
เสี่ยงในแผนการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 
2552  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ศษ.7.8.3.1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

ศษ.7.8.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  
โดยแผนดังกลาวตองกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู  ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดาน การ
บริหารความเสี่ยงและการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นอยางเปน
รูปธรรม 

คณะศกึษาศาสตรมีการจัดทาํแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจําปการศกึษา  2552    มีการวิเคราะหความเสี่ยง โดยให
บุคลากรมีสวนรวมในการกาํหนดวิธีการควบคุมความเสีย่ง  
และกําหนดแผนการควบคมุความเสี่ยงในระดับคณะฯและ
ภาควิชาใหสอดคลองกัน   รวมทั้งมีการดําเนินการแกไข เพิ่ม – 
ลด ความเสี่ยงทั้ง 5 ดาน 

 
 
 

ศษ.7.8.3.2 บันทึกขอความสรุปผลและมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่
1/2553 

ศษ.7.8.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

ศษ.7.8.3.2 บันทึกขอความสรุปผลและมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่
1/2553 

4. มีการดําเนนิการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะศกึษาศาสตรมีการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง   มีการตดิตามประเมินผลและแผนบริหารความเสีย่ง 
ปงบประมาณ 2552   

ศษ.7.8.4.1 รายงานการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง ปงบประมาณ 2552  ครั้งที่ 2 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 
8/2552  วาระที่ 5.4 

ศษ.7.8.4.1 รายงานการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง 
ปงบประมาณ 2552  ครั้งที่ 2 

ศษ.7.8.3.2 บันทึกขอความสรุปผลและมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ครั้งที่1/2553 

5. มีการสรุปผลการดําเนนิงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจน  
มีการกําหนด แนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยงโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย 

คณะศกึษาศาสตรมีการติดตามการจัดสงรายงานการควบคุมภายใน 
การติดตามประเมินและแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ  2552   การ
มีการรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง    มีการนําผล
การรายงานการควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง มากําหนด
แผนการดําเนนิงาน ในปการศึกษา  2553  โดยใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงและกําหนดแผนควบคุมความเสี่ยง
ในระดบัคณะฯและภาควิชาใหสอดคลองกัน  และมแีนวทางการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ  2553  ตามรางคูมือ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรของมหาวิทยาลัย   

ศษ. 7.8.5.1 แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย 

เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ       

 
เปาหมาย.......ระดับ......5................... ทําได..............ระดับ........5................... เปาหมาย ปตอไป..........ระดบั....5..................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ......1..........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ........3........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....5...........คะแนน (เต็ม 5) 
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7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชีว้ัดและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ.2551 – 2554)   

คณะศกึษาศาสตร 
1. มีการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการในการประเมินผล
ภายในมหาวิทยาลัย  

คณะศกึษาศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป                          
(พ.ศ.2551 – 2554) และแผนปฏิบัติราชการประจําป                  
คณะศกึษาศาสตร ปเปนแนวทางทางการดําเนินการในการ
ประเมินผลภายใน คณะศกึษาศาสตร 

  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายใน
มหาวิทยาลัย 

        มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ของคณะศึกษาศาสตร KPI Template และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วดัราย 6 เดือนและ 12 เดือน 

ศษ.1.1.2.7 แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2552
คณะศกึษาศาสตร 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย
ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  

ในแผนปฏิบัตริาชการ ประจาํปงบประมาณ 2552  คณะ
ศึกษาศาสตร มีการกําหนดตัวชี้วดัและเปาหมายตามพนัธกิจและ
ยุทธศาสตรเพื่อวัดผลการปฏิบัติราชการ 

ศษ.1.1.4.1 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ 2552คณะศึกษาศาสตร 

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของ
หนวยงานในระดับคณะหรือ
เทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชือ่มโยง
กับเปาประสงคและประเด็น

คณะศกึษาศาสตรจัดทําแผนภาพแสดงความสัมพันธของ
แผนปฏิบัติราชการคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ที่
เชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเดน็ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  

ศษ. 1.1.2.10 แผนภาพแสดงความสัมพันธของ
แผนปฏิบัติราชการคณะศกึษาศาสตร กับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีการยืนยันวสิัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา
ในระดบัคณะหรือเทียบเทา 

คณะศกึษาศาสตรมีการ พิจารณาแกไข ปรับปรุง วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค คณะศกึษาศาสตร เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย 

ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผน
คุณภาพการศกึษา ครั้งที่ 1/2553 

6. มีระบบในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้และ
เปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ 

คณะศกึษาศาสตรมีการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
ศึกษาศาสตรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เปนคํารับรองระหวาง
อธิการบดีกับ         คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. . 7.9.6.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ       
คณะศกึษาศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา
รับรอง 

มีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั ตามตัวบงชีแ้ละ
เปาหมายตามคํารับรอง 

ศษ.1.1.4.1 ผลการประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการ ปงบประมาณ 2552คณะ
ศึกษาศาสตร 

8. มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหารไป
เชื่อมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ 

มีสรางแรงจูงใจโดยมีการประเมินเลื่อนขัน้เงินเดือน และการ
ประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อรับเงินรางวัลการอุทิศเวลาใหกับราชการ 

ศษ. 7.9.8.1 การประเมินเลือ่นขั้นเงินเดือน 
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เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ ไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ       

 
เปาหมาย........ระดับ....5.................... ทําได.................ระดับ....8.................... เปาหมาย ปตอไป...........ระดบั......8.................. 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....5...........คะแนน (เต็ม 5) 

 

 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงิน  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปงบประมาณ 2552 
ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบาย

และแผน คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย /
หนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
สงเสริมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย 

ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554)            
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คณะศกึษาศาสตร 
 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.8.1.2.1 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําป

งบประมาณ  2552 ของคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.8.1.2.2 งบประมาณประจําป 2552 
ศษ.8.1.2.3 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายได  

ปจําปงบประมาณ 2553 
ศษ.8.1.2.4 งบประมาณประจําป 2553 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
แผนการจัดสรรและการวางแผนการ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได 

คณะศกึษาศาสตร มีแนวทางจัดหาทรัพยากรดาน
การเงินโดยมคีณะกรรมการนโยบายและแผน ดําเนินการ
จัดทํา  คําของบประมาณประจําปใหเปนไปตามความ
ตองการของภาควิชาและหนวยงานในคณะศึกษาศาสตร 
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมหาวิทยาลัย 
จัดสรรงบประมาณใหคณะศกึษาศาสตร 

ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบาย
และแผน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.1.3.1 รายงานสถานะการเงินรายเดือน 3 มีการจัดทํ าระบบฐานขอมูลทาง
การเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชใน
การตัดสินใจ มีการวิเคราะหสถานะ
ทางการเงิน 

คณะศกึษาศาสตร ใชขอมูลอางอิงในระบบบัญชี 3 มิติ 
มาจัดทํารายงานสรุปการใชจายเงินประจําเดือน ของ
หนวยงานใหผูบริหารสามารถนําไปใช ในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงนิ โดยคณะศึกษาศาสตรมีระบบ
ฐานขอมูลแบบเครือขาย (ระบบ 3 มิติ) เชือ่มโยงกับ
มหาวิทยาลัย ซึ่ง มหาวิทยาลัย จะโอนเงนิงบประมาณผาน
ทางระบบ 3 มิติ  ในการใชจายเงินงบประมาณของ   คณะ
ศึกษาศาสตร  ระบบสามารถตรวจสอบการใชจายเงิน
งบประมาณและงบประมาณคงเหลือ  ซึ่งผูบริหารสามารถนํา
ขอมูลจากระบบ 3 มิติ ใชในการตัดสินใจ 

ศษ.8.1.3.2 คูมือการใชงานระบบบัญชี 3 มิติ 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง

เปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
มีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนประจําทุกเดือน 

ตลอดปงบประมาณ 
ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปการใชเงินสํารองราชการ ประจําป

งบประมาณ 2552 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน

การวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของมหาวิทยาลัย /หนวยงานอยาง
ตอเนื่อง 

โดยนํารายงานสรุปขอมูลทางการเงินมาวิเคราะห
สถานะทางการเงินเพื่อเปรียบเทียบคาใชจายระหวาง
ปงบประมาณ 

ศษ.8.1.5.1 เอกสารการวิเคราะหคาใชจาย เปรียบเทยีบ
ระหวางป 2551  และ 2552 

ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปการใชเงินสํารองราชการ ประจําป
งบประมาณ 2552 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอกที่ทําหนาที่ตรวจติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ และ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรไดรับการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณจากหนวยตรวจสอบภายใน และผูแทนจาก 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ศษ.8.1.6.1 เอกสารการตรวจสอบจากผูแทนสํานักงานตรวจ

เงินแผนดิน 
ศษ.8.1.3.1 รายงานสถานะการเงินรายเดือน 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ

ใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

งานคลังและพัสดุสรุปรายงานผลการใชเงินตอ
ผูบริหาร เพื่อใหพิจารณาสั่งการ เชน กรณีการโอนเงิน
งบประมาณ 

ศษ.8.1.7.1 บันทึกฯ การขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณ 
ประจําป 2552 
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เกณฑการประเมิน (ระดับ) กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6   ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
เปาหมาย..............ระดับ 7 ................ ทําได................ ระดับ 7 .................... เปาหมาย ปตอไป.................ระดับ 7 ................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมิน......1.......คะแนน คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนน ประเมิน...1......คะแนน 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ.............3............... คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร..........5..........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงานรวมกัน 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 มีคณะกรรมการวิ เ คราะหความ

ตองการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลยั 
/ หนวยงาน 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากร  มีหนาที่กําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรของหนวยงาน รวมทั้งการใชทรัพยากรภายใน
และภายนอกรวมกัน กําหนดการดําเนินงานบริหารและใช
ทรัพยากรรวมกันที่เปนรูปธรรม 

ศษ.8.2.1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน   ใหทาํ
หนาที่วเิคราะหการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกหนวยงาน 

ศษ.8.2.2.1 ขอมูลการวิเคราะหความตองการอัตรากําลัง 
ศษ.8.2.2.2 เอกสารวิเคราะหความตองการครุภัณฑของ 

คณะศกึษาศาสตร 

2.  มีผลการวิเคราะหความตองการใน
การใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 

คณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร
และคณะกรรมการนโยบายรวมกันวิเคราะหอัตรากําลัง
และความตองการครุภัณฑของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 8.2.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากร 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.8.2.3.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย 
ศษ.8.2.3.2 การใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย :   การเชิญวิทยากรและอาจารย
พิเศษ ภาย ในมหาวิทยาลัย 

ศษ. 2.2.4.3 มร. 30 

3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตรไดมีแผนการใชทรัพยากรดาน
บุคคลรวมกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย  1.)  เชิญ
วิทยากร, อาจารยพิเศษ มาบรรยายโครงการฯ 2.)มีการใช  
หองประชุม  อาคารเรียน, อุปกรณการศึกษา   3.)  มีการใช
ยานพาหนะ 

ศษ.8.2.3.3 การใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย : การใชยานพาหนะ 

ศษ.8.2.4.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

ศษ.8.2.4.2 การใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอก
สถาบัน : การเชิญอาจารยพิเศษจากหนวยงาน
ภายนอกสถาบัน  

ศษ.8.2.4.3 การใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอก
สถาบัน : โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นนอกมหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตรจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานภายนอก และดําเนินการตามแผน โดยในภาค 
1/2552 คณะศึกษาศาสตร เชิญอาจารยพิเศษ,วิทยากร จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตรยังมีโครงการ
ปจฉิมนิ เทศนักศึกษาโดยส งนักศึกษาฝกสอนกับ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ,  โครงการสัมมนา
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.2.4.4 บันทึกฯ ขออนุมัติการใชเงินงบประมาณฯ  
ค าสอนของอาจารยพิ เศษ ,  ค าตอบแทน
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วิทยากร, โครงการปจฉิมนิเทศ 
 
 
 
 
ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกดิ
จากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอืน่ 

   

 
เกณฑการประเมิน (ระดับ) กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ อยางนอย 4 ขอแรก 
 
เปาหมาย..............ระดับ 4 ................ ทําได................ ระดับ 4 .................... เปาหมาย ปตอไป.................ระดับ 5 ................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมิน......1.......คะแนน คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนน ประเมิน...1......คะแนน 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ.............3............... คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร..........5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 9.1.1.1   คําสั่งแตงตั้งที่  44/2552  เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา
คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 9.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งที่  73/2552  เรื่องแตงตั้ง
คณะอนกุรรมการ ประกันคณุภาพภายใน
คณะศกึษาศาสตร  

ศษ. 9.1.1.3 หนาที่งานประกันคณุภาพการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  
2552  (องคประกอบที่ 9) 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน 

ปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรดําเนินงาน
ดานประกันคณุภาพการศึกษาภายในโดยใชระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  โดยมอบหมาย ให          
คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา และ
คณะอนกุรรมการประกันคณุภาพภายใน คณะ
ศึกษาศาสตร  และงานประกนัคุณภาพการศึกษา               
คณะศกึษาศาสตรเปนผูรับผิดชอบดําเนนิการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองตามแผนการดาํเนินงานป
การศึกษา  2552 ที่คณะจดัทาํขึ้น  โดยใชองคประกอบ 
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงฉบบัปรับปรุงวันที่ 24 กันยายน 
2552 เปนแนวทางปฏิบัติ 

 
 

ศษ. 9.1.1.4 องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปการศึกษา  2552   ฉบับปรับปรุงวันที่ 24  
กันยายน  2552 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4  ป(2551-2554)                        

คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 9.1.1.1  คําสั่งแตงตั้งที่  44/2552  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคณุภาพการศึกษาคณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 9.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งที่  73/2552  เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 

ประกันคณุภาพภายในคณะศึกษาศาสตร  

2. มีการกําหนดนโยบายและให
ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวม
จากภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

คณะศกึษาศาสตรไดกําหนดนโยบายดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาไวในแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป 
(พ.ศ. 2551-2554)  คณะผูบริหารคณะศกึษาศาสตรได
เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาจึงได
แตงตั้ง คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา             
คณะศกึษาศาสตร และคณะอนุกรรมการ ประกัน
คุณภาพภายในคณะศกึษาศาสตรเพื่อดําเนนิงานระดับ
คณะโดยมีคณบดีเปนประธานและรองคณบดีเปนรอง
ประธานและตวัแทนจากภาควิชาเปนกรรมการ  

นอกจากนี้ยังมนีโยบายใหหนวยงานระดับ
ภาควิชาและสาํนักงานเลขานุการ ทําประกันคุณภาพ
การศึกษาระดบัภาคและสํานักงานเลขานกุารมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับภาควิชาและ
สํานักงานเลขานุการเพื่อรับผิดชอบดําเนินการ 

ศษ. 9.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพประจํา
ภาควิชา/หนวยงาน 

ศษ. 9.1.1.4 องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปการศึกษา  2552   ฉบับปรับปรุงวันที่ 24  กันยายน  
2552 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และ
เกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการประเมินคณุภาพ
ภายนอก 

คณะศกึษาศาสตรปฏิบัติตามคูมือ  องคประกอบตัว
บงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน
มหาวิทยาลัย  ปการศึกษา  2552  ที่สอดคลองกับคูมือการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  และคูมือการประเมินภายนอก 
(สมศ.) 

ศษ. 9.1.3.1 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา(สกอ.)  (กลอง 7) 
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ศษ. 9.1.3.2 คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  (กลอง 7) 
 
 
 
 
 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 9.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ครั้งที่ 4-6/2552  และครั้งที่ 1-2/2553 
ศษ. 9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร 

(กลองที่ 5) 
ศษ. 9.1.4.3 รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา/สํานักงาน

เลขานุการ(กลองที่ 6) 
ศษ. 9.1.4.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจประเมนิ

คุณภาพการศกึษาภายใน คณะศกึษาศาสตร 

4. มีการดําเนนิงานดานการ
ประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้ง
การควบคุมคณุภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพ
อยางตอเนื่องเปนประจํา 

คณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิงานดานการประกัน
คุณภาพการศกึษา ปการศกึษา 2552  มีคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษาคณะศกึษาศาสตร 
คณะอนกุรรมการ ประกันคณุภาพภายในคณะศกึษาศาสตร 
และงานประกนัคุณภาพการศึกษาไดดําเนนิงานประกันอยาง
ตอเนื่อง   มีการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR)           
ปการศึกษา 2552 ระดับคณะ  ภาควิชาและหนวยงาน              
ในคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหคณะกรรมการตรวจประเมนิ
คุณภาพภายใน คณะศกึษาศาสตร เพื่อเปนการควบคุม
คุณภาพ ตดิตามตรวจสอบ และประเมินคณุภาพ ซึ่งมกีาร
ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  คณะศกึษาศาสตร  ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม  2552  และครั้งที่ 2  ในวนัที่        
23-25 มิถุนายน 2553 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 9.1.5.1 จุดแข็ง/ แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการตรวจการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
ศึกษาศาสตร วันที่ 16-18 ธ.ค. 52 

ศษ. 9.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ครั้งที่ 4-6/2552  และครั้งที่ 1-2/2553 

ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 8/2552 วาระที่4.1  

ศษ. 9.1.5.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบป
ที่ผานมา และเปาหมายสําคญัในปปจจุบนั    

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพ
มาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

คณะฯไดนําผลการประเมินคุณภาพการศกึษาใน          
ปการศึกษา  2551 และผลการตรวจประเมนิวันที่ 16 – 18 
ธันวาคม  2552   นําจุดที่ควรพัฒนามาแจงใหบุคคลากร
รับทราบและมอบหมายใหผูเกี่ยวของดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาปรับปรุงการดําเนนิงาน  โดยคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศกึษาไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทาํรายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ
คุณภาพ  ตวับงชี้ และเกณฑคุณภาพ ปการศึกษา 2552 
เพื่อใหคณาจารย ขาราชการ และบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร สามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
จัดเก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ เตรียมพรอมไว
ใชสําหรับรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 
 

ศษ. 9.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดทาํรายงานการประเมินตนเองตาม
องคประกอบคุณภาพ  ตวับงชี้ และเกณฑคุณภาพ 
ปการศึกษา 2552 
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ขอที ่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 9.1.6.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในwebsite  
16Hhttp://www.reportqa.ru.ac.th/userLevel2/addInfo.php 

ศษ. 9.1.6.2 ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา   http://www.cheqa.mua.go.th/ 

ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร 17Hwww.edu.ru.ac.th   

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล  ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา  ไดแก  1.  ระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในwebsite  
13Hhttp://www.reportqa.ru.ac.th/userLevel2/addInfo.php 

2.  ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา   http://www.cheqa.mua.go.th/ 

3.  Website คณะศึกษาศาสตร 14Hwww.edu.ru.ac.th   
4.  Websiteของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

15Hhttp://www.ru.ac.th/quality_assurance/indexN.htm   

ศษ. 9.1.6.3 Websiteของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
18Hhttp://www.ru.ac.th/ 
quality_assurance/indexN.htm   

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครอืขายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

   

เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ อยางนอย 5 ขอแรก 

 

เปาหมาย...........ระดับ 6..................... ทําได.................ระดับ 6....................... เปาหมาย ปตอไป......ระดับ 6............................. 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ........1........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.........1.......คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .....3...........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบการใหความรูและทักษะ

การประกันคณุภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

คณะศกึษาศาสตรมีระบบการใหความรูและทักษะการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแกนักศึกษา  โดยจัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม คณะศกึษาศาสตร ประจําภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  
2552 และไดใหความรูแกนกัศึกษาเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ศษ. 3.2.2.1/1 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม คณะ
ศึกษาศาสตร ประจําภาคเรยีนที่ 1                 
ปการศึกษา 2552 

ศษ. 9.2.2.1 รายงานประเมนิผลโครงการประชุม
วิชาการ  บทบาทผูนํานักศึกษากับการมี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

2. มีระบบสงเสริมใหนกัศึกษานํา
ความรูดานการประกันคุณภาพ
ไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 

คณะศกึษาศาสตรไดสนับใหนักศกึษาเขารวมโครงการ
ประชุมวิชาการ  บทบาทผูนํานักศึกษากับการมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่กองกิจการนกัศึกษาไดจดัขึ้น  สงตัวแทน
นักศึกษาเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํากิจกรรม
นักศึกษา  เรื่องการประกันคณุภาพการศึกษากับการจดักจิกรรม
นักศึกษา 

ศษ. 9.2.2.2 บนัทึกขอความ ขอความอนเุคราะหสง
ตัวแทนนักศกึษาเขารวมโครงการฯ 

ศษ. 2.2.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน   
ปการศึกษา 2552 

ศษ. 10.1.4.1 โครงการสรางประชาธิปไตย คุณธรรม
และจริยธรรม 

ศษ. 10.1.4.2 โครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิต
ปลอดภัย 

3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการประกันคุณภาพการศกึษา
ของมหาวิทยาลัย   

คณะฯมกีลไกใหนกัศึกษามสีวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยโดย  1)  ใหนกัศึกษาประเมนิผลการ
เรียนการสอนอาจารย การประเมิน 2  ครั้งตอปการศึกษา                  
2)  ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม 3 ดี  และ 3)  นกัศกึษามี
สวนรวมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํากิจกรรมนักศึกษา  
เรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษากับการจดักิจกรรมนักศึกษา 

 ศษ. 9.2.2.2 บันทึกขอความ ขอความอนเุคราะหสง
ตัวแทนนักศกึษาเขารวมโครงการฯ 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการ

คุณภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ของกิจกรรมหรือโครงการ
นักศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร  โดยชมรมจิตวิทยา  ไดจัดโครงการ
เชื่อมสัมพันธชาวจิตวิทยา 7 มหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหครบตามกระบวนการ  PDCA      
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบณัฑติที่พึงประสงค   

ศษ.  9.2.4.1 โครงการเชื่อมสัมพันธชาวจติวิทยา 7 
มหาวิทยาลัย   

ศษ.  9.2.4.1 โครงการเชื่อมสัมพันธชาวจติวิทยา 7 
มหาวิทยาลัย   

5. นักศึกษาสรางเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน และ
ระหวางมหาวทิยาลัย/หนวยงาน
ภายนอก 

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ไดแก  1)  เขารวมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการผูนํากิจกรรมนักศึกษา และไดจัด
โครงการเชื่อมสัมพันธชาวจติวิทยา 7 มหาวิทยาลัย    อันเปน
การเชื่อมสัมพันธใหกับนักศกึษาของทั้ง 7 มหาวิทยาลัย           
2) นักศกึษาคณะศกึษาศาสตรเปนกรรมการเครือขายผูนํา
นักศึกษาเขารวมโครงการฯ   เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษากับการจัดกิจกรรม 

ศษ. 9.2.2.2 บันทึกขอความ ขอความอนเุคราะหสง
ตัวแทนนักศกึษาเขารวมโครงการฯ 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการ

ประกันคณุภาพในกจิกรรมที่
นักศึกษาดําเนนิการ และในสวน
ที่นักศึกษามีสวนรวมกับการ
ประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัย 

มีการติดตามประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาตอโครงการเชื่อม
สัมพันธชาวจติวิทยา 7 มหาวิทยาลัย  โดยภาพรวมผลการประเมินความ
คิดเห็นหลังจากเขารวมโครงการนักศึกษาไดรับความรูอยูในระดบัดีมาก 
และนักศกึษามีความคิดเหน็วาควรจดัโครงการ 

 

ศษ.  9.2.4.1 โครงการเชื่อมสัมพันธชาวจติวิทยา 
7 มหาวิทยาลัย   

7. มีการนําผลการประเมินไป
พัฒนากระบวนการใหความรู
และกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพทีเ่กีย่วของกับนักศึกษา
อยางตอเนื่อง  

   

 
 

เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ อยางนอย 5 ขอแรก 

 
เปาหมาย...........ระดับ 4..................... ทําได.........ระดับ 6............................... เปาหมาย ปตอไป........ระดับ 6........................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......1.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......2.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......3.........คะแนน (เต็ม 5) 



 
160

 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 9.1.1.1   คําสั่งแตงตั้งที่  44/2552  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษา   คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 9.1.1.2 คําสั่งแตงตั้งที่  73/2552  เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ประกัน

คุณภาพภายใน คณะศกึษาศาสตร  
ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552   

(องคประกอบที่ 9) 

1. มีการดําเนนิงานตาม
ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในในระดบั
มหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง 

คณะศกึษาศาสตรไดดําเนนิงานประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในดวยระบบประกนัคุณภาพ 
ตั้งแตปการศึกษา  2546  มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศกึษาทําหนาทีดู่แลรับผิดชอบดําเนินงาน
ตามแผนไดดําเนินงานอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน   

ศษ. 9.1.1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศกึษาศาสตร         
ปการศึกษา  2546 - 2552 

ศษ. 9.1.1.4 องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวทิยาลัยรามคําแหง ปการศกึษา  2552   ฉบับ
ปรับปรุงวันที่ 24  กันยายน  2552 

ศษ. 9.3.2.1 สรุปการปรับองคประกอบองคประกอบตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหงป
การศึกษา  2552 

ศษ. 9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร (กลองที่ 5) 
ศษ. 9.1.6.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวทิยาลัย

รามคําแหง  ในwebsite  
19Hhttp://www.reportqa.ru.ac.th/userLevel2/addInfo.php 

2. การปรับปรุงระบบ
ประกันคณุภาพภายใน 
โดยสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย 

คณะศกึษาศาสตรปฏิบัติตามองคประกอบ          
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวทิยาลัยรามคําแหง ปการศกึษา  2552   
ฉบับปรับปรุงวันที่ 24 กนัยายน  2552 ในปการศึกษา 
2552                  คณะศึกษาศาสตรไดรับปรุงการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง  ใหเปนไปตามรูปแบบที่
สํานักประกนัคุณภาพการศกึษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงกําหนด    มีระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  CHE QA ON LINE    ใน
การเขียนรายงานการประเมนิตนเอง  และมีระบบ
ฐานขอมูลดานการประกนัคุณภาพ ศษ. 9.1.6.2 ระบบฐานขอมูลดานการประกนัคณุภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา   http://www.cheqa.mua.go.th/ 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 9.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ครั้งที่1/2553  วาระที่ 3.1 

ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 3/2553 วาระที่4.4  

ศษ. 9.3.3.1 บันทึกขอความ  ขอสงรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 9.3.3.2 บันทึกขอความ  ขอสงรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร  ลงในเว็ปไซต  
คณะศกึษาศาสตร 

3. มีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในตอ
หนวยงานทีเ่กีย่วของและ
สาธารณชนในเวลาที่กําหนด   

คณะศกึษาศาสตรมีการรายงานผลการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ตอคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร  และ
คณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร  และไดทํา
บันทึกขอสงผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร  ใหภาควชิา/หนวยงานรับทราบ 
นอกจากนี้ไดนําผลการตรวจประเมินฯ รายงานผาน
ทาง Website คณะศกึษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 

ศษ. 9.3.3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                  
คณะศกึษาศาสตร   

ศษ. 9.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 4-6/2552, 1-2/2553 

ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 3/2553 วาระที่4.4  

4. มีการนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานอยาง
ตอเนื่อง 

คณะศกึษาศาสตรมีการนําผลการประเมินไป
ใชในการปรับปรุงการดําเนนิงานของภาควิชาและ
คณะศกึษาศาสตรอยางตอเนื่อง  

 

ศษ. 9.3.4.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่
ผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน    
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5.   มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพ

ที่มหาวิทยาลัย/หนวยงานพฒันาขึ้น 
หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัตทิี่ดีเพื่อ
การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงาน
และสถาบันอื่น ๆ 

   

 
 

 

เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ อยางนอย 4 ขอแรก 

 
เปาหมาย........ระดับ 4........................ ทําได........................ระดับ 4................ เปาหมาย ปตอไป.......ระดับ 4............................ 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ........3........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......5.........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3 ด ี(3 D) 
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 10.1.1.1 หนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  เรื่องการประกันคุณภาพการศกึษา
ภายในตามนโยบาย 3 ด ี

ศษ. 10.1.1.2 คําสั่งที่ 22/2553 เรื่อง แตงตัง้คณะกรรมการ
สถานศึกษา 3 D คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 10.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
3 D คณะศึกษาศาสตร 

1. วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

คณะศกึษาศาสตรไดปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เรื่องการประกันคุณภาพ
ตามโนบายสถานศึกษา 3 D   มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3 D คณะศึกษาศาสตร เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

  

ศษ. 3.1.8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษาครั้งที่ 1/2553 วาระที่ 3.1 เรื่องการ
ดําเนินการตามแผนองคประกอบที่ 3 และ 10    

ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 1/2553  วาระที่5.4 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย  
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด 

คณะศกึษาศาสตรสงเสริมใหคณาจารย 
เขียนแบบประมวลผลรายวิชา  (Course 
Syllabus)  ที่มีจุดประสงคการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ใหสอดคลองกับ
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี   

    ศษ. 2.2.2.1 แบบประมวลรายวิชา รายวชิา  (Course 
Syllabus)  (ที่มีจุดประสงคการเรียนรูและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี ) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี

องคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา  3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

คณะศกึษาศาสตรสงบุคลากรเขารวมอบรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนที่
พึงประสงคอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบาย      
3 ดี"  เพื่อใหคณาจารยบุคลากรมีองคความรูและมีทักษะ
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี อยางมีคุณภาพ 

ศษ. 10.1.3.1 บันทึกขอความ สงบุคลากรเขารวม
อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
พัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนที่พึง
ประสงคอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามนโยบาย 3 ด"ี 

ศษ. 10.1.4.1 โครงการสรางประชาธิปไตย 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ศษ. 10.1.4.2 โครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติด
ชีวิตปลอดภยั 

4. ใหความรวมมอืกับทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคณุภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

คณะศกึษาศาสตรไดใหกับความรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกับมหาวทิยาลัย
รามคําแหงในการดําเนนิงานจัดกจิกรรมที่ตอบสนอง
นโยบายคณุภาพสถานศึกษา 3ดี โดยไดจดั โครงการ
สรางประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรม  และ
โครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย   
รวมทั้งมีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 3 D คณะ
ศึกษาศาสตร  

ศษ. 10.1.1.2 คําสั่งที่ 22/2553 เรื่อง แตงตัง้
คณะกรรมการสถานศึกษา 3 D คณะ
ศึกษาศาสตร 

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

คณะศกึษาศาสตรมีการรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสถานศึกษา 3 ดี  ใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะรบัทราบ  และไดเสนอการพฒันาการจัด
โครงการพัฒนานักศกึษาในปการศึกษา 2553  

ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 
4/2553  วาระที่ 3.5,4.19,4.21 
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เกณฑการประเมิน     (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 1-2 ขอ มีการดําเนนิการ 3-4 ขอ มีการดําเนนิการครบทั้ง 5 ขอ 

 

 
เปาหมาย........3 ขอ........................ ทําได............5  ขอ.............................. เปาหมาย ปตอไป........5 ขอ........................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .....5...........คะแนน (เต็ม 5) 

 
10. 2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

จํานวน 1 ดาน 
ศษ. 10.1.4.1 โครงการสรางประชาธิปไตย 

คุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

จํานวน 2 ดาน 
ศษ. 10.1.4.2 โครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติด

ชีวิตปลอดภยั 
ศษ. 10.1.1.2 คําสั่งที่ 22/2553 เรื่อง แตงตัง้

คณะกรรมการสถานศึกษา 3 D   
คณะศกึษาศาสตร 

3. มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
จํานวน 3 ดาน 

คณะศกึษาศาสตรไดจัดโครงการสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 3  ดานไดแก
โครงการสรางประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรม  
และโครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชวีติปลอดภัย   
มีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 3 D               
คณะศกึษาศาสตรในการรับผิดชอบดําเนินการ  มีการ
รายงานผลการดําเนินโครงการใหคณะกรรมการ
ประจําคณะศกึษาศาสตรรับทราบผลการดําเนินงาน 

 
ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะศกึษาศาสตร ครั้งที่ 
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4/2553  วาระที่ 3.5,4.19,4.21 
เกณฑการประเมิน     (ขอ)  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน  2 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง  3  ดาน 

 
เปาหมาย...........3 ขอ..................... ทําได...................3 ขอ......................... เปาหมาย ปตอไป...........3 ขอ........................ 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......1.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ......3..........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 

 
องคประกอบที่ 11 ปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน 
11.1 อาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน* 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.11.1.1.1 ขอมูลโสตทัศนูปกรณ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.3.1.2.1 รูปภาพ การจดับริการดานสิง่อํานวยความ

สะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา  เชน  

1. มีอาคาร หองเรียน และหองปฏิบัติการ  
 

คณะศกึษาศาสตรมีอาคาร หองเรียน และหองปฏิบัติการ 
ไดแก อาคารคณะศกีษาศาสตร (EOB) อาคารนครชุม 
(NCB) และอาคารศรีชุม (SCB) มีโสตทัศนูปกรณและ
วัสดุการศึกษา มีบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษาและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต  ศษ.3.1.3.1 รูปภาพ  การจดับริการดานกายภาพที่

สงเสริมคุณภาพชีวิตของนกัศึกษา 
2. มีอาคาร หองเรียน หองปฏิบตัิการและมี

วัสดุครุภณัฑที่เพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอน 

คณะศกึษาศาสตรมีการใชอาคาร หองเรียน และ
หองปฏิบัติการ รวมกับมหาวิทยาลัย 

ศษ. 2.2.4.2 มร. 30 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน  

ศษ.11.1.3.1 ตารางเรียน อาคารของคณะศกึษาศาสตร 3. มีอาคาร หองเรียน หองปฏิบตัิการ และ
บรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษามีวัสดุครุภณัฑที่
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและมี
ระบบการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 

คณะศกึษาศาสตรมีระบบบริหารจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพ มีการจัดตารางการใชหองเรียน และ
มีเจาหนาที่รับผิดชอบ อาคาร หองเรียน 
หองปฏิบัติการเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน 

ศษ.11.1.3.2 ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ผูรับผิดชอบ 
อาคาร หองเรียน หองปฏิบตัิการ) 

ศษ.11.1.4.1 แบบประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และ
วัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.11.1.4.2 ผลการประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ 
และวัสดกุารศกึษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.11.1.4.3 ผลการประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ 
และวัสดกุารศกึษา (อาคารเรยีนรวมที่คณะ
ศึกษาศาสตรใชในการจดัการเรียนการสอน) 

4. มีอาคาร หองเรียน หองปฏิบตัิการ และ
บรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา   มีวัสดุครุภณัฑ
ที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  มีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และมีการ
ประเมิน  การใชอาคาร หองเรียนและ
หองปฏิบัติการ 

คณะศกึษาศาสตร มีการจัดประเมินการใช
อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษา 
ผลการประเมินอยูในระดับมาก นอจากนีไ้ด
ประเมินการจดัการเรียนการสอน ปการศึกษา  
2552 (ปจจยัสนับสนุนการเรยีนการสอน)  ผลการ
ประเมินภาพรวมอยูในระดับดี  

ศษ. 2.2.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน              
ปการศึกษา 2552  (ปจจยัสนบัสนุนการเรียนการ
สอน) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน  

ศษ.11.1.5.1 ผลการประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ 
และวัสดกุารศกึษา คณะศึกษาศาสตรภาคเรียนที่ 
2 ประจําปการศึกษา 2551 

ศษ.11.1.5.2 เอกสารการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑใหภาควิชา 

5. มีอาคาร หองเรียน หองปฏิบตัิการ และ
บรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษามีวัสดุครุภณัฑที่
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน   มีระบบ
การ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ประเมินการใชอาคาร หองเรียนหองปฏิบตัิการ
และนําผลประเมินมาแกไขปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการ 

คณะศกึษาศาสตรมีการปรับปรุง
สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ จากการนาํผลการ
ประเมินครั้งทีผ่านมา มีการจดัซื้อวัสดุ ครุภณัฑที่
จําเปนและสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน        
มีการปรับปรุงอาคาร หองตาง ๆ ของคณะ
ศึกษาศาสตร เชน การปรับปรุงหองเรียน และสื่อ
อุปกรณเพื่อใชในการเรยีนการสอน ชั้น 6 อาคาร
นครชุม 

ศษ.11.1.5.3 เอกสารการปรับปรุงอาคาร หองตางๆ ของคณะ
ศึกษาศาสตร 

 
เกณฑการประเมิน     (ระดับ)  กระบวนการ 

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

 

เปาหมาย.........ระดับ..4..................... ทําได..................ระดับ...5.................... เปาหมาย ปตอไป.........ระดับ....5..................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ........3........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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11.2 โสตทัศนปูกรณและวัสดุการศึกษา* 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการวางแผนการใช

โสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตรมีการวางแผนการใช โสตทัศนูปกรณ มี

การใชอาคาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดกุารศึกษา 
ศษ.1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานปการศึกษา  2552         

คณะศกึษาศาสตร (ปจจัยสนับสนุนการเรยีน
การสอน) 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําป
การศึกษา 2552 (ปจจยัสนับสนุนการเรียน
การสอน) 

ศษ.11.1.1.1 ขอมูลโสตทัศนูปกรณ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.2.4.2 มร. 30 
ศษ.11.1.3.1 ตารางเรียน อาคารของคณะศกึษาศาสตร 

2. มีการดําเนนิการตามแผนที่กาํหนด คณะศกึษาศาสตรดําเนินงานตามแผนการที่วางไว โดยมี
การใชอาคาร หองเรียน โสตทัศนูปกรณและวัสดกุารศึกษา
ตามที่วางไว โดยมีเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวกในการ
ใชอาคาร หองเรียน โสตทัศนูปกรณและวสัดุการศึกษา 
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ศษ.11.1.3.2 ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(ผูรับผิดชอบ อาคาร หองเรียน 
หองปฏิบัติการ) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ.11.1.4.1 แบบประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ 

และวัสดกุารศกึษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.11.1.4.2 ผลการประเมินอาคารสถานที่ 

โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.11.1.4.3 ผลการประเมินอาคารสถานที่ 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา (อาคาร
เรียนรวมที่คณะศึกษาศาสตรใชในการจัดการ
เรียนการสอน) 

3. มีการประเมินการใช
โสตทัศนูปกรณและวัสดุ
การศึกษา 

คณะศกึษาศาสตรมีการประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ
และวัสดกุารศกึษา  ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับมาก   
นอกจากนี้ไดประเมินการจดัการจัดการเรยีนการสอนผลการประเมิน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  

ศษ. 2.2.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน           
ปการศึกษา 2552  (ปจจยัสนบัสนุนการเรียน
การสอน) 

ศษ.11.1.5.1 เอกสารการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑใหภาควิชา 
ศษ.11.1.5.2 เอกสารการปรับปรุงอาคาร หองตางๆ ของ

คณะศกึษาศาสตร 

4. มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไข 

คณะศกึษาศาสตรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ 
จากการนําผลการประเมินครั้งที่ผานมา มีการจัดซื้อวัสด ุครุภัณฑที่
จําเปนและสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการปรับปรุงอาคาร 
หองตาง ๆ ของคณะศกึษาศาสตร เชน การปรับปรุงหองเรียน และสื่อ
อุปกรณเพื่อใชในการเรยีนการสอน ชั้น 6 อาคารนครชุม 
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เกณฑการประเมิน    (ระดับ)   กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เปาหมาย.........ระดับ...3.................... ทําได..............ระดับ 4................. เปาหมาย ปตอไป..........ระดบั....4..................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......1.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........1........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......3.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ........5........คะแนน (เต็ม 5) 

 
11.3 หองสมุดสําหรับคนควา* 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1.  มีตํารา/หนังสอืที่เกี่ยวของกบัการเรียนการ

สอนมากกวา 50 % ของจํานวนวิชาที่เปดสอน
และมีอุปกรณเพื่อการสืบคนขอมูล                  

 
 

  

2.  มีบริการการยมืทรัพยากรสารสนเทศระหวาง
หองสมุด 

   

3. มีระบบและบริการเพื่อการศกึษาคนควาและ
สืบคนขอมูลทางอิเล็กทรอนิคสที่มี
ประสิทธิภาพ 

   

4. มีการประเมินผลการบริการหองสมุดเพื่อการ
คนควา 
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข    
 
 
เกณฑการประเมิน    (ระดับ)   กระบวนการ 

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

 
เปาหมาย................................ ทําได.................................................. เปาหมาย ปตอไป................................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ................คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน................คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ................คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ................คะแนน (เต็ม 5) 

 
11.4 คอมพิวเตอรเพื่อการคนควา* 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการวางแผนการใหบริการ

คอมพิวเตอรเพื่อการคนควา 
   

2. มีการดําเนนิการตามแผนที่กาํหนด 
ใหพรอมใชและทันสมัย 

   

3. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูมาใชบริการ 

   

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข 

   

 



 
173

 
 
 

 
เกณฑการประเมิน    (ระดับ)   กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เปาหมาย................................ ทําได.................................................. เปาหมาย ปตอไป................................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ................คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน................คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ................คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ................คะแนน (เต็ม 5) 
 
 

11.5 ยานพาหนะเพื่อการใชงาน* 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการวางแผนการใชและใหบริการ

ยานพาหนะ 
คณะศกึษาศาสตรมีการวางแผนการใชยานพาหนะ

และใหบริการยานพาหนะ  คณะศกึษาศาสตร 
ศษ.1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานปการศึกษา  2552         

คณะศกึษาศาสตร (ยานพาหนะเพื่อการใช
งาน) 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําป

การศึกษา 2552 (ยานพาหนะเพื่อการใช
งาน) 

2. มีการดําเนนิการตามแผน คณะศกึษาศาสตรมีการดําเนินงานตามแผน
ยานพาหนะ  มีการสรุปผลการปฏิบัติของพนักงานขับรถ
คณะศกึษาศาสตร    

ศษ.11.5.2.1 สรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงาน         
ขับรถ คณะศึกษาศาสตร 

3. มีการประเมินผลการใชและการใหบริการ
ยานพาหนะ 

คณะศกึษาศาสตรมีแบบประเมินการใชยานพาหนะ 
และมีการประเมินปการศึกษาละ 1 ครั้ง การประเมินการ
ใชยานพาหนะไดแก 

1. ระดับความพึงพอใจตอสภาพยานพาหนะ 
ภาพรวมอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.53)   

2. ระดับความพึงพอใจตอพนักงานขับรถ ภาพรวม
อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.88)   

ศษ.11.5.3.1 
 
ศษ. 11.5.3.2 

แบบประเมินการใชยานพาหนะ  
คณะศกึษาศาสตร 
ผลการประเมินการใชยานพาหนะ  
คณะศกึษาศาสตร 

4. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข - - - 
 

เกณฑการประเมิน    (ระดับ)   กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เปาหมาย.......ระดับ...3...................... ทําได  .........ระดับ.....3..................... เปาหมาย ปตอไป ......ระดับ.....3.............. 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.......0.........คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........0........คะแนน   
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รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ......2..........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. ......2..........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 

องคประกอบที่  12    งานวจิัยสถาบัน 
12.1 การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน* 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554)        

คณะศกึษาศาสตร 
1. มีนโยบายและแผนการดําเนนิงาน

สนับสนุนการวิจัย/งานสรางสรรค 
คณะศกึษาศาสตรมีนโยบายดานการวิจัย ในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป (2551-2554)    คณะศกึษาศาสตร    มีแผนการ
ดําเนินงานงานวิจยัสถาบัน   ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  

2552  (องคประกอบที่ 12) 
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ 
ศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะ

ศึกษาศาสตรดาํเนินการพจิารณาแบบเสนอโครงการวิจยัของ
บุคลากรคณะฯ  

ศษ. 4.1.1.3 คําสั่งที่64/2552  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัย 

  3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการและมีการดําเนินงาน
ตามแผน 

 

  

4. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ  มกีารดําเนนิงานตาม
แผนและมกีารประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ มีการดําเนินงานตามแผน 
มีการประเมินผลการดําเนินงาน  
ตามแผนและมีการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงแกไข 

   

 

 
เกณฑการประเมิน    (ระดับ)   กระบวนการ 

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

 
เปาหมาย..........ระดับ 4...................... ทําได.................ระดับ 2....................... เปาหมาย ปตอไป.........ระดับ 4.......................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ....0............คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน.......0.........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. ........1........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......1.........คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 



 
177

 
 
 
0 
12.2 การสนับสนุนทรัพยากร* 

ขอที่ เกณฑการประเมิน** ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจยั/

งานสรางสรรค 
คณะศกึษาศาสตรมีการสนับสนุนใหบุคลากรทํางานวจิยั/งาน

สรางสรรค  โดยสงบุคลากรเขาอบรมดานการวิจยั    
ศษ. 12.1.1.1 สรุปรายชื่อบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาความรูดานการวิจัย 
2. มีการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจยั/

งานสรางสรรค และมีเงิน สนับสนุน
จากสํานักฯ/สถาบัน/สาขาวิทยบริการ
ฯ/มหาวิทยาลยั/แหลงเงินภายนอก 

คณะศกึษาศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย จากงบประมาณ
รายไดจากรายจายของมหาวทิยาลัย  จํานวน  300,000  บาท นอกจากนี้
คณาจารยสามารถขอรับเงินสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  ซึ่ง
จะมีคูมือการขอรับทุนอุดหนนุการวจิัยจากหนวยงานภายนอกจาก
งบประมาณแผนดินและจากงบรายไดของมหาวทิยาลัย มีประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการขอรับเงินอุดหนนุ
โครงการวิจัย พ.ศ. 2552  เพือ่ใหบุคลากรในคณะฯไดรับทราบ   

ศษ. 4.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจาก
รายได ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.  2552 

3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจยั/
งานสรางสรรคมีเงินสนับสนุนจาก
สํานัก/สถาบัน/สาขาวิทยบรกิารฯ/
มหาวิทยาลัย/แหลงเงินภายนอกและ
มีการดําเนนิการวิจัย/งานสรางสรรค     

   

 
 
 
 



 
178

 
 
 
 
 

ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจยั/

งานสรางสรรค   มีเงินสนับสนุน
จาก สํานักฯ/สถาบัน/สาขาวิทย
บริการฯ/มหาวิทยาลัย/แหลงเงิน
ภายนอก  มีการดําเนินการวจิัย/งาน
สรางสรรคและมีการติดตามการ
ดําเนินการวิจยั/งาน   สรางสรรค      

   

5. มีการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจยั/
งานสรางสรรค  มีเงินสนับสนุน
จาก สํานักฯ/สถาบัน/สาขาวิทย
บริการฯ/ มหาวิทยาลัย/ แหลงเงิน
ภายนอก มีการดําเนินการวจิัย/งาน
สรางสรรค  มีการเผยแพร
ผลการวิจัย/งานสรางสรรคและมี
การนําผลการวิจัย/งานสรางสรรค
มาใชประโยชนตอหนวยงาน 
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เกณฑการประเมิน    (ระดับ)   กระบวนการ 

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

 
เปาหมาย.........ระดับ 4....................... ทําได...........ระดับ 2............................. เปาหมาย ปตอไป........ระดับ 4........................... 
คะแนนพัฒนาการ (0,1) คะแนนประเมนิ.........0.......คะแนน   คะแนนบรรลุเปาหมาย (0,1) คะแนนประเมิน........0........คะแนน   
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. .......1.........คะแนน (เต็ม 3) รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ม.ร. .......1.........คะแนน (เต็ม 5) 
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บทที่  3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 
 

ผลการประเมิน 
องคประกอบ ตามเกณฑ สกอ. 

(3  คะแนน) 
ตามเกณฑ  ม.ร. 

(5  คะแนน) 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค             
                             และแผนการดําเนินการ 

3.00 5.00 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 2.55 4.00 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  3.00 5.00 
องคประกอบที่ 4  การวิจยัและงานสรางสรรค 2.00 3.00 
องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 5.00 
องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 2.00 3.00 
องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 2.67 4.33 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 3.00 5.00 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  
                              การศึกษา 

3.00 5.00 

องคประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3 ด ี(3 D) - 5.00 
องคประกอบที่ 11  ปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน - 4.33 
องคประกอบที่ 12  งานวิจยัสถาบัน  - 1.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 

2.66 4.15 
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ตารางที่ ส 1 ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคณุภาพมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ประเภทสถาบนั    เนนเฉพาะผลิตบัณฑติ 
 

คะแนนการประเมิน 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย1 ผลการดําเนินงาน1

การ
บรรลุ

เปาหมาย 
พัฒนาการ 

ตามเกณฑ 
สกอ. 

 (3 คะแนน) 

ตามเกณฑ 
มร.  

(5 คะแนน) 

องคประกอบที ่1 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 

 
ระดับ 7 
รอยละ 75 

 
ระดับ 7 

รอยละ 95.83 

 
1 
1 

 
1 
0 

 
3 
3 

 
5 
5 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 1 

    3.00 5.00 

องคประกอบที่ 2       
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับ 4 ระดับ 7 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับ 6 ระดับ 7 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับ 4 ระดับ 4 1 0 2 3 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ไมประเมินตัวชี้วัดที่ 2.4 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ป.เอกรอยละ 30 

ป.ตรีนอยกวารอยละ 5 
ป.เอกรอยละ 32.60 

ป.ตรีนอยกวารอยละ 0 
1 1 3 5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 รศ.-ผศ. รอยละ 60 
รศ.รอยละ 10 ข้ึนไป 

รศ.-ผศ. รอยละ 78.26 
รศ.รอยละ 53.62 

1 1 3 5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 ระดับ 5 ระดับ 5 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 2.8 3 ขอ  4 ขอ 1 0 2 3 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9 รอยละ 65 รอยละ 69.82 1 0 2 3 
ตัวบงช้ีท่ี 2.10 รอยละ 74 รอยละ 73.25 1 0 1 1 
ตัวบงช้ีท่ี 2.11 คาเฉลี่ย 3.50 คาเฉลี่ย 4.48 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 2.12 รอยละ 0.029 รอยละ 0.057 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 2.13* รอยละ 10 รอยละ 4.95 0 0 1 1 

ตัวบงช้ีท่ี 2.14* รอยละ 10 รอยละ 33.33 1 1 3 5 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 2 

    2.55 3.92 

 
1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑท่ีใชประเมินสําหรับตัวบงช้ีนั้น ๆ เชน  ระบุเปนคารอยละ 
     หรือระบุเปนจํานวนหรอืระบุเปนขอ  หรือระบุเปนระดับ 
*   ตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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คะแนนการประเมิน 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย1 ผลการ
ดําเนินงาน1

การ
บรรลุ
เปาหม
าย 

พัฒนาการ 
ตามเกณฑ 
สกอ. 

 (3 คะแนน) 

ตามเกณฑ 
มร.  

(5 คะแนน) 

องคประกอบที่ 3       
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระดับ 6 ระดับ 8 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 1 1 3 5 
เฉลีย่คะแนน 

องคประกอบที่ 3 
    3.00 5.00 

องคประกอบที่ 4        
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 5 ขอ 5 ขอ 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 3 ขอ 4 ขอ  1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 16,999

บาท/คน 
12,930.19 
บาท/คน 

0 0 1 1 

ตัวบงช้ีท่ี 4.4 รอยละ 19 รอยละ 13.13 0 0 1 1 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 4 

    2.00 3.00 

องคประกอบที่ 5       
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระดับ 5 ระดับ 6 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 รอยละ 25 รอยละ 26.08 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 รอยละ 30 รอยละ 30.43 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 x  = 3.51 x  = 4.21 1 1 3 5 

ตัวบงช้ีท่ี 5.5* ไมประเมินตัวชี้วัดที่ 5.5 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 5 

    3.00 5.00 

องคประกอบที่ 6 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 

 
ระดับ 3 

 
ระดับ 3 

 
1 

 
0 

 
2 

 
3 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 6 

    2.00 3.00 

องคประกอบที่ 7       
ตัวบงช้ีท่ี 7.1 5 ขอ 5 ขอ 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 ระดับ 2 ระดับ 4 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 ระดับ 4 ระดับ 4 1 1 3 5 

*   ตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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คะแนนการประเมิน 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย1 ผลการ
ดําเนินงาน1

การ
บรรลุ

เปาหมาย 
พัฒนาการ 

ตามเกณฑ 
สกอ. 

 (3 คะแนน) 

ตามเกณฑ 
มร.  

(5 คะแนน) 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระดับ 4 ระดับ 6 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 7.5 ระดับ 3 ระดับ 6 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 7.6 ระดับ 3 ระดับ 4 1 0 2 3 
ตัวบงช้ีท่ี 7.7 รอยละ 0.99 รอยละ 0.72 0 0 1 1 
ตัวบงช้ีท่ี 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 7.9 ระดับ 5 ระดับ 8 1 1 3 5 
เฉลีย่คะแนน 

องคประกอบที่ 7 
    2.67 4.33 

องคประกอบที่ 8       

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 8.2 ระดับ 4 ระดับ 4 1 1 3 5 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 8 

    3.00 5.00 

องคประกอบที่ 9       

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระดับ 6 ระดับ 6 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 9.2 ระดับ 4 ระดับ 6 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 9.3 ระดับ 4 ระดับ 4 1 1 3 5 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 9 

    3.00 5.00 

องคประกอบที่ 10 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1 

 
3 ขอ 

 
5 ขอ 

 
1 

 
1 

 
3 

 
5 

ตัวบงช้ีท่ี 10.2 3 ขอ 3 ขอ 1 1 3 5 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 10 

    3.00 5.00 

 
*   ตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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คะแนนการประเมิน 
องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย1 ผลการ
ดําเนินงาน1

การ
บรรลุ

เปาหมาย 
พัฒนาการ 

ตามเกณฑ 
สกอ. 

 (3 คะแนน) 

ตามเกณฑ 
มร.  

(5 คะแนน) 

องคประกอบที่ 11       
ตัวบงช้ีท่ี 11.1* ระดับ 4 ระดับ 5 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 11.2* ระดับ 3 ระดับ 4 1 1 3 5 
ตัวบงช้ีท่ี 11.3* ไมประเมินตัวชี้วัดที่ 11.3 

ตัวบงช้ีท่ี 11.4* ไมประเมินตัวชี้วัดที่ 11.4 

ตัวบงช้ีท่ี 11.5* ระดับ 3 ระดับ 3 1 0 2 3 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 11 

     4.33 

องคประกอบที่ 12       

ตัวบงช้ีท่ี 12.1* ระดับ 4 ระดับ 2 0 0 1 1 

ตัวบงช้ีท่ี 12.2* ระดับ 4 ระดับ 2 0 0 1 1 

เฉลีย่คะแนน 
องคประกอบที่ 12 

     1.00 

เฉลีย่คะแนนรวมทุก 
ตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ 

    2.67 4.15 

 

*   ตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ตารางที่ ส 2 ตารางสรปุผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ (เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 
ประเภทสถาบนั    เนนเฉพาะผลิตบัณฑติ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
รวม 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ) 

ผลการประเมิน 

≤ 1.50    ยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00     ไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50     ไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00     ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 

1.00 – 1.50   ตองปรับปรุง 
1.51 – 2.50   ควรปรับปรุง 
2.51 – 3.50   พอใช 
3.51 – 4.50   ด ี
4.51 – 5.00   ดีมาก 

องคประกอบที่ 

สกอ มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1  -  - 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 ระดับดีมาก ดีมาก 
2 3.00 5.00 2.60 4.20 2.25 3.50 2.55 3.92 ระดับดีมาก ดี 
3  -   - 3.00 5.00  -  - 3.00 5.00 ระดับดีมาก ดีมาก 
4 1.00 1.00 3.00 5.00 1.00 1.00 2.00 3.00 ระดับพอใช พอใช 
5 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 ระดับดีมาก ดีมาก 
6  -  - 2.00 3.00  -  - 2.00 3.00 ระดับพอใช พอใช 
7 3.00 5.00 2.60 4.60 2.00 3.67 2.67 4.33 ระดับดี ดี 
8  -  - 3.00 5.00  -  - 3.00 5.00 ระดับดีมาก ดีมาก 
9    -    - 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 ระดับดีมาก ดีมาก 
10  -  -  - 5.00  - 5.00  - 5.00  - ดีมาก 
11  -  -  - 4.33  -  -  - 4.33  - ดี 
12  -  -  - 1.00  -  -  - 1.00  - ตองปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบงชี้ 

ของทุกองค 
ประกอบ 

2.60 4.20 2.76 4.33 2.33 3.87 2.67 4.15 ไดคุณภาพระดับดีมาก ดี 
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ตารางที่ ส 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา (เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 
ประเภทสถาบนั    เนนเฉพาะผลิตบัณฑติ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
รวม 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ) 

ผลการประเมิน 

≤ 1.50    ยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00     ไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50     ไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00     ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 

1.00 – 1.50   ตองปรับปรุง 
1.51 – 2.50   ควรปรับปรุง 
2.51 – 3.50   พอใช 
3.51 – 4.50   ด ี
4.51 – 5.00   ดีมาก 

มาตรฐาน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต 
 

- - - - 2.25 3.75 2.25 3.50 ระดับด ี ระดับด ี

2.  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

3.00 5.00 3.00 4.80 2.40 4.20 2.81 4.63 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของ
การ บริหาร 

2.50 4.00 2.67 4.14 2.33 3.67 2.56 4.00 ระดับดีมาก ระดับด ี

3.  มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสงัคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู 

- - 3.00 3.67 - - 3.00 3.67 ระดับดีมาก ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 

2.60 4.20 2.86 4.33 2.33 3.87 2.67 4.15 ระดับดีมาก ระดับด ี
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ตารางที่ ส 4 สรุปผลตามมุมมองดานบริหารจัดการ (เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 
ประเภทสถาบนั    เนนเฉพาะผลิตบัณฑติ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
รวม 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ) 

ผลการประเมิน 

≤ 1.50    ยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00     ไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50     ไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00     ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 

1.00 – 1.50   ตองปรับปรุง 
1.51 – 2.50   ควรปรับปรุง 
2.51 – 3.50   พอใช 
3.51 – 4.50   ด ี
4.51 – 5.00   ดีมาก 

มุมมองดาน 
บริหารจัดการ 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  ดานนักศึกษาและผู มีสวนได   
     สวนเสีย 
 

3.00 5.00 2.83 4.71 2.43 4.25 2.64 4.38 ระดับดีมาก ระดับด ี

2.  ดานกระบวนการภายใน 
 
 

- - 2.86 4.40 3.00 5.00 2.90 4.54 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

3.  ดานการเงนิ 
 
 

1.00 1.00 3.00 5.00 - - 2.33 3.67 ระดับด ี ระดับด ี

4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและ 
      นวัตกรรม 
 

3.00 5.00 2.83 3.75 1.00 2.25 2.55 3.60 ระดับดีมาก ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 

2.60 4.20 2.86 4.33 2.33 3.87 2.67 4.15 ระดับดีมาก ระดับด ี
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จุดแข็ง / จุดทีค่วรพัฒนา / แนวทางการเสรมิจุดแข็ง / ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

องคประกอบคุณภาพ/
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

จุดแข็ง/การพัฒนา จุดออนและแนวทางแกไข 

จุดแข็ง 
  1.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  
แผนการดําเนินงาน  เปาประสงคเปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ 
  2.  มีการประเมินผลการดําเนินงานและรอยละของ
การบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีที่กําหนด 
  3. มีการนําแผนการดําเนินงานเสนอตอที่ประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส 
 

1. ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ 
แผนการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- ควรนําผลการประเมินและผลการวิเคราะห 

มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานทุก
ไตรมาส 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ควรมีการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกตัว
บงช้ี 
- ควรมีการนําผลการประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานทุกไตรมาส 

2.   การเรียนการสอน จุดแข็ง 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอนตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
2.  สัดสวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตอ
อาจารยประจํามากกวา รอยละ 30 
3.  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ.    
มีมากกวารอยละ 60 และผูดํารงตําแหนง รศ.มี
มากกวารอยละ 10 
4.  การฝกสอน/ฝกงานมีความยืดหยุนที่สนองตอ
ความตองของนักศึกษา 
5. คณะศษ. เชน ภาคจิตวิทยา มีการเตรียมความพรอม
ในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มกระบวนรายวิชาใน  
e-Learning ใหมากขึ้น 
2. ควรเพิ่ม e-testing ในรายวิชาศึกษา 
ทั่วไป เชน HE 101 และ PE 101 
3.  ควรมีผลสรุปการดําเนินการฝกสอน/ฝกงาน
ในแตละภาคเรียน 
4.   ควรมีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรม
การเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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องคประกอบคุณภาพ/
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

จุดแข็ง/การพัฒนา จุดออนและแนวทางแกไข 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวม 

ของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ควรสนับสนุนใหอาจารยจัดทํารายวิชา  

e-Learning และ e-testing  ใหมากขึ้น 
2. ควรเพิ่ม e-testing ในรายวิชาศึกษา 
ทั่วไป เชน HE 101 และ PE 101 
3.  ควรมีผลสรุปการดําเนินการฝกสอน/ฝกงาน
ในแตละภาคเรียน 
4.   มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการ
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาครบทุกประเภท 
2. มีการสรางเครือขายพัฒนาระหวางนักศึกษา 7 
สถาบัน 

3.   กิจกรรมการพัฒนา 
      นักศึกษา 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
-  ควรมีการดําเนินการจัดโครงการอยางตอเนื่องและ
นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม
นักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- ควรมีสรางเครือขายพัฒนาระหวางนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกา 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- จัดโครงการสรางเครือขายพัฒนาระหวาง
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา และมี
งบประมาณสนับสนุนในดําเนินโครงการฯ 
 

จุดแข็ง 
1.   คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายและ มีแหลง

งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย    
2.  สนับสนุนใหคณาจารยไปรวมนําเสนอผลงานวิจัย

ในระดับนานาชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.   ควรสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยอยาง

ตอเนื่อง 
2.  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรยังมีนอย 

4.   การวิจัยและ/หรืองาน   
      สรางสรรค 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 1.   สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร

ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม
ใหมากขึ้น 

  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.   ควรสงเสริมและประชาสัมพันธใหอาจารย

ไดรับทุนวิจัยจากภายนอก 
3.   ควรสงเสริมใหคณาจารยตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยใหมากขึ้น 
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องคประกอบคุณภาพ/ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา จุดแข็ง/การพัฒนา จุดออนและแนวทางแกไข 

5.    การบริการทางวิชาการ 
และวิชาชีพแกสังคม 
 
 

จุดแข็ง 
1.คณะศึกษาศาสตรมีคณาจารยที่มีความรู 
ความสามารถเปนที่ยอมรับในทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.  คณะศึกษาศาสตรใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน  ประเทศชาติ  มีการบูรณา
การเขากับดานการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  บางภาควิชายังใหการบริการวิชากร
และวิชาชีพแกสังคมนอย 
 

 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก มหาวิทยาลัย   เปนกรรมการ
วิชาการวิชาชีพระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติมาก
ยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรสงเสริม ใหภาควิชาและคณาจารยใน 
ภาควิชาเขารวมโครงการใหบริการ 
วิชาการและวิชาชีพแกสังคมมากยิ่งขึ้น 
และเพื่อพัฒนาตนเอง และนํามาพัฒนา 
ในดานการเรียนการสอน  

จุดแข็ง 
1.  กิจกรรมหรือโครงการที่จัดสามารถนําไปบูรณาการ
การเรียนการสอน 
 

6.   การทํานุบํารุง 
     ศิลปวัฒนธรรม 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1.  ควรหาสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถรองรับการ
จัดงานที่บุคลากรและนักศึกษาที่มีจํานวนมากได 
2.  ควรประชาสัมพันธในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหบุคลากร
ไดรับทราบและเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมีกิจกรรมที่สงเสริมทางดาน
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่
หลากหลาย 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ควรมีสวนรวมหรือจัดโครงการที่อยูใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพราะยังไม
บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบคุณภาพ/ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา จุดแข็ง/การพัฒนา จุดออนและแนวทางแกไข 

7.  การบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมมาภิบาล
ในการบริหาร 
2. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเนื่อง 
6. มีการดําเนินงานการจัดความรู(KM)ในคณะศษ. 
ครบ 6 ขั้นตอน 
7. มีแผนการบริหารความเสี่ยงในคณะศษ. 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ยังไมมีอาจารยที่ไดรับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
2. ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงของ
ทุกหนวยงาน 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
2. ควรจัดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ทุกฝายทุกระดับ 
3. การดําเนินงานการจัดความรู(KM)ในคณะศษ. ครบ 
อยางนอย 2 เรื่อง/ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรสงเสริมและจัดสรรงบประมาณให
อาจารยสงผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพเขา
ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. ควรมีวิเคราะหและหาแนวทางแกไข
การบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงาน 
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องคประกอบคุณภาพ/ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา จุดแข็ง/การพัฒนา จุดออนและแนวทางแกไข 

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลการจัดสรรการวิเคราะห การ

ตรวจสอบดานการเงินและงบประมาณที่
ชัดเจนตามกระบวนการ 

2. มีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอตอ
ผูบริหารเพื่อตัดสินใจ 

3. มีการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

4. มีคณะกรรมการวิเคราะหการใชทรัพยากร 
คณะ ศษ.  โดยคณะกรรมการดังกลาวมาจาก
ทุกหนวยงานในคณะ ศษ. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

8.   การเงินและงบประมาณ 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ควรมีผลการประหยัดงบประมาณอันเนื่องมาจาก

ใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

9.  ระบบและกลไก 
     การประกันคุณภาพ 

       การศึกษา 
 

จุดแข็ง 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่

ทุกภาควิชาและสํานักงานเลขานุการถือปฏิบัติ 
2. มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ชัดเจน และ

ถือปฏิบัติได 
3. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา และคณะ
อยางตอเนื่อง 

4. มีระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ขาดระบบสงเสริมการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงาน 
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องคประกอบคุณภาพ/ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

จุดแข็ง/การพัฒนา จุดออนและแนวทางแกไข 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมใหบุคลากรทุกฝายเห็นความสําคัญและมี
สวนรวมในการดําเนินการกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สงเสริมการสรางเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงาน  
 

 

1จุดแข็ง 
1.  มีการจัดกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
ไดแก  โครงการสรางประชาธิปไตย คุณธรรมและ
จริยธรรม  และโครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติด
ชีวิตปลอดภัย    

จุดท่ีควรพัฒนา 
              - 

11. องคประกอบที่ 10  
สถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1.  ควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -  

1จุดแข็ง 
   1. มีการประเมิน  การใชอาคาร หองเรียนและ
หองปฏิบัติการ ยานพาหนะโสตทัศนูปกรณ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ระบบการรับแจงวัสดุ อุปกรณประจํา
หองชํารุดเสียหาย  

11. ปจจัยสนับสนุนการเรียน 
      การสอน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1.  ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงในการ
บริหารจัดการอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ควรมีระบบปรับแจงวัสดุ อุปกรณ 
ชํารุดเสียหายและกําหนดเวลาการจัดซอม  

จุดแข็ง 
1.  คณะ ศษ. มีสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาย
สนับสนุนทําวิจัยสถาบัน  

2. คณะ ศษ. มีการจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย
สถาบัน 

3. บุคลากรสายสนับสนุนไดรับสัมมนาการทําวิจัย
สถาบัน จากหนวยงานภายนอก 

จุดท่ีควรพัฒนา 
-  

12. งานวิจัยสถาบัน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- ควรมีการจัดโครงการใหความรูการทําวิจัยสถาบัน
ใหแกบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับทุกหนวยงาน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสาย
สนับสนุนในคณะ ศษ.ทํางานวิจัยและ
งานสรางสรรค อยางตอเนื่อง 
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เปาหมายและแผนการพฒันาหนวยงานในอนาคต (ใหสอดคลองกับเปาหมาย) 
เปาหมาย 

ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป) 
แผนการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 1 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปพรอมกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป      
พ.ศ.2553 

 
1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทุก 6 
เดือน 

2. ทบทวน ปรับปรุง กลยุทธ เปาหมาย ตาม
แผนปฏิบัติราชการเปนระยะๆ โดยเปด
โอกาสใหบุคลากรทุกหนวยงานมีสวนรวม
โดยผานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

3. นําผลการประเมินแตละองคประกอบเพื่อ
มาปรับปรุงและพัฒนาแผนการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง 

 
1. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน โดยเปด
โอกาสใหบุคลากรทุกหนวยงานมีสวนรวม
และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผน รวมทั้ง
คณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร 

 

องคประกอบท่ี 2 
1. มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดทําประมวล ที่ตอบสนองนโยบาย

สถานศึกษา 3D หรือ เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

3. จัดทํากระบวนวิชาเปนแบบ e-learning  
และ e-testing  

 

 
1. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

เรียนการสอนใหเพิ่มมากขึ้น 
2. จัดทําประมวลผลรายวิชาอยางตอเนื่อง
และเพิ่มจํานวนวิชามากขึ้น โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ รวมทั้งจัดทําประมวลรายวิชาที่
เปนรายวิชาพื้นฐาน 3 รายวิชาที่ตอบสนอง
นโยบายสถานศึกษา 3D 

2. สนับสนุนใหคณาจารยจัดทําวิชาที่ 
สอนเปนการเรียนแบบ e-learning และ   
e-testing เพิ่มขึ้น 

 
1. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

2. จัดทําประมวลผลรายวิชาในการจัดกิจกรรมที่
เนนผูเรียนเปนสาํคัญ และตอบสนองนโยบาย
สถานศึกษา 3D 

3.  สนับสนุนใหคณาจารยจัดทํา 
วิชาที่สอนเปนการเรียนแบบ e-learning / 
 e-testing และใชสื่อการเรียนการสอนให
มากขึ้น 

องคประกอบท่ี 3 
1. สํารวจความตองการจําเปนของ
นักศึกษา ช้ันปที่1 

2.  จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา 3D ในปการศึกษา  
2552 

 
 
 

 
1.  นําผลการสํารวจมาปรับปรุงการ
ใหบริการแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

2.  ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและจัด
กิจกรรมใหมีความหลากหลายตามเกณฑ
ประกันคุณภาพ และนโยบายสถานศึกษา 
3D  

 
1. สงเสริมการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษา 

2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการพัฒนา
ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
บัณฑิต และนโยบายสถานศึกษา 3D 

 



 195 

เปาหมาย 

ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป) 
แผนการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 4 
1. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมใหความรูดานการ
วิจัยแกบุคลากร 

2. สงเสริมใหบุคลากรทําวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

 
1. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น 

2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยที่
หลากหลายแกบุคลากร 
3. สงเสริมใหบุคลากรไดรับทุนอุดหนุนวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
4. สนับสนุนใหทําวิจัยระดับชาติเพิ่มขึ้น 

 
1.  สนับสนุนใหคณาจารยในแตละภาควิชา
ทําวิจัยที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอน 

องคประกอบท่ี 5 
1. คณะ ศษ. สนับสนุนใหภาควิชาจัด
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก
สังคม 

2. สนับสนุนใหคณาจารยบริการวิชาการ
วิชาชีพแกสังคม 

 

 
1. ภาควิชาดําเนินการจัดโครงการบริการ

วิชาการและวิชาชีพแกสังคมอยางนอย 1 
โครงการ/ภาควิชา/ป 

2. สนับสนุนใหคณาจารยบริการวิชาการ
วิชาชีพแกสังคมอยางตอเนื่อง 

 
1. จัดโครงการกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคมอยางตอเนื่องทั้งการจัด
ประชุมระดับชาติและ นานาชาติ  
2. สนับสนุนใหคณาจารยมีการบริการ
วิชาการวิชาชีพแกสังคมอยางตอเนื่องใน
ระดับชาติ  

องคประกอบท่ี 6 
1. จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางตอเนื่อง 

 
 
2. ใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติ   

 
1. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง 

2. เชิญชวนนักศึกษาชมรมตางๆในคณะ
ศึกษาศาสตรรวมกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒธรรมใหมากขึ้น 

3. จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
1.  มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและมีการ
ประชาสัมพันธใหนักศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตรเขามามีสวนรวมทุกกิจกรรม 
2.  มีการรณรงคใหบุคลากรปฏิบัติตามคํา
ขวัญและวัฒนธรรมองคกรผานปาย
ประชาสัมพันธ 
3. จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยสรางเครือาขาย
กับสถาบันนานาชาติ   
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เปาหมาย 

ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป) 
แผนการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 7 
1. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจําป
มุงเนนสมรรถนะ 

2. พัฒนาการจัดองคความรู(KM)ใน 
    คณะ ศษ. 
3. ปรับปรุงระบบฐานขอมูล คณะ ศษ. 
4. วิเคราะหความเสี่ยงใหครบ 5 ดาน 

 
1. จัดโครงการพัฒนาบุคลกรอยางนอย 
ปละ 2 ครั้ง(ภายในและภายนอก คณะ ศษ.)      
2. จัดทําองคความรู(KM) อยางนอย 1 
โครงการ (6 กิจกรรม) อยางตอเนื่อง 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลอยางตอเนื่อง  
และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล 
4. วิเคราะหความเสี่ยงใหครบ 5 ดาน และ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 
1. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหบุคลากรได
พัฒนาตนเองปละ 2 ครั้ง(ภายในและ
ภายนอก คณะ ศษ.) และติดตามผล
ความสําเร็จของการพัฒนา 
2. พัฒนาองคความรู(KM)เพื่อใชในการ
ทํางานของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหเช่ือมโยงกับ 
มร.  
4.ใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการ 
วิเคราะหความเสี่ยงใหครบ 5 ดาน และ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 

องคประกอบท่ี 8 
จัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
และสม่ําเสมอเสนอทุก 6 เดือน และเสนอ
ตอผูบริหารทุกระดับ เพื่อทราบสถานะ
ทางการเงินของหนวยงานและบริหาร
จัดการตัดสินใจดานงบประมาณ 

 
1.ใหมีการจัดทํารายานทางการเงินเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ปละ 
2 ครั้ง และเผยแพรขอมูลดานงบประมาณแก
บุคลากร 
2. ใหมีการตรวจสอบจากผูตรวจภายนอก
หนวยงาน ปละ 2 ครั้ง 

 
1. จัดทําแนวปฏิบัติในดานการรายงาน

สถานะทางการเงิน 
2. แจงขอมูลดานงบประมาร/คาใชจาย

ตามภารกิจหลักใหบุคลากรที่
เกี่ยวของรับทราบ 

องคประกอบท่ี 9 
1.  ระบุหนวยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบ

ในแตละตัวบงช้ี 
2.  มีการจัดอบรมตัวบงช้ี และแนวทาง

การจัดเอกสารใหกับหนวยงาน/บุคลากรที่
เกี่ยวของกลุมยอยในแตละองคประกอบ 
 

 
1.ระบุหนวยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบในแต
ละตัวบงช้ี และประเมินผลการดําเนินงานใน
แตละองคประกอบ 
2. มีการจัดอบรมตัวบงช้ี และแนวทางการจัด
เอกสารใหกับหนวยงาน/บุคลากรทุกระดับ 
3. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตางๆที่ผานการ
ประเมินจาก สมศ. 
4. จัดกิจกรรมใหความรูงานประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา คณะ ศษ. 

 
1.  ระบุหนวยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบใน
แตละตัวบงช้ี และประเมินผลการดําเนินงาน
ในแตละองคประกอบอยางตอเนื่อง 
2. มีการใหความรูและทักษะแก บุคลการ
และนักศึกษาเพื่อใหมีความเขาใจในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา   
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เปาหมาย 

ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป) 
แผนการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 11 
1. มีการสํารวจอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
เพื่อวางแผนในการจัดสรรอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณทุกภาควิชา 
1. มีการประเมินการใชอาคาร  
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา 
3. จัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใชงานแตละ
หนวยงาน และใหบริการแกผูใชบริการ 
2.  มีการประเมินการใชยานพาหนะ 
 

 
1. นําผลการสํารวจเพื่อทําการวางแผนใน
การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑอยางตอเนื่อง 
2. นําผลประเมินและปรับปรุงการใชอาคาร
สถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดุทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. ตรวจสอบ ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. นําผลการประเมินการใชยานพาหนะมา
ปรับปรุงการใหบริการยานพาหนะอยาง
ตอเนื่อง 

 
1.  มีระบบการจัดการประเมินเพื่อนําผลมา
ปรับปรุง อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ 
และวัสดุทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
2  มีการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการ
ดูแลอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ วัสดุ
การศึกษา และยานพาหนะ 

องคประกอบท่ี 12 
1. จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรสาย
สนับสนุนเกี่ยวกับการทําวิจัยในสถาบัน 

 
1. จัดสรรงบประมาณใหแกบุคลกรสาย
สนับสนุนในการทําวิจัยสถาบัน 
2. คณะ ศษ. มีงานวิจัยสถาบันอยางนอย  
1 เรื่อง/ป 
 

 
1. สงเสริมสนับสนุนใหมีการทําวิจัย และมี
การใหรางวัลการทําวิจัยสถาบัน 
2.  มีการอบรมและใหความรูการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายการเอกสารประกอบ 
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รายการเอกสารประกอบ 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค  และแผนการดําเนินการ 
 

1.1 มีการกําหนดปรชัญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดาํเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

 
รายการ หลักฐาน 

ศษ. 1.1.1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกจิของคณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 1.1.1.2 สารประชาสัมพันธงานนโยบายและแผนและประกันคณุภาพการศกึษา 

ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 
ศษ. 1.1.1.4 ภาพถายปายหนาคณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะศกึษาศาสตร ปพ.ศ.2552 
ศษ. 1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน  คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เร่ือง “ก ารจัดทําแผนปฏบิัติราชการคณะศึกษาศาสตร” 
ศษ. 1.1.2.4 แผนปฏิบัติราชการ4 ป (พ.ศ. 2551-2554) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 1.1.2.5 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.7 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552  คณะศกึษาศาสตร 
ศษ.1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานปการศึกษา  2552  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.9 โครงการศึกษาดูงานนโยบายและแผนและประกันคณุภาพการศึกษา คณะครุศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 11/2552  วาระที่ 4.4         

แผนที่ทางยุทธศาสตรและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554) 
ศษ.1.1.2.10 แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผนคณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.1.1.2.11 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยรามคาํแหงกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 1/2552  วาระที่ 3.11 เร่ือง 

ขอสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551 - 2554) และแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ศษ. 1.1.4.1 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552 คณะศกึษาศาสตร (6 เดือน 12 เดือน) 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําปการศึกษา 2552 (6 เดือน 12 เดือน)       
ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 7/2552, 15/2552 
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รายการ หลักฐาน 

ศษ. 7.1.3.2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 11/2552  วาระที่ 4.4         
แผนที่ทางยุทธศาสตรและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2544)    และ
14/2552 วาระที่ 4.2 

ศษ. 1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมกาฝายนโยบายและแผน คร้ังที่ 1/2553  วาระที่ 4.2 และครั้งที่ 
2/53 วาระที่ 3.1,4.2 

 
 

1.2  การประเมินผลการดาํเนินงานและรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏบิัตงิานที่กําหนด 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 1.1.2.7 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552   คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะศกึษาศาสตร ปพ.ศ.2552 
ศษ. 8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2552 
ศษ. 1.1.4.1 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552 คณะศกึษาศาสตร   (6 เดือน 12 เดือน) 
ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําปการศึกษา 2552 (6 เดือน 12 เดือน)       
ศษ. 1.2.4.1 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  งานนโยบายและแผน สํานักงาน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 15/2552 
 

องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอน 
 
  2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.1.1.1 ระบบกลไกการเปดปดหลักสูตร 
ศษ. 2.1.1.2 บันทึกขอความ เร่ือง การแจงขอมูลเกี่ยวกบัการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการจดัการเรียนการ

สอนของสถาบันอุดมศึกษา 
ศษ. 2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2553  วาระที่ 4.3 เร่ืองระบบและกลไก

การเปดปดหลักสูตร  คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 2.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  กลองท่ี  1 
ศษ. 2.1.2.2 หลักสูตรปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร  กลองท่ี 2   
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รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.1.3.1 รายงานการวิจยั เร่ืองการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสตูรและ
การสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549    

ศษ. 2.1.3.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตประจําสาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู   
ศษ. 2.1.3.3 รายงานการประชุม คณะกรรมการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู   
คร้ังที่5/2551  วาระที่3.1 การปรับปรุงหลักสูตร 
คร้ังที่6/2551 วาระที่ 3.3 ความคืบหนาในการปรับปรุงหลักสูตร 
คร้ังที่ 3/2552 เร่ืองแจงเพื่อทราบ ขอ 1 

ศษ. 2.1.3.4 คําส่ังแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตร
และการจดัการเรียนรู)  ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.3.5 บันทึกขอความ  ขอสงผลการพิจารณาหลกัสูตร 
ศษ. 2.1.3.6 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 
ศษ. 2.1.3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทําหลักสูตรของภาคจิตวทิยาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF) 
ศษ. 2.1.3.8 เอกสาร ขอเชิญเขารวมประชุมสัมมนา เร่ืองผลการดําเนินงานรับรองปริญญาและ

ประกาศนยีบตัรทางการศึกษา 
ศษ. 2.1.3.9 รายช่ือผูลงทะเบียนประชมุสรางความเขาใจเกี่ยวกบัหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 รุน 2,3 
ศษ. 2.1.3.10 บันทึกขอความ  ขอสงรายชื่อเขารวมประชุมทางวิชาการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552 (TQF) 
ศษ. 2.1.3.11 บันทึกขอความ ขอสงรายชื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
ศษ. 2.1.4.1 รายช่ือนักศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนและสงเสริมวิทยานพินธระดับบณัฑิตศึกษา 

ปงบประมาณ 2552 
ศษ. 2.1.4.2 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธระดบัปริญญาโท ที่ตีพิมพ เผยแพร   ปการศึกษา 2552 
ศษ. 2.1.4.3 จํานวนรอยละของบัณฑิตทีท่ํางานแลว ปการศึกษา 2551 จําแนกตามคณะ/สถาบันและงานที่

ทําตรง/สอดคลองกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คร้ังที่ 1/2553  วาระที่ 4.3 
ศษ. 2.1.3.3 รายงานการประชุม คณะกรรมการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู  (คร้ังที ่3/2552 เร่ืองแจงเพื่อทราบขอ 1) 
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รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.1.5.1 บันทึกขอความ แกไขหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู 

ศษ. 2.1.6.1 กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
ศษ. 2.1.6.2 บันทึกขอความ เร่ืองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบการใหความเหน็ชอบ

หลักสูตร 
ศษ. 2.1.7.1 คูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา  2552 
ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th  (หลักสูตรปริญญาเอก) 

 
2.2   มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.2.1.1 กลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ศษ. 2.2.1.2 รายช่ือคณาจารยที่ไดรับความรูความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด

การศึกษา 
ศษ. 2.1.3.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดทําหลักสูตรของภาคจิตวทิยาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (TQF) 
ศษ. 2.1.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร  กลองท่ี  1 
ศษ. 2.1.2.2 หลักสูตรปริญญาโท คณะศกึษาศาสตร กลองท่ี 2 
ศษ. 2.2.2.1 แบบประมวลรายวิชา  (Course Syllabus)  ปการศึกษา 2552  กลองที่ 3 
ศษ. 2.2.2.2 แบบสอบถามการจัดการเรยีนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ศษ. 2.2.2.3 ผลการประเมินการจัดการเรยีนโดยเนนผูเรียนเปนสําคญัภาควิชาหลักสูตรและ การสอน 
ศษ. 2.2.3.1 รายช่ือกระบวนวิชาที่จดัทํา  e-Learning 
ศษ. 2.2.3.2 รายช่ือกระบวนวิชาที่จดัทํา  e-Book 
ศษ. 2.2.3.3 รายช่ือระบวนวิชาที่จัดทํา e-Testing 
ศษ. 2.2.3.4 Powerpoint , TV,CD,DVD 
ศษ. 2.2.3.5 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน   ปการศึกษา 2552 

(ปจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน) 
ศษ. 2.2.2.1 แบบประมวลรายวิชา (Course Syllabus)  วิชา ET 131 (ET 105) 
ศษ. 2.2.4.1 รายช่ือกระบวนวิชาที่นกัศึกษาลงทะเบียนปการศึกษา  2552 
ศษ. 2.2.4.2 มร. 30 

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

ศษ. 2.2.6.1 แบบประเมินการจัดการเรยีนการสอน  ปการศึกษา 2552 
ศษ. 2.2.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน   ปการศึกษา 2552 
ศษ. 2.2.7.1 ระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 
ศษ. 2.2.7.2 บันทึกขอความขอสงผลการประเมินการจดัการเรียนการสอน  
ศษ. 2.2.7.3 แบบกรอกรายการ “การนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน”   
 
2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล 
องคกร และชมุชนภายนอกมีสวนรวม  
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.1.3.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตประจําสาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู 
ศษ. 2.1.3.4 คําส่ังแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตร

และการจดัการเรียนรู) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 
ศษ. 2.1.3.5 บันทึกขอความ  ขอสงผลการพิจารณาหลกัสูตร 
ศษ. 2.3.1.1 หนังสือ ขอความอนุเคราะหรับนักศึกษาฝกสอนฝกงาน 
ศษ. 2.3.1.2 รายช่ือสถานที่ฝกงาน/ฝกสอน 
ศษ. 2.3.2.1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาบรรยาย/สอน 
ศษ. 2.2.2.1 แบบประมวลรายวิชา  Course Syllabus) (หลักสูตรวิชาฝกสอน/ฝกงาน) 
ศษ. 3.2.2.1/8 โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของนักศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 30 
ศษ. 3.2.2.1/9 โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของนักศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 31 
ศษ. 2.3.3.1 บันทึกขอใชหองประชุมอาคารนครชุม ช้ัน 1 และลานเอนกประสงคเพือ่จัดโครงการ 

Foodslylist Challenge 
ศษ. 2.3.3.2 ใบประกาศของนักศึกษาที่เขารวมการแขงขัน Foodslylist Gen Club เฟนหาสุดยอดทมีนัก

ออกแบบตกแตงอาหารป 2009 
ศษ. 2.3.4.1 คําส่ังแตงตั้งอาจารยนิเทศกนักศึกษา   
ศษ. 2.3.4.2 ประเมินผลการฝกสอน/ฝกงานจากหนวยงานภายนอก   
ศษ. 2.3.4.3 ผลการนิเทศการสอน คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 2.3.4.4 สมุดปฏิบัติการฝกสอน/ฝกงาน   (กลองที่ 4) 
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2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ.2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   
 
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตาํแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ.2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   
 
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 
ศษ. 2.7.1.1 จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 2.7.1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหง วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย      

และลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
ศษ. 2.7.1.3 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร ที่ 88/2552   เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดานจรรยาบรรณของ          

คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 2.7.2.1 คําส่ังแตงตั้งที่ 38/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยดีเดนดาน

จรรยาบรรณ 
ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 12/2552 วาระที่  1.2 
ศษ. 2.7.3.1 ผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย  ปการศึกษา 2552 
ศษ. 2.7.3.2 รายงานการวิจัย เร่ือง การปฏิบัติของอาจารย  ตามจรรยาบรรณอาจารยของมหาวิทยาลัย

รามคําแหงตาราง 7 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติของอาจารย       
คณะศกึษาศาสตรตามจรรยาบรรณอาจารยของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.2.7.4.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหง วาดวยหลักเกณฑและวิธีตักเตือน การมีคําส่ังหรือการทํา
ทัณฑบนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนกังานมหาวิทยาลัยและลูกจางที่
กระทําผิดจรรยาบรรณ 
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รายการ หลักฐาน 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 9/2551  วาระที่ 3.2           
เร่ือง  การวางแผนปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ  คร้ังที่12/2552 วาระที่ 3.2   

 
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554)  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552  (องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน) 
ศษ. 2.8.1.1 รายช่ืออาจารยที่ไดรับการพฒันาดานการวจิัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ศษ. 4.1.4.1 ระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวจิัย 
ศษ. 2.8.2.1 คําส่ังที่ 49/2552 เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 4.1.1.3 คําส่ังที่64/2552  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 
ศษ. 4.1.4.2 โครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ 
ศษ. 4.1.5.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหงวาดวยการวิจัย  พ.ศ. 2547 
ศษ. 4.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2552 
ศษ. 4.1.3.3 คูมือการขอรับทุนอุดหนนุการวิจัยจากหนวยงานภายนอกจากงบประมาณแผนดินและ        

จากงบรายไดของมหาวิทยาลัย 
ศษ. 4.2.1.5 รายช่ืองานวจิยัและงานสรางสรรคที่ไปรวมนําเสนองานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ     

 

2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.9.4.1 จํานวนและรอยละของบัณฑติที่ทํางานแลว ปการศึกษา  2551 จําแนกตามคณะ/สถาบนั และ
ลักษณะงานทีท่ํา (งานเดิม-งานใหม) 
 

 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ* 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.10.1.1 ระบบการจัดเก็บขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 2.10.1.2 คําสงที่ 09/2553 เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการการจัดการศกึษาและติดตามคุณภาพบณัฑิต 

คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามรามคําแหง ปการศกึษา  2553 
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รายการ หลักฐาน 

ศษ. 7.2.3.3 คําส่ังที่ 02/2553  เร่ืองแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผล  งานประกนัคุณภาพการศึกษา        
คณะศกึษาศาสตร   

ศษ. 2.10.2.1 จํานวนรอยละของบัณฑิตทีม่ีงานทํา ปการศึกษา  2551  จําแนกตามคณะ/สถาบันและ
เงินเดือนทีไ่ดรับตามเกณฑที่ ก.พ. กําหนด 

 
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบณัฑิต* 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.11.5.1 ผลการประเมินการติดตามคณุภาพบณัฑติ  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5  ปท่ีผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาต ิ
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.12.5.1 รายช่ือนักศึกษาและศษิยเกาที่ไดรับการประกาศเกยีรติคณุยกยองในดานวิชาชีพ คณุธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิง่แวดลอมในระดับชาตแิละ
นานาชาต ิ

ศษ. 2.12.5.2 จํานวนนักศกึษาปจจุบนัและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 
 
2.13 รอยละของ e-Learning ตอวิชาท่ีเปดสอน* 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.2.3.1 รายช่ือกระบวนวิชาที่จดัทํา  e-Learning 
ศษ. 2.13.1.1 รอยละของ e-learning ตอวิชาที่เปดสอน 
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2.14 รอยละของ e-testing ตอวิชาศึกษาทั่วไป*   
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 2.2.3.3 รายช่ือระบวนวิชาที่จัดทํา e-Testing 
ศษ. 2.14.1.1 รอยละของ e-testing ตอวิชาศึกษาทัว่ไป 

 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศึกษา 

 
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ.3.1.1.1 แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
ศษ.3.1.1.2 ผลการประเมินความตองการจําเปนของนกัศึกษาชัน้ปที่ 1 ปการศึกษา 2552 
ศษ.3.1.2.1 รูปภาพ การจดับริการดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา   

 
ศษ.3.1.3.1 รูปภาพ  การจดับริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีติของนักศึกษา 
ศษ.3.1.4.1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตรเร่ือง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

ปการศึกษา 2552 
ศษ.3.1.4.2 ตารางใหคําปรึกษา ปการศึกษา 2552 
ศษ.3.1.4.3 หนาที่ความรบัผิดชอบของงานบริการการศึกษา 
ศษ.3.1.5.1 ประกาศขอมูลขาวสารตางๆ 
ศษ.3.1.5.2 แผนพับประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.3.1.5.3 ประกาศ เร่ือง การพิจารณาทนุการศึกษา 
ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 

 โครงเพื่อพัฒนาการณทางวิชาชพีแกนักศึกษาและศิษยเกา
ศษ. 3.1.6.1 โครงการกิจกรรมเสริมสรางประสบการณวิชาชีพครู          
ศษ. 3.1.6.2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชส่ือการสอนสําหรับนักศกึษา วิชาเอก

เทคโนโลยีการศึกษา   
ศษ. 3.1.6.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน นักศกึษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร (การเขารวมการ

แขงขันแกะสลักผลไม) 
ศษ. 3.1.6.4 ผลการสงนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตรเขารวมแขงขนัอาหารภาคพืน้เอเชีย คร้ังที่ 1 
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รายการ หลักฐาน 
ศษ. 5.3.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชงานกลองถายภาพขัน้พื้นฐาน 
ศษ. 5.3.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพ คหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน   
ศษ. 5.3.1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาสตรคหกรรมทุนทางปญญา   ตามแนวคดิเศรษฐกิจ

สรางสรรค            
ศษ. 2.2.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน   ปการศึกษา 2552 
ศษ. 3.1.7.1 ผลการประเมินการใชอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศกึษา  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 3.1.7.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการงานบริการการศึกษา คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 3.1.7.3 สรุปผลการประเมินภาวะการมีงานทําของบัณฑิต คณะศกึษาศาสตรปการศึกษา 2551-2552 

(รุนที่ 35)  ตาราง 3  จํานวน รอยละขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเหน็ทีม่ีตอการจัดการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.2.7.3 แบบกรอกรายการ “การนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน”   

ศษ. 3.1.8.1 รายช่ือ วัสดุ ครุภัณฑทีจ่ัดซือ้ใหภาควิชา 
ศษ. 3.1.8.2 ภาพถายโตะหนิออน  บริเวณ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.3.1.8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2553 วาระที่ 3.3               

เร่ือง  ผลการประเมินการใหบริการงานบริการการศึกษา คณะศกึษาศาสตร    
วาระที่  4.2    เร่ืองพิจารณาการจัดทําโครงการใหศษิยเกา   

ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2553  วาระที่ 3.3  เร่ือง  ภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต รุนที่ 35 

 
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑติท่ีพึงประสงค 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555)   คณะศกึษาศาสตร 
ศษ.1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานปการศึกษา 2552 (กจิกรรมพัฒนานักศึกษา) 
ศษ.3.2.1.1 คําส่ังที่ 39/2552  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 3.1.8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา 

 กิจกรรมวิชาการ
ศษ. 3.2.2.1/1 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม คณะศึกษาศาสตร ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
ศษ. 3.2.2.1/2 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ภาควิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา  2552 
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รายการ หลักฐาน 
ศษ. 3.2.2.1/3 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาฝกงานทางเทคโนโลยีการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2552 
ศษ. 3.2.2.1/4 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาฝกภาคปฏิบัติ ภาค 1/52(ภาคจิตวิทยา) 
ศษ. 3.2.2.1/5 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาฝกภาคปฏิบัติ (ภาคจิตวิทยา) ภาค 2/52 
ศษ. 3.2.2.1/6 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาฝกงาน วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุน 30 
ศษ. 3.2.2.1/7 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาฝกงาน วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุน 31 
ศษ. 3.2.2.1/8 โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของนักศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 30 
ศษ. 3.2.2.1/9 โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของนักศึกษาวิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 31 
ศษ. 3.2.2.1/10 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การสรางความพอใจธุรกิจบริการในสายงาน คหกรรมศาสตร 
ศษ. 3.2.2.1/11 โครงการปจฉิมนิเทศนักศกึษาฝกสอนฝกงานภาควิชาพลานามัย 

 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ศษ. 3.2.2.2 โครงการไหวครู 

 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และรักษาสิ่งแวดลอม   
ศษ. 3.2.2.3/1 โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม   ปการศึกษา 2552   
ศษ. 3.2.2.3/2 เขารวมโครงการ รามฯรักษปา รวมใจ รักษน้ํา  รักษปา รักชุมชน 

 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
ศษ. 3.2.2.4 โครงการกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 

 กิจกรรมนันทนาการ
ศษ. 3.2.2.5 ผูนํากิจกรรมนันทนาการ คณะศกึษาศาสตร 

 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ศษ. 3.2.2.6/1 โครงการพัฒนาจิต ปการศกึษา  2552 
ศษ. 3.2.2.6/2 โครงการปฐมปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2552 
ศษ. 3.2.2.7 สรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร   ปการศึกษา  2552 
ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินแผนดําเนินงาน ปการศึกษา 2552 (แผนกจิกรรมการพฒันานิสิตนักศกึษา) 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัยและงานสรางสรรค 
 

4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนบัสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 4.1.1.1 ขั้นตอนการเสนอของบประมาณสนับสนนุการทําวจิัยจากงบประมาณเงินรายได                      

ของคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555) คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 4.1.1.2 นโยบายและยทุธศาสตรการวิจัยของชาต ิ(พ.ศ. 2551-2553)
ศษ. 1.1.2.10 แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผนคณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 4.1.1.3 คําส่ังที่64/2552  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 
ศษ. 4.1.1.4 บันทึกขอความ ขอปรับแผนการดําเนินงานองคประกอบที่ 4 การวิจยัและงานสรางสรรค         

ปการศึกษา  2552 
ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552   

(องคประกอบที่ 4 การวิจยัและงานสรางสรรค) 
ศษ. 4.1.1.5 บันทึกขอความ  เชิญชวนบคุลากร คณะศกึษาศาสตร เสนอแบบโครงการวิจยัเพื่อขอรับ

ทุนอุดหนนุ โครงการวิจัย คณะศกึษาศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจยั คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2553 วาระที่ 

4.5  เรื่อง  การจัดทําขอมูลสารสนเทศงานวจิัยและงานสรางสรรค   
ศษ. 4.1.2.2 บันทึกขอความ  ขอความอนุเคราะหลงขอมูลสารสนเทศงานวิจยัและงานสรางสรรค           

คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 
ศษ. 4.1.2.3 Website สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยรามคําแหงwww.rd.ru.ac.th   
ศษ. 4.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2552 
ศษ. 4.1.3.2 รายช่ือโครงการวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคภายในและภายนอก 

ปงบประมาณ  2552                  
ศษ. 4.1.3.3 คูมือการขอรับทุนอุดหนนุการวิจัยจากหนวยงานภายนอก  จากงบประมาณแผนดินและ  

จากงบรายไดของมหาวิทยาลัย 
ศษ. 4.1.3.4 ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑในการขอรับเงินอุดหนนุโครงการวิจยั  

พ.ศ. 2552 
ศษ. 4.1.4.1 ระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรดานการวิจัย 

http://www.rd.ru.ac.th/


 212

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552  (องคประกอบที่ 4 การวจิัยและงานสรางสรรค) 
ศษ. 4.1.4.2 โครงการอบรมการทําวิจยัและพัฒนาเพื่อขอผลงานทางวิชาการ 
ศษ. 4.1.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจยัเอกสารและสังเคราะหงานวิจัย 
ศษ. 4.1.4.4 รายช่ือคณาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูดานการวิจัย 
ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจยั คร้ังที่ 1/2553 วาระที่ 4.4   
ศษ. 4.1.5.1 บันทึกขอความ  ขอแจงผลการประชุม กปค.  คร้ังที่ 4/2553 วาระที4่.1 
ศษ. 4.1.5.2 แบบ วจ. 10  แบบขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย
ศษ. 4.1.5.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหงวาดวยการวิจัย  พ.ศ. 2547 

 
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวจัิยและงานสรางสรรค 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554) คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 4.2.1.1 ระเบียบมหาวทิยาลัยรามคําแหงวาดวยวารสารวิจัยรามคําแหง พ.ศ. 2552    
ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจยั คร้ังที่ 1/2553  วาระที่ 4.3 และวาระที่ 4.4 
ศษ. 4.2.1.2 หลักฐานการประชาสัมพันธการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ งานสรางสรรค 
ศษ.4.2.1.3 รายช่ืองานวจิยั/งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรวารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ปที่ 12 ฉบับที่ 1  และฉบับพิเศษ 1      
ศษ. 4.2.1.4 วารสารคหเศรษฐศาสตร ปที่ 52 ฉบับที่ 3 กันยายน  – ธันวาคม 2552 
ศษ. 4.2.1.5 รายช่ืองานวจิยัและงานสรางสรรคที่ไปรวมนําเสนองานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ     
ศษ. 4.2.1.6 รายช่ืองานวจิยัและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
ศษ. 4.2.2.1 บรรณาธิการกองบรรณาธิการ วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ศษ.4.2.1.3 รายช่ืองานวจิยั/งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรวารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ปที่ 12 ฉบับที่ 1  และฉบับ4พิเศษ 1      
ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 
ศษ.  4.3.1.1 กรรมการวารสารคหเศรษฐศาสตร  ป พ.ศ. 2552 - 2553 
ศษ. 4.1.5.1 บันทึกขอความ  ขอแจงผลการประชุม กปค.  คร้ังที่ 4/2553  วาระที4่.1 

 
 
 
 
 

http://www.edu.ru.ac.th/aspfile/QA/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%88.10.doc
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4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวน
อาจารยประจํา 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 4.1.3.2 รายช่ือโครงการวิจัยที่ขอรับเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคภายในและภายนอก 

ปงบประมาณ  2552                  
ศษ. 2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   

 
4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ  ใน ระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ.4.2.1.3 รายช่ืองานวจิยั/งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรวารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ปที่ 12 ฉบับที่ 1  และฉบับพิเศษ 1      
ศษ. 4.2.1.4 วารสารคหเศรษฐศาสตร ปที่ 52  ฉบับที่ 3 กันยายน  – ธันวาคม 2552 
ศษ. 4.2.1.5 รายช่ืองานวจิยัและงานสรางสรรคที่ไปรวมนําเสนองานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ     
ศษ. 4.2.1.6 รายช่ืองานวจิยัและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
ศษ.2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   

 
องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.1.1 ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552  (องคประกอบที่ 5) 

ศษ. 5.1.2.1 คําส่ังที่  49 /2552  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ  คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชมคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร   
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รายการ หลักฐาน 

ศษ. 5.1.2.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชงานกลองถายภาพขัน้พื้นฐาน 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพ คหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน 
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาสตร คหกรรมทุนทางปญญา   ตามแนวคดิ

เศรษฐกิจสรางสรรค 
4.  โครงการจัดนิทรรศการวชิาการ เนื่องวนัสถาปนามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชแบบทดสอบ WAIS-III  สําหรับ

นักจิตวิทยาคลนิิก 
ศษ.  5.1.3.1 ระเบียบมหาวทิยาลัยรามคําแหง วาดวยการใหบริการวิชาการ 

ศษ. 5.1.3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม ของสวนราชการ  พ.ศ. 2545 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินแผนการดาํเนินงานประจําปการศึกษา 2552  (องคประกอบที่ 5) 

ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชุมวิชาการ คณะศกึษาศาสตร  คร้ังที่ 1/2553วาระที่ 4.5  ผลการประเมิน
แผนการดําเนนิงานบริการวชิาชีพแกสังคม 

ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร   
-   คร้ังที่ 3/2552  วาระที่ 4.2 เร่ือง  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของนานาชาต ิ
-   คร้ังที่   2/2553 วาระที่ 4.4  แผนการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม 

ศษ. 1.1.2.10 แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผนคณะศึกษาศาสตรกับ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.5.1.6.1 แบบประมวลรายวิชา  Course Syllabus)   HC 628  HC 645 

 
5.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบรกิารทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา  
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก มหาวิทยาลัย   เปนกรรมการวิชาการวิชาชพีระดับชาติ         
หรือระดับนานาชาตติออาจารยประจํา 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 5.2.5.1 รายช่ืออาจารยที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนทีป่รึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก มหาวทิยาลัย   เปนกรรมการวิชาการวิชาชีพ 

ศษ.2.5.5.1 จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ   
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5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพีท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 5.3.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใชงานกลองถายภาพขัน้พื้นฐาน 

ศษ. 5.3.1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพ คหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน   

ศษ. 5.3.1.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาสตร คหกรรมทุนทางปญญา   ตามแนวคดิเศรษฐกิจ
สรางสรรค            

ศษ. 5.3.1.4 โครงการจัดนทิรรศการวิชาการ เนื่องวนัสถาปนามหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 5.3.1.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชแบบทดสอบ WAIS-III  สําหรับนักจิตวิทยา
คลินิก 

ศษ.2.5.5.1 
 

จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร: จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ  

ศษ. 5.3.5.1 รายช่ือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพฒันาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติ  ประจําปการศึกษา  2552 

 
5.4   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการทัง้ในดานขั้นตอนการใหบริการเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
สิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพของการใหบริการ 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 5.4.3.1 สรุปผลผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 
องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2555) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 1.1.2.7 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ  2552   คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 1.1.2.8 
 

แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา 2552 คณะศึกษาศาสตร (แผนการดําเนินงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 
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รายการ หลักฐาน 

ศษ. 6.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คร้ังที่6./2552  วาระที่ 4.3 

ศษ. 6.1.2.2 บันทึกขอความขอปรับแผนการดําเนนิงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา  
2552 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินการดําเนินงานประจํา ปการศึกษา  2552 คณะศกึษาศาสตร                          
(แผนการดําเนนิงานการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

ศษ.6.1.2.3 โครงการสืบสานประเพณีไทย “พิธีหลอเทียนพรรษาและถวายเทยีนพรรษา                          
คณะศกึษาศาสตร ป 2552” วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 

ศษ.6.1.2.4 โครงการวันแมแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ป 2552  (วันที่ 6 สิงหาคม 2552) 

ศษ.6.1.2.5 
 

โครงการแสดงมุฑิตาจิตแดบุคลากรคณะศึกษาศาสตร ที่ปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และ
ผูเกษียณอายุราชการกอนอายุ 60 ป (วันที่ 21 กันยายน 2552) 

ศษ.6.1.2.6 
 

โครงการจัดนทิรรศการคหกรรมศาสตรกับภูมิปญญาทองถ่ินในวนัสถาปนามหาวิทยาลัย
รามคําแหง (วนัที่ 24-26 พฤศจิกายน 2552) 

ศษ.6.1.2.7 โครงการวันพอแหงชาติ ประจําป 2552 (วนัที่ 4 ธันวาคม 2552) 

ศษ.6.1.2.8 โครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใย”วันคร”ู (วันที่ 14 มกราคม 2553) 

ศษ.6.1.2.9 โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ (วันที่ 14 มกราคม 2553) 

ศษ.6.1.2.10 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 

ศษ.6.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ 

ศษ.6.1.2.11 โครงการแสดงมุฑิตาจิต ฉลองอายุครบ 60 ป ภาควิชาคหกรรมศาสตร (16 ตุลาคม 2552)  
ศษ.6.1.2.12 

 
งานเลี้ยงแสดงความยินดีคณาจารยภาควิชาหลักสูตรและการสอน อายคุรบ 60 ป                
(วันที่ 26 ตุลาคม 2552) 

ศษ. 6.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คร้ังที่ 6/2552 วาระที่ 3.4  วัฒนธรรมองคกร 

ศษ. 7.6.2.4 ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 6.1.3.1 โครงสรางสื่อบทเรียนe-learning    เพื่อสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินและวฒันธรรมไทยสูสากล 
เร่ืองการแกะสลักผักและผลไม 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 
7.1 สภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดนัมหาวิทยาลัย/หนวยงานใหแขงขนัไดในระดับสากล 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 7.1.1.1 ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มาตรา 34   คณะกรรมการประจําคณะมอํีานาจหนาที ่

ศษ. 7.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 8/2552 วาระที่ 5.5            
เร่ืองปรับแผนปฏิบัติราชการคณะศกึษาศาสตร  

ศษ. 1.1.2.5 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.1.1.2.7 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.4.1 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2552 คณะศกึษาศาสตร(6 เดือน 12 เดือน) 

ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําปการศึกษา 2552 (6 เดือน 12 เดือน)       

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 7/2552, 15/2552 

ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา 2552    คณะศกึษาศาสตร (แผนการบริหารและการจัดการ) 

ศษ.7.1.3.1 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร  (แฟม 7/4) 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร  
คร้ังที่ 6 -15 ป 2552และ คร้ังที่ 1-5 ป2553 (แฟมที่ 7/4) 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่13/2552  วาระที่1.20        
เร่ืองการประเมินผูบริหาร 

ศษ.7.1.4.1 แบบประเมินผูบริหาร 

ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 3/2553 วาระที่ 3.12     
เร่ืองผลการประเมินผูบริหาร 

ศษ. 7.1.4.2 ผลการประเมินผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา  2552 

ศษ.7.1.5.1 คําส่ังที่ 43/2552  เร่ืองมอบอํานาจใหรองคณบดีปฏิบัตริาชการแทนคณบด ี

ศษ.7.1.5.2 ขอบขายภาระงานและบทบาทหนาที่รองคณบดีคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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7.2  ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ.7.2.1.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหงวาดวยการ  สรรหาคณบดี   

ศษ.7.2.1.3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2552 

ศษ.7.2.1.4 กําหนดการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.2.1.5 รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 7.1.1.1 ขอบังคับของมหาวิทยาลัย มาตรา 34   คณะกรรมการประจําคณะมอํีานาจหนาที ่

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 6 -15 ป 2552และ           
คร้ังที่ 1-5 ป2553 (แฟมที่ 7/4) 

ศษ. 7.1.4.2 ผลการประเมินผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2552 

ศษ. 7.2.3.1 กระบวนการประเมินศักยภาพผูบริหาร  คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 7.2.3.2 บันทึกขอความ ขอความรวมมือตอบแบบประเมินผูบริหาร  

ศษ. 7.2.3.3 คําส่ังที่ 02/2553  เร่ืองแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผล  งานประกนัคุณภาพการศึกษา         
คณะศกึษาศาสตร   

ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 3/2553 วาระที่ 4.11          
เร่ืองผลการประเมินผูบริหาร 

ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงาน ปการศกึษา 2552 คณะศึกษาศาสตร (แผนการบรหิารและการจดัการ) 

ศษ. 1.1.4.2 
 

ผลการประเมินแผนการดาํเนินงาน  ปการศึกษา 2552  คณะศกึษาศาสตร (แผนการบริหาร
และการจดัการ) 

ศษ. 7.2.4.1 รายช่ือบุคลากรเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 

ศษ. 7.2.4.2 ขอสงรายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย              
(นบม.)” รุนที่ 21 

ศษ. 7.2.4.3 ขอสงรายชื่อผูเขารวมอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง 
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7.3 มีการพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูองคการเรียนรู 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 7.3.1.1 คําส่ังที่ 78/2552  เร่ืองแตงตัง้คณะกรรมการจัดการองคความรู 

ศษ.7.3.1.2 รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดการองคความรู 

ศษ. 9.1.5.1 จุดแข็ง/ แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาในการตรวจการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศกึษาศาสตร วันที่ 16-18 ธ.ค. 52 

ศษ. 7.3.1.3 แผน-ผลการจัดการความรู ปการศึกษา  2553 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 3/2553  วาระที่ 4.5           
เร่ือง การจัดการความรูของคณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 7.3.1.4 บันทึกขอความ เร่ือง นําเสนอขอมูลใน Website คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.3.2.1 บันทึกขอความ ขอความรวมมือตอบแบบสํารวจ 

ศษ. 7.3.2.2 ผลการประเมินกิจกรรมการสํารวจความรู เร่ือง การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียน 
การสอน   

ศษ. 7.3.2.3 คําส่ังที่ 23/2552  เร่ืองแตงตัง้คณะกรรมการการจัดการความรู เร่ือง  การใชสไลด
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน  

ศษ. 7.3.2.4 หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม KM  เรื่อง  การพัฒนาสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียน 
การสอน     

ศษ. 7.3.2.5 บันทึกความรู เร่ือง การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน 

ศษ. 7.3.2.6 รายช่ือผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูเรื่อง การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียน 
การสอน 

ศษ. 7.3.2.7 แผน-ผลการจัดการความรู ปการศึกษา  2552 

ศษ. 7.3.4.1 แบบประเมินการเขารวมกจิกรรมการจัดการความรู เร่ือง การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการ
เรียนการสอน    

ศษ. 7.3.4.2 ผลการประเมินการเขารวมกิจกรรมการจดัการความรู เร่ือง การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การเรียนการสอน    

ศษ. 7.3.4.3 บันทึกขอความ  ขอสงเอกสารความรู เร่ือง “การสรางสไลดอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการ
สอน” 

ศษ. 7.3.4.4 บันทึกขอความ  เร่ือง ขอแจงผลการพัฒนาปรับปรุงชิ้นงานสื่อการสอน 
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7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และธาํรงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 7.4.1.1 ระบบกลไกการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ศษ. 7.4.1.2 เปาหมายและแผนการพัฒนาฝายงานบริหารและพัฒนา 

ศษ. 7.4.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารและพัฒนาคณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 7.4.1.4 ตารางสรุปจํานวนอาจารยทีเ่กษยีณอายุราชการ ปพ.ศ. 2553-2557 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่6/2552  วาระ 4.1 , 
10/2552 วาระ3.7 

ศษ.7.2.1.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหงวาดวยการสรรหาคณบดี   

ศษ.7.2.1.3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2552 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 12/2552  วาระที่ 1.7          
เร่ือง การปรับตําแหนงบุคลากรใน  คณะศกึษาศาสตร 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 9/2552  วาระที่ 4.1          
เร่ือง การพิจารณาวิเคราะหภาระงาน 

ศษ.7.4.2.1 รายช่ือคณาจารย/เจาหนาที่ ที่เขารับการฝกอบรม ประชมุวิชาการ ประชุมเสนอผลงาน 

ศษ.7.4.2.2 รายช่ือคณาจารย/เจาหนาที่  ทีไ่ดรับการศึกษาตอ 

ศษ.7.4.2.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ศษ.7.4.2.4 มาตรฐานกําหนดตําแหนงภายในมร.http://president.ru.ac.th/3human/admin/standard.html 

ศษ. 7.4.3.1 แบบฟอรมคําขอกูเงินสวัสดกิารคณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 7.4.3.2 เอกสาร/หลักฐานที่เกีย่วของกับการชวยงานศพ 

ศษ. 7.4.3.3 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามรคําแหง เร่ืองการตรวจสุขภาพ           
ประจําป 2552 

ศษ. 7.4.3.4 ภาพถายสภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร  

ศษ.7.4.4.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน   

ศษ.7.4.4.2 รายช่ือบุคลากรที่ไดรับตําแหนงทางวิชาการ  ปการศึกษา  2552 

ศษ.7.4.5.1 แบบประเมินผลความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร คณะศกึษาศาสตร 

ศษ.7.4.5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร 
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รายการ หลักฐาน 
ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 5/2553  วาระที่ 4.12  เร่ือง 

ขอสงผลการประเมินความพงึพอใจในการทํางานของบุคลากร  คณะศึกษาศาสตร 
 
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554)  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.5.1.1 คําส่ังที่ 50/2551 คณะศึกษาศาสตร มอบหมายหนาทีใ่หรับผิดชอบดูแลฐานขอมูล 

ศษ. 7.5.2.1 ฐานขอมูลดานการวจิัย   

ศษ. 7.5.2.2 ฐานขอมูลดานบุคลากร   

ศษ. 7.5.2.3 ฐานขอมูลการเงิน 3 มิต ิ

ศษ. 9.1.6.2 ระบบฐานขอมูลดานการประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
http://www.cheqa.mua.go.th/ 

ศษ. 7.5.2.4 ฐานขอมูลดานการเรียนการสอน 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่5/2553  วาระที่ 4.11  และ 
คร้ังที่8/2552 วาระที่4.4   

ศษ.7.5.3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

ศษ.7.5.3.2 ผลการประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอมูล 

ศษ.7.5.4.1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ.7.5.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ คณะศกึษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 7.5.5.1 บันทึกขอความ  ขอความอนุเคราะหปรับปรุงขอมูลในเว็ปไซต  คณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 7.5.5.2 ขอความอนุเคราะหลงขอมูลสารสนเทศงานวิจยัและงานสรางสรรค คณะศกึษาศาสตร     
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7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพฒันา
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 

ศษ.7.6.1.1 จดหมายขาวนโยบายและแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ศษ.7.6.1.2 ภาพถายบอรดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของคณะ 

ศษ.7.6.1.3 ขาวประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.7.6.2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

ศษ.7.6.2.2 Webboard ของคณะและของภาควิชา 

ศษ.7.6.2.3 ภาพถายกลองรับความคิดเหน็ 

ศษ.7.6.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจใน  การใหบริการ คณะศกึษาศาสตร 

ศษ.7.6.3.1 ความคิดเหน็จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส (email) 

ศษ.7.6.3.2 ความคิดเหน็จาก  Webboard ของคณะและของภาควิชา 

ศษ.7.6.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ คณะศกึษาศาสตร 

ศษ.7.6.4.1 รายช่ือที่ปรึกษาภาคประชาชน 

ศษ.7.6.4.2 คําส่ังที่ 87/2552  แตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน คณะศกึษาศาสตร 

ศษ.7.6.4.3 รายงานการประชุมกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.6.4.4 สรุปผลการประเมินผลการประชุม/เสวนา 

 
7.7 รอยละของอาจารยประจํา/นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ/วิชาชพีในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 7.7.1.1 รายงานการไดรับรางวัลดีเดนแหงชาต ิ

 
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ.7.8.1.1 คําส่ังที่ 86/2552  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ศษ.7.8.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายการ หลักฐาน 
ศษ.7.8.2.1 สรุปผลการวิเคราะหและรายปจจยัเส่ียงในแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ปงบประมาณ 2552  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.7.8.3.1 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ศษ.7.8.3.2 บันทึกขอความสรุปผลและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่1/2553 

ศษ.7.8.4.1 รายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ 2552  คร้ังที่ 2 

ศษ.7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 8/2552  วาระที่ 5.4 

ศษ. 7.8.5.1 แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชีว้ัดและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ.1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ.2551 – 2554) คณะศกึษาศาสตร 

ศษ.1.1.2.7 แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2552คณะศกึษาศาสตร 

ศษ.1.1.4.1 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2552คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 1.1.2.11 แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร กับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ. 1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน   คร้ังที่ 1/2553  วาระที่ 4.1 

ศษ. . 7.9.6.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ  คณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

ศษ.1.1.4.1 ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2552คณะศกึษาศาสตร 

ศษ. 7.9.8.1 การประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

 
8.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณ
อยางมปีระสิทธิภาพ 

รายการ หลักฐาน 
ศษ.8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงิน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปงบประมาณ 2552 
ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554) มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554)  คณะศึกษาศาสตร 
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รายการ หลักฐาน 
ศษ.8.1.2.1 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ  2552 ของคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2552 
ศษ.8.1.2.3 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายได  ปจําปงบประมาณ 2553 
ศษ.8.1.2.4 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2553 
ศษ.8.1.3.1 รายงานสถานะการเงินรายเดือน 
ศษ.8.1.3.2 คูมือการใชงานระบบบัญชี 3 มิติ 
ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปการใชเงินสํารองราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 
ศษ.8.1.5.1 เอกสารการวิเคราะหคาใชจาย เปรียบเทยีบระหวางป 2551  และ 2552 
ศษ.8.1.6.1 เอกสารการตรวจสอบจากผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ศษ.8.1.7.1 บันทึกฯ การขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณ ประจําป 2552 

 
8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงานรวมกัน 

 
รายการ หลักฐาน 

ศษ.8.2.1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน   ใหทําหนาที่
วิเคราะหการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงาน 

ศษ.8.2.2.1 ขอมูลการวิเคราะหความตองการอัตรากําลัง 
ศษ.8.2.2.2 เอกสารวิเคราะหความตองการครุภัณฑของ คณะศกึษาศาสตร 
ศษ.8.2.3.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ศษ.8.2.3.2 การใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย :   การเชิญวิทยากรและอาจารย

พิเศษ ภายในมหาวิทยาลัย 
ศษ. 2.2.4.3 มร. 30 
ศษ.8.2.3.3 การใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย : การใชยานพาหนะ 
ศษ.8.2.4.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
ศษ.8.2.4.2 การใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอกสถาบัน : การเชิญอาจารยพิเศษจากหนวยงาน

ภายนอกสถาบัน  
ศษ.8.2.4.3 การใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอกสถาบัน : โครงการนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
ศษ.8.2.4.4 บันทึกฯ ขออนุมัติการใชเงินงบประมาณฯ   คาสอนของอาจารยพิเศษ, คาตอบแทนวิทยากร, 

โครงการปจฉิมนิเทศ 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 9.1.1.1   คําส่ังแตงตั้งที่  44/2552  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา                       

คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 9.1.1.2 คําส่ังแตงตั้งที่  73/2552  เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ประกันคณุภาพภายใน                       

คณะศกึษาศาสตร  
ศษ. 9.1.1.3 หนาที่งานประกันคณุภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552  (องคประกอบที่ 9) 
ศษ. 9.1.1.4 องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ปการศึกษา  2552   ฉบับปรับปรุงวันที่ 24  กันยายน  2552 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4  ป(2551-2554)   คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 9.1.2.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพประจําภาควชิา/หนวยงาน 
ศษ. 9.1.3.1 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา(สกอ.) (กลอง 7) 
ศษ. 9.1.3.2 คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  (กลอง 7) 
ศษ. 9.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา  คร้ังที่ 4-6/2552  และ           

คร้ังที่ 1-2/2553 
ศษ. 9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร (กลองที่ 5) 
ศษ. 9.1.4.3 รายงานการประเมินตนเองของภาควิชา/สํานักงานเลขานุการ(กลองที่ 6) 
ศษ. 9.1.4.4 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 9.1.5.1 จุดแข็ง/ แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาในการตรวจ         

การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร วันที่ 16-18 ธ.ค. 52 
ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 8/2552 วาระที่4.1  
ศษ. 9.1.5.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน    
ศษ. 9.1.5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ

คุณภาพ  ตวับงชี้ และเกณฑคุณภาพ ปการศึกษา 2552 
ศษ. 9.1.6.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง  ในwebsite  

http://www.reportqa.ru.ac.th/userLevel2/addInfo.php
ศษ. 9.1.6.2 ระบบฐานขอมูลดานการประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

http://www.cheqa.mua.go.th/ 
ศษ. 1.1.1.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th   

http://www.reportqa.ru.ac.th/userLevel2/addInfo.php
http://www.edu.ru.ac.th/
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รายการ หลักฐาน 

ศษ. 9.1.6.3 Websiteของสํานักประกันคณุภาพการศึกษา http://www.ru.ac.th/ 
quality_assurance/indexN.htm   

 
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 3.2.2.1/1 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม คณะศึกษาศาสตร ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
ศษ. 9.2.2.1 รายงานประเมนิผลโครงการประชุมวิชาการ  บทบาทผูนํานักศึกษากับการมีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ศษ. 9.2.2.2 บันทึกขอความ ขอความอนเุคราะหสงตัวแทนนกัศึกษาเขารวมโครงการฯ 
ศษ. 2.2.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน   ปการศึกษา 2552 
ศษ. 10.1.4.1 โครงการสรางประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรม 
ศษ. 10.1.4.2 โครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย 
ศษ.  9.2.4.1 โครงการเชื่อมสัมพันธชาวจติวิทยา 7 มหาวิทยาลัย   

 
 
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 9.1.1.1 คําส่ังแตงตั้งที่  44/2552  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                     

คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 9.1.1.2 คําส่ังแตงตั้งที่  73/2552  เร่ืองแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ประกันคณุภาพภายใน                     

คณะศกึษาศาสตร  
ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552   

(องคประกอบที่ 9) 
ศษ. 9.1.1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศกึษาศาสตร   ปการศึกษา  2546 – 2552 
ศษ. 9.2.2.2 บันทึกขอความ ขอความอนเุคราะหสงตัวแทนนกัศึกษาเขารวมโครงการฯ 
ศษ. 9.1.1.4 องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ปการศึกษา  2552   ฉบับปรับปรุงวันที่ 24  กันยายน  2552 
ศษ. 9.3.2.1 สรุปการปรับองคประกอบองคประกอบตัวบงชี้ และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวทิยาลัยรามคําแหงปการศกึษา  2552 

http://www.ru.ac.th/%0Bquality_assurance/indexN.htm
http://www.ru.ac.th/%0Bquality_assurance/indexN.htm
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รายการ หลักฐาน 
ศษ. 9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร (กลองที่ 5) 
ศษ. 9.1.6.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง  ในwebsite  

http://www.reportqa.ru.ac.th/userLevel2/addInfo.php
ศษ. 9.1.6.2 ระบบฐานขอมูลดานการประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

http://www.cheqa.mua.go.th/ 
ศษ. 9.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา คร้ังที่1/2553  วาระที่ 3.1 
ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 3/2553 วาระที่4.4  
ศษ. 9.3.3.1 บันทึกขอความ  ขอสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศกึษาศาสตร   
ศษ. 9.3.3.2 บันทึกขอความ  ขอสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศกึษาศาสตร  

ลงในเว็ปไซต  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 9.3.3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะศกึษาศาสตร   
ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 3/2553 วาระที่4.4  
ศษ. 9.3.4.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน    

 
องคประกอบท่ี 10  สถานศึกษา 3 ด ี(3 D) 

 
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 10.1.1.1 หนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามนโยบาย 3 ดี 
ศษ. 10.1.1.2 คําส่ังที่ 22/2553 เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการสถานศึกษา 3 D คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 10.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 3 D คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 3.1.8.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาครั้งที่ 1/2553 วาระที่ 3.1 เร่ืองการ

ดําเนินการตามแผนองคประกอบที่ 3 และ 10    
ศษ. 2.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2553  วาระที่5.3 
ศษ. 2.2.2.1 แบบประมวลรายวิชา รายวชิา  (Course Syllabus)  (ที่มีจุดประสงคการเรียนรูและการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนเพือ่ใหสอดคลองกับนโยบายสถานศึกษา 3 ด)ี 
ศษ. 10.1.3.1 บันทึกขอความ สงบุคลากรเขารวมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณลักษณะ

ของผูเรียนที่พงึประสงคอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบาย 3 ด"ี 
รายการ หลักฐาน 

http://www.reportqa.ru.ac.th/userLevel2/addInfo.php
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ศษ. 10.1.4.1 โครงการสรางประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรม 
ศษ. 10.1.4.2 โครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย 
ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 4/2553  วาระที่ 

3.5,4.19,4.21 
 
10. 2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 10.1.4.1 โครงการสรางประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรม 
ศษ. 10.1.4.2 โครงการ3D : การเรียนรูยาเสพติดชีวิตปลอดภัย 
ศษ. 10.1.1.2 คําส่ังที่ 22/2553 เร่ือง แตงตัง้คณะกรรมการสถานศึกษา 3 D คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร คร้ังที่ 4/2552  วาระที่ 

3.5,4.19,4.21 
 
 

องคประกอบท่ี 11 ปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน 
 
11.1 อาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน* 

รายการ หลักฐาน 
ศษ.11.1.1.1 ขอมูลโสตทัศนูปกรณ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.3.1.2.1 รูปภาพ การจดับริการดานสิง่อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา  

เชน  
ศษ.3.1.3.1 รูปภาพ  การจดับริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีติของนักศึกษา 
ศษ. 2.2.4.2 มร. 30 
ศษ.11.1.3.1 ตารางเรียน อาคารของคณะศกึษาศาสตร 
ศษ.11.1.3.2 ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ผูรับผิดชอบ อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ) 
ศษ.11.1.4.1 แบบประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา คณะศกึษาศาสตร 
ศษ.11.1.4.2 ผลการประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดกุารศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.11.1.4.3 ผลการประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดกุารศึกษา (อาคารเรียนรวมที่คณะ

ศึกษาศาสตรใชในการจดัการเรียนการสอน) 
รายการ หลักฐาน 
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ศษ. 2.2.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน  ปการศึกษา 2552                                                 
(ปจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน) 

ศษ.11.1.5.1 เอกสารการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑใหภาควิชา 
ศษ.11.1.5.2 เอกสารการปรับปรุงอาคาร หองตางๆ ของคณะศกึษาศาสตร 

 
11.2 โสตทัศนปูกรณและวัสดุการศึกษา* 

รายการ หลักฐาน 
ศษ.1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานปการศึกษา  2552 คณะศึกษาศาสตร (ปจจัยสนับสนนุการเรียนการสอน) 
ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําปการศึกษา 2552                                                    

(ปจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน) 
ศษ.11.1.1.1 ขอมูลโสตทัศนูปกรณ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.2.4.2 มร. 30 
ศษ.11.1.3.1 ตารางเรียน อาคารของคณะศกึษาศาสตร 
ศษ.11.1.3.2 ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ผูรับผิดชอบ อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ) 
ศษ.11.1.4.1 แบบประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา คณะศกึษาศาสตร 
ศษ.11.1.4.2 ผลการประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดกุารศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.11.1.4.3 ผลการประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดกุารศึกษา (อาคารเรียนรวมที่คณะ

ศึกษาศาสตรใชในการจดัการเรียนการสอน) 
ศษ. 2.2.6.2 ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน  ปการศึกษา 2552                                                  

(ปจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน) 
ศษ.11.1.5.1 ผลการประเมินอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดกุารศึกษา คณะศึกษาศาสตรภาค

เรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2551 
ศษ.11.1.5.2 เอกสารการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑใหภาควิชา 
ศษ.11.1.5.3 เอกสารการปรับปรุงอาคาร หองตางๆ ของคณะศกึษาศาสตร 
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11.5 ยานพาหนะเพื่อการใชงาน* 

รายการ หลักฐาน 
ศษ.1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานปการศึกษา  2552  คณะศึกษาศาสตร (ยานพาหนะเพื่อการใชงาน) 
ศษ. 1.1.4.2 ผลการประเมินผลการดําเนนิงานประจําปการศึกษา 2552 (ยานพาหนะเพื่อการใชงาน) 
ศษ.11.5.2.1 สรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.11.5.3.1 แบบประเมินการใชยานพาหนะ คณะศกึษาศาสตร 
ศษ.11.5.3.2 ผลการประเมินการใชยานพาหนะคณะศกึษาศาสตร 

 
องคประกอบท่ี  12    งานวจัิยสถาบัน 

 
12.1 การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน* 

รายการ หลักฐาน 
ศษ. 1.1.2.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554)        คณะศกึษาศาสตร 
ศษ. 1.1.2.8 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552  (องคประกอบที่ 12) 

ศษ. 4.1.1.3 คําส่ังที่64/2552  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 

 
12.2 การสนับสนุนทรัพยากร* 
 

รายการ หลักฐาน 

ศษ. 12.1.1.1 สรุปรายชื่อบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูดานการวจิยั 

ศษ. 4.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2552 
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย  ปการศึกษา 2552 (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม  2553) 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ลําดับ หัวขอการอบรม ผูเขารับการ
อบรม 

วันที่อบรม งบประมาณ ผลการประเมิน แนวทางแกไข 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ
จัดทําหลักสูตรของภาคจิตวทิยาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ.2552 (TQF) 

41 3 – พ.ค. 53 50,375 ระดับด ี - ควรจัดเปนประจําทุกป 
- ควรนําขอมูลของภาคมา

เปนตัวอยาง 
- ควรมการสรุปแตละตวั

บงชี้วาตองการเอกสาร
อะไรบาง 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย  ปการศึกษา 2552 (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม  2553) 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ลําดับ หัวขอการอบรม ผูเขารับการ
อบรม 

วันที่อบรม งบประมาณ ผลการประเมิน แนวทางแกไข 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ
จัดทําหลักสูตรของภาคจิตวทิยาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ.2552 (TQF) 

41 3 – พ.ค. 53 50,375 ระดับด ี - ควรจัดเปนประจําทุกป 
- ควรนําขอมูลของภาคมา

เปนตัวอยาง 
- ควรมการสรุปแตละตวั

บงชี้วาตองการเอกสาร
อะไรบาง 

 



 
 
 

โครงการ/กิจกรรมการพฒันานักศึกษา  ปการศึกษา 2552 (มิถนุายน 2552 – พฤษภาคม  2553) 
คณะศึกษาศาสตร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ฝก
ประสบ 
การณ
วิชาชีพ 

วิชาการ 
สงเสริม
ศิลปวัฒน
ธรรม 

บําเพ็ญ
ประโยชน 

กีฬาและ
การ

สงเสริม
สุขภาพ 

นันทนา
การ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

วันที่จัดโครงการ/
กิจกรรม 

จํานวน
ผูเขารวม 

งบประมาณ 
ผลการ 
ประเมิน 

หนวยงาน 
ที่ดําเนินการ 

กิจกรรมวิชาการ
1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร 

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
       2 มิถุนายน 2552 608 13,500 ระดับมาก คณะกรรมการ

ฝายกิจการ
นักศึกษา 

2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร ประจําปการศึกษา  2552 

       2 มิถุนายน 2552 18 2,000 ระดับมาก ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร 

3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานทางเทคโนโลยี
การศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 

       30 ตุลาคม 2552 22 - ระดับดีมาก ภาควิชา
เทคโนโลยี 

4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ ภาค 1/52 
(ภาคจิตวิทยา) 

       2 มิถุนายน 2552 70 5,600 ระดับมาก จิตวิทยา 

5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ (ภาคจิตวิทยา) 
ภาค 2/52 

       30 ตุลาคม 2552 80 40,000 ระดับมาก จิตวิทยา 

6 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน วิชาเอกคหกรรม
ศาสตร รุน 30 

       29 พ.ค. 52 40 800 มีความพอใจใน
การอบรมรอยะล 

57.6 

คหกรรมศาสตร 

7 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน วิชาเอกคหกรรม
ศาสตร รุน 31 

       28 ต.ค. 52 40 1,200 ระดับดีมาก คหกรรมศาสตร 

8 โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของนักศึกษา 
วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 30 

       11-13 กันยายน 2552 19 25,080 ระดับมาก คหกรรมศาสตร 

9 โครงการปจฉิมนิเทศนอกสถานที่ของนักศึกษา 
วิชาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 31 

       27-29 ม.ค. 53 50 28,000 ระดับมาก คหกรรมศาสตร 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม

ฝก
ประสบ 
การณ
วิชาชีพ 

วิชาการ 
สงเสริม
ศิลปวัฒน
ธรรม 

บําเพ็ญ
ประโยชน 

กีฬาและ
การ

สงเสริม
สุขภาพ 

นันทนา
การ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

วันที่จัยดโครงการ/
กิจกรรม 

จํานวน
ผูเขารวม 

งบประมาณ 
ผลการ 
ประเมิน 

หนวยงาน 
ที่ดําเนินการ 

10 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การสรางความพอใจธุรกิจ
บริการในสายงานคหกรรมศาสตร 

       26 ม.ค. 53 28 3,000 ระดับมาก คหกรรมศาสตร 

11 โครงการปจฉิมนิเทศนกัศึกษาฝกสอนฝกงานภาควิชาพ        16-18 มี.ค. 53 44 26,560 ระดับมาก พลานามัย 

กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
12 โครงการไหวครู        16 มิ.ย. 52 608 11,500 น.ศ.มีความพึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมอยุใน
ระดับดีมาก 

คณะกรรมการ
ฝายกิจการ
นักศึกษา 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
13 โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม                

ปการศึกษา 2552 
       9 กรกฎาคม 2552 70 ไมเบิก

คาใชจาย 
ระดับมาก ศึกษาศาสตร 

14 เขารวมโครงการ รามฯรักษปา รวมใจ รักษน้ํา  รักษปา รักชุมชน        8 – 11  ม.ค. 53 3 - - งานกิจการและ
บริการน.ศ. 

กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
15 โครงการกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ คณะ

ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 
       22-23 ตุลาคม 2552 100 6,000 ระดับมาก ศึกษาศาสตร 

กิจกรรมนันทนาการ
16 ผูนํากิจกรรมนันทนาการ คณะศึกษาศาสตร        22 ม.ค. 53 162 15,100 ระดับมาก คณะศึกษาศาสตร 

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม
17 โครงการพัฒนาจิต ปการศึกษา  2552        1-5 ส.ค. 52 50 - ระดับมาก ภาควิชาจิตวิทยา 
18 โครงการปฐมปจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  

2552 
       19 มี.ค. 53 100 16,000 ระดับมาก 

 
คณะกรรมการ
ฝายกิจการ
นักศึกษา 
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โครงการวิจัยและ/หรืองานสรางสรรค  ปงบประมาณ  2552  (ตุลาคม  2551 – กันยายน  2552) 
คณะศึกษาศาสตร 

 

ที่ ชื่อผูวิจัย ชื่องานวิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัย แหลงเงินสนับสนุน 
งบประมาณทีไ่ดรับใน 

ปการศึกษา 

แหลงเงินทุนภายใน 
1 รศ.นวลละออ  แสงสุข จิตสํานึกสาธารณะในเยาวชนกรณีศกึษานกัศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
12 เดือน มร. 60,480 

2 รศ.รัศมี  ภิบาลแทน การปฏิบัติของอาจารยตามจรรยาบรรณอาจารย
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

8 เดือน มร. 57,840 

3 รศ.สุวพิชชา  ประสิทธิธัญกิจ แบบการเรียนรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

12  เดือน มร. 67,764 

4 อ.นิศารัตน  หวานชะเอม ความคิดเหน็ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษา
ตอนตนตอการเรียนการสอนเพื่อสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

12 เดือน มร. 50,256 

5 อ.ดร. ณรัฐ  วฒันพานิช บทบาทของมหาวิทยาลัยชุมชนในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอการสรางการมีสวนรวม
และเครือขายดานอาชีพ 

12 เดือน มร. 139,128 
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ที่ ชื่อผูวิจัย ชื่องานวิจัย ระยะเวลาในการทําวิจัย แหลงเงินสนับสนุน 
งบประมาณทีไ่ดรับใน 

ปการศึกษา 

6 รศ.รัตนา  กาญจนพันธุ ความคิดเหน็ของนักศึกษาปริญญาโท ที่มีตอ
กระบวนการวางแผนของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

12 เดือน มร. 66,696 

7 รศ.มานิตย  เขยีวดารา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี 

12 เดือน มร. 199,290 
 
 

8 รศ.ดร. สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ การเปรียบเทยีบคุณภาพของแบบสอบคําศัพท9
ระหวางแบบสอบเลือกตอบชนิดสองตัวเลือกและ
แบบตอบถูกผิด 
 

12 เดือน มร. 90,552 

9 รศ.ดร.วันดี  ไทยพานิช การพัฒนาขนมชอมวงใยอาหารสูงพรอมบริโภค
แชแข็ง 

12 เดือน มร. 132,740 

10 ผศ.ดร.มาลินี  บุณยรัตนพันธุ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ของ
มหาบัณฑติ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

12 เดือน งบรายได ศษ. 49,260 

11 รศ.อุบลรัตน  เพ็งสถิตย การจัดการศกึษาและคณุภาพบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

12 เดือน งบรายได ศษ. 44,630 

รวมเงิน 958,636 
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โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ปงบประมาณ 2552 (ต.ค.51-ก.ย.52) 
 

ลําดับที่ ชื่องานวิจัย แหลงทุน นักวิจัย ระยะเวลา 
จํานวนเงิน 

บาท 
1 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลเดนชัย เทศบาลตําบลเดนชัย จ.แพร รศ.ศศิธร  แมนสงวน 28 ก.ค. 52 – 

26 ส.ค. 52 
35,000 

2 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลตําบลปาแมต เทศบาลตําบลปาแมต จ.แพร รศ.ศศิธร  แมนสงวน 29 ก.ค. 52 – 
27 ส.ค. 52 

35,000 

3 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการบริหารสวน
ตําบลไผโทน 

องคการบริหารสวนตําบลไผ
โทน จ.แพร 

รศ.ศศิธร  แมนสงวน 28 ก.ค. 52 – 
28 ก.ย. 52 

30,000 

4 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการบริหารสวน
ตําบลรองกวาง 

องคการบริหารสวนตําบลรอง
กวาง จ.แพร 

รศ.ศศิธร  แมนสงวน 27 ก.ค. 52 – 
9 ก.ย. 52 

30,000 

5 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลนาคําไฮ 

องคการบริหารสวนตําบลนา
คําไฮ จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 2 ก.ย. 52 
(30 วัน) 

20,000 

6 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลบานขาม 

องคการบริหารสวนตําบล 
บานขามจ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 1 ก.ย. 52 
(30 วัน) 

20,000 

7 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลวังปลาปอม 

องคการบริหารสวนตําบลวัง
ปลาปอม จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(15 วัน) 

20,000 

8 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลนามะเฟอง 

องคการบริหารสวนตําบลนา
มะเฟอง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 1 ก.ย. 52 
(30 วัน) 

20,000 
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ลําดับที่ ชื่องานวิจัย แหลงทุน นักวิจัย ระยะเวลา 
จํานวนเงิน 

บาท 
9 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลหนองหวา 
องคการบริหารสวนตําบล
หนองวา จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 – 
6 ก.ย. 52  

20,000 

10 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลหนองภยัศนูย 

องคการบริหารสวนตําบล
หนองภยัศุนย จ.หนองบวัลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(20 วัน) 

20,000 

11 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลโนนทัน 

องคการบริหารสวนตําบล
โนนทัน จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(30 วัน) 

20,000 

12 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลกุดดู 

องคการบริหารสวนตําบล
กุดดู จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(30 วัน) 

20,000 

13 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจิก 

องคการบริหารสวนตําบล  
กุดจกิ จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(30 วัน) 

20,000 

14 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลโนนมวง 

องคการบริหารสวนตําบล
โนนมวง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(30 วัน) 

20,000 

15 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลวังทอง 

องคการบริหารสวนตําบล   
วังทอง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(30 วัน) 

20,000 

16 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลหันนางาม 

องคการบริหารสวนตําบล  
หันนางาม จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(30 วัน) 

20,000 

17 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัว 

องคการบริหารสวนตําบล
หนองบัว จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 1 ก.ย. 52 
(30 วัน) 

19,800 

 281



ลําดับที่ ชื่องานวิจัย แหลงทุน นักวิจัย ระยะเวลา 
จํานวนเงิน 

บาท 
18 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองใหม 
องคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 1 ก.ย. 52 
(30 วัน) 

20,000 

19 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลหนองสวรรค 

องคการบริหารสวนตําบล
หนองสวรรค จ.หนองบวัลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(30 วัน) 

20,000 

20 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาล
ตําบลนาดาน 

เทศบาลตําบลนาดาน 
จ.หนองบวัลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 9 ก.ย. 52 
(30 วัน) 

20,000 

21 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาล
ตําบลนาด ี

เทศบาลตําบลนาด ี
จ.หนองบวัลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(30 วัน) 

30,000 

22 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาล
ตําบลบานโคก 

เทศบาลตําบลบานโคก 
จ.หนองบวัลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 31 ส.ค. 52 
(15 วัน) 

30,000 

23 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลกุดสะเทียน 

องคการบริหารสวนตําบล  
กุดสะเทยีน  จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 2  ก.ย. 52 –   
3 ต.ค. 52 

18,000 

24 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลศรีบุญเรือง 

องคการบริหารสวนตําบล   
ศรีบุญ  จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 8 ก.ย. 52 
(30 วัน) 

20,000 

25 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลบานโคก 

องคการบริหารสวนตําบล
บานโคก จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 3 ก.ย. 52 
(30 วัน) 

20,000 

26 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลโนนขมิ้น 

องคการบริหารสวนตําบล 
โนนขมิ้น จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 14 ก.ย. 52 
(15วัน) 

20,000 
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ลําดับที่ ชื่องานวิจัย แหลงทุน นักวิจัย ระยะเวลา 
จํานวนเงิน 

บาท 
27 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ

บริหารสวนตําบลกุดผึ้ง 
องคการบริหารสวนตําบล  
กุดผึ้ง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 10 ก.ย. 52 -  
11 ต.ค. 52 

20,000 

28 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลโนนเมือง 

องคการบริหารสวนตําบล
โนนเมือง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 18 ก.ย. 52 -  
30 ก.ย. 52 

20,000 

29 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลโคกมวง 

องคการบริหารสวนตําบล 
โคกมวง จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ 18 ก.ย. 52 -  
30 ก.ย. 52 

20,000 

30 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลปาไมงาม 

องคการบริหารสวนตําบล   
ปาไมงาม จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ ก.ย. 52 
(30 วัน) 

20,000 

31 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลมะไฟ 

องคการบริหารสวนตําบล 
มะไฟ จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ ก.ย. 52 
(30 วัน) 

20,000 

32 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอองคการ
บริหารสวนตําบลนาแก 

องคการบริหารสวนตําบล   
นาแก จ.หนองบัวลําภ ู

รศ.บุเรง  ธนะพันธุ ก.ย. 52 
(30 วัน) 

20,000 

33 รายงานการวิจยัเรื่อง ผลของการจัดกจิกรรมคาย
ภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎปีญญาพฤติกรรม                  

ภายนอก รศ.กัญญา  ธัญมันตา เม.ย. 51 – 30 
ก.ย. 52 

45000 

34 ตัวแบบคณุภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ
นครบาล 

ภายนอก ผศ.วงพักตร  ภูพันธศรี ส.ค. 49 – 1 
ก.ย. 52 

60,000 

รวม 812,800 
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การแผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  ป พ.ศ. 2552 (มกราคม 2552- ธันวาคม 2552) 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ที่ ชื่อผูวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อบทความที่เผยแพร แหลงเผยแพร/วารสาร ระดับชาต ิ นานาชาต ิ วัน/เดือน/ปที่เผยแพร 
1 รศ.ดร.นวลละออ  แสงสุข  

อาจารยดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช  
อาจารยผองพรรณ  สิทธิชัย  
อาจารยนาที  เกิดอรุณ 

Public consciousness among the 
youths: Case study of undergraduate 
students of Ramkhamhaeng 
University 

South east asian association for 
institutional research ณ เมือง
ปนัง ประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 

 นานาชาต ิ 12 – 15 ตุลาคม  2552 

2 อาจารย ดร.ณรัฐ  วัฒนพานชิ The role of community colleges in 
Northeastern Thailand in Supporting 
and Creating Vocational Networks 
in Communities 

The Asian Conference on 
Education 2009 ณ เมือง Osaka 
ประเทศญี่ปุน 

 นานาชาต ิ 24 – 25 ต.ค. 2552 

3 ผศ.ดร  พ.ต.ท..ศิริพงษ                
เศาภายน 

ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

เอกสารประกอบการประชมุ
วิชาการและวจิัยประจําป 2552 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ระดับชาต ิ 3-4 กันยายน 2552 

4 รศ.อนุกูล พลศิริ   
รศ.วันดี  ไทยพานิช 

ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ว
ชาวตางชาติทีม่ีตออาหารไทย 

เอกสารประกอบการประชมุ
วิชาการและวจิัยประจําป 2552 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 ระดับชาต ิ 3-4 กันยายน 2552 
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ที่ ชื่อผูวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อบทความที่เผยแพร แหลงเผยแพร/วารสาร ระดับชาต ิ นานาชาต ิ วัน/เดือน/ปที่เผยแพร 
5 รศ.วิจิตพาณี  เจริญขวัญ การพัฒนาและประสิทธิผลของการ

นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามา
ใชในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงระหวางปการศึกษา 2545 
– 2549 
 

วาระสารวิจยัรามคําแหง มนษุย
ศาสตรและสังคมศาสตร 
ปที่ 12 ฉบับที่ 1  

ระดับชาต ิ  มกราคม – มิถุนายน 
2552 

6 รศ.พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท 
 

การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางในภาควิชาพื้นฐาน
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วารสารวิจัยรามคําแหง มนษุย
ศาสตรและสังคมศาสตร 
ปที่ 12 ฉบับที่ 1  

ระดับชาต ิ  มกราคม – มิถุนายน 
2552 

7 รศ.ศุภนิต  อารีหทัยรัตน การพัฒนาบทเรียนบนเว็บกระบวน
วิชาคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการ
สอน (ET 105) เรื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

วารสารวิจัยรามคําแหง มนษุย
ศาสตรและสังคมศาสตร 
ปที่ 12 ฉบับที่ 1  

ระดับชาต ิ  มกราคม – มิถุนายน 
2552 

8 รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ รากแกวแหงการสรางอัตลักษณของ
ชาติ 

วารสารวิจัยรามคําแหง มนษุย
ศาสตรและสังคมศาสตร 
ปที่ 12 ฉบับที่ 1  

ระดับชาต ิ  มกราคม – มิถุนายน 
2552 

 
 
 

 285

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
http://www.rd.ru.ac.th/news/social11_1.htm


ที่ ชื่อผูวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อบทความที่เผยแพร แหลงเผยแพร/วารสาร ระดับชาต ิ นานาชาต ิ วัน/เดือน/ปที่เผยแพร 
9 รศ.อุบลรัตน  เพ็งสถิตย การประเมินผลดานการจัดการเรียนการสอน

ของคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัย
รามคําแหง 

วารสารวิจัยรามคําแหง มนษุย
ศาสตรและสังคมศาสตร 
ปที่ 12 ฉบับที่ 1  

ระดับชาต ิ  มกราคม – มิถุนายน 2552 

10 รศ.สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์ การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานพิธี
การทางศุลกากรตามขอบังคับ
กระทรวงการคลังวาดวยการหักเงิน
คาธรรมเนียมศุลกากร 2547 ระยะที่ 2 
(เมษายน 2550 – กรกฎาคม 2551) 

วารสารวิจัยรามคําแหง มนษุย
ศาสตรและสังคมศาสตร 
ปที่ 12 ฉบับพิเศษ 1   

ระดับชาต ิ  กรกฎาคม – ธันวาคม  
2552 

11 รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ อัตลักษณ “เดก็ราม” วารสารวิจัยรามคําแหง มนษุย
ศาสตรและสังคมศาสตร 
ปที่ 12 ฉบับพิเศษ 1   

ระดับชาต ิ  กรกฎาคม – ธันวาคม  
2552 

12 รศ.สมจิตรา  เรืองศรี แรงจูงใจในการเขาศึกษาโครงการศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตของนกัศกึษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

วารสารวิจัยรามคําแหง มนษุย
ศาสตรและสังคมศาสตร 
ปที่ 12 ฉบับพิเศษ 1   

ระดับชาต ิ  กรกฎาคม – ธันวาคม  
2552 

13 รศ.รัตนา  กาญจนพันธุ ความคิดเหน็ของนักศึกษาปริญญาโทที่มีตอ
กระบวนการวางแผนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

วารสารวิจัยรามคําแหง มนษุย
ศาสตรและสังคมศาสตร 
ปที่ 12 ฉบับพิเศษ 1   

ระดับชาต ิ  กรกฎาคม – ธันวาคม  
2552 

14 รศ.วันดี  ไทยพานิช การพัฒนาขนมชอมวงใยอาหารสูงพรอม
บริโภคแชเยือกแข็ง 

วารสารคหเศรษฐศาสตร  ระดัชชาต ิ  ปที่ 52 ฉบับที่ 3 กันยายน  
– ธันวาคม 2552 

* การเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรคนําเสนอเปนปปฏิทิน 
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โครงการบริการวิชาการและวิชาชพีแกสังคม ปการศึกษา 2552   (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม  2553) 
คณะศึกษาศาสตร 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
จํานวนผูเขารวม งบประมาณทีใ่ช ผลการประเมิน แนวทางแกไข/พัฒนา 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิชาชีพ 
คหกรรมศาสตรสูสมาชิกบานพักฉุกเฉิน 

27  ก.ย. 52 55 4,000 x  = 4.25 ขอใหดําเนินงานจัดอบรม
ตอไปใหคนไดใชประโยชน 

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาสตร 
คหกรรมทุนทางปญญา   ตามแนวคดิเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

30  ต.ค. 52 117 6,000 x  = 4.13 อยากใหมีการจัดสัมมนาอีก  

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช
กลองถายภาพขั้นพื้นฐาน 

28 ส.ค. 2522 56 7,200 x  = 3.94 อยากใหจัดในสถานที่อื่นบาง 
อยากใหมีรถรับสง เพราะไมมี
รถมาเอง 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การใช
แบบทดสอบ WAIS-III  สําหรับนักจิตวิทยา 

27 พ.ค. 53 41  x  = 4.50 - ตองการใหเพิม่เวลาในการ
ฝกอบรม 

- อยากใหมีคูมือภาษาไทย 
5 โครงการจัดนทิรรศการวิชาการ เนื่องวนั

สถาปนามหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
24-27 พ.ย. 52 209 12,000 x  = 4.23 ควรจัดงานทกุปและมีการ

เตรียมความพรอมในการจัด
กิจกรรมมากขึน้ 
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โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ปการศึกษา 2552  (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม  2553) 
หนวยงาน  คณะศึกษาศาสตร 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
จํานวนผูเขารวม งบประมาณ ผลการประเมิน แนวทางแกไข/พัฒนา 

1 โครงการสืบสานประเพณีไทย “พิธีหลอเทียน
พรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศกึษาศาสตร ป 
2552”  

3 กรกฎาคม 2552 67  คน 11,500 บาท ระดับมาก ประชาสัมพันธใหมากขึ้น ให
มีบุคลากรเขารวมมากขึ้น 

2 โครงการวันแมแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ป 2552    6 สิงหาคม 2552 67  คน 10,000 บาท ระดับมาก ประชาสัมพันธใหมากขึ้น 
เตรียมพิธีการกอนลวงหนา 

3 โครงการแสดงมุฑิตาจิตแดบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร ที่ปฏิบัติงานมาถึงอายุครบ 60 ป และ
ผูเกษียณอายุราชการกอนอายุ 60 ป  

 21 กันยายน 2552 150 คน 53,600 บาท ระดับมาก ควรเริ่มงานใหเร็วขึ้น 

4 โครงการจัดนทิรรศการคหกรรมศาสตรกับภูมิ
ปญญาทองถิ่นในวนัสถาปนามหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

 24-26 พฤศจกิายน 
2552 

177 คน 5,000 บาท ระดับมาก - 

5 โครงการวันพอแหงชาติ ประจําป 2552   4 ธันวาคม 2552 140 คน 10,000 บาท ระดับมาก - 
6 โครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใย”วันคร”ู   14 มกราคม 2553 143 คน 55,500 บาท ระดับมาก - 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
จํานวนผูเขารวม งบประมาณ ผลการประเมิน แนวทางแกไข/พัฒนา 

 โครงการแสดงมุฑิตาจิต ฉลองอายุครบ 60 ป 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร         

16 ตุลาคม 2552 140 - มาก - อาหารไมเพยีงพอกับ
จํานวนคนเขารวมงาน 

- กิจกรรมไมเปนไปตาม
งานที่วางไว 

 งานเลี้ยงแสดงความยินดีคณาจารยภาควิชาหลักสูตร
และการสอน อายุครบ 60 ป 

26 ตุลาคม 2552 13 - มาก -   
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.โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   ปการศึกษา 2552  (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม  2552) 
คณะศึกษาศาสตร 

 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ผูเขารวม
อบรม 

วันที่อบรม งบประมาณ ผลกาประเมิน แนวทางแกไขพัฒนา 

1 โครงการศึกษาดูงานนโยบายและแผนและ
ประกันคณุภาพการศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

40 9 พ.ย. 52 7,060 มาก - 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง “การจดัทํา
แผนปฏิบัติราชการคณะศกึษาศาสตร” 

60 21 ก.ค. 52 19,900 มาก - ควรมีการจดัประชุมอยาง
ตอเนื่อง 

3 โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน   

130 24 -25 ส.ค. 52 216,140 มาก -ระยะเวลาควรจัดเปน 3 วัน 
-  ควรมีกิจกรรมสรางกลุม
สัมพันธเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
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โครงการ/กิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา   ปการศึกษา 2552   (มถิุนายน 2552 – พฤษภาคม  2553) 
คณะศึกษาศาสตร 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
วันที่จัดโครงการ/

กิจกรรม 
จํานวนผูเขารวม งบประมาณ ผลการประเมิน แนวทางแกไข/พัฒนา 

1 เขารวมอบรมประชุมเกีย่วกบั ตัวบงชี้
องคประกอบการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน มหาวทิยาลัยรามคําแหง  และ
รูปแบบการเขยีนรายงานการประเมิน
ตนเองปการศกึษา  2552 

17 พ.ย. 52 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร  มาก - ควรดําเนนิการให
ความรูแกบุคลากร
อยางตอเนื่อง  

- ยังไมเขาใจตัวบงชี้ 
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ภาคผนวก ค. 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  

(ที่ผานมา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

295 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร   ปการศึกษา  2546 – 2552 

ปการศึกษา ชวงเวลาที่ประเมิน คณะกรรมการผูตรวจประเมิน ผลการประเมิน 
2546 27 – 29 ก.ค. 48 คณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายใน 2.40 
2547 29-31 ส.ค. 48 คณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายใน 3.92 
2548 20 – 22 ก.ค. 49 คณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายใน 4.01 
2549 27 – 29 มิ.ย. 50 คณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายใน 4.25 

2550  ครั้งที่ 1 11,13,15 ส.ค. 51 คณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายใน 2.66 
2550  ครั้งที่ 2 30 มิ.ย. 51-1-2 ก.ค. 51 คณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายในมี

คณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายนอกมามี
สวนรวม 

2.42 

2551  ครั้งที่ 1 15 – 17 ธันวาคม  2551 คณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายใน 2.37 
2551  ครั้งที่ 2 22-24  มิถุนายน  2552   คณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายใน 2.42 
2552 คร้ังที่ 1 16 – 18 ธันวาคม  2552 คณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายใน 2.29 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
เอกสารติดตามประเมินผลตางๆ ของ คณะศกึษาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบประเมินผูบริหาร 
 
คําชี้แจง 
 แบบประเมินนี้เปนการประเมินผลงานของผูบริหารหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อเปนการเก็บ
ขอมูลสําหรับการตอบตัวบงชี้ที่ 7.1 และ 7.2 (ตามเกณฑ สกอ.) เกีย่วกบัระบบการบริหารจัดการทีด่ีแบบธรรมาภิบาล
และภาวะผูนํา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ผูบริหารระดับสูง หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย 
ผูบริหารระดับกลาง หมายถึง ผูอํานวยการกอง รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย  รองคณบดี  หวัหนาภาควิชา 

หัวหนาฝาย 
ผูบริหารระดับตน  หมายถึง  หัวหนางาน และหัวหนาหนวยงานตาง ๆ  

****************************************************************************** 
ผูบริหารที่รับการประเมิน คือ  
 1.  ผูบริหารระดับสูง 

   1. อธิการบดี       2. รองอธิการบดี  
   3. คณบด ี      4. ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย 

 2.  ผูบริหารระดับกลาง 
   1. ผูอํานวยการกอง     2. รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศนูย 
   3. รองคณบดี       4. หัวหนาภาควิชา 
   5. หัวหนาฝาย 

3.  ผูบริหารระดับตน 
   1. หัวหนางาน     2. หัวหนาหนวยงานตาง ๆ 
   3. อ่ืน ๆ .................................................................................... 

 
ตอนที่ 1   ขอมูลท่ัวไป 
โปรดทําเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับตัวทาน 
 สายปฏิบัติราชการ   สาย ก.     สาย ข.    สาย ค. 
 หนวยงาน (โปรดระบุ)........................................................................................................ 
เกณฑการประเมินคุณภาพ เกณฑการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

5    หมายถึง  ดีเยีย่ม      1.00 – 1.50  ปรับปรุง 

4    หมายถึง  ดีมาก      1.51 – 2.50 พอใช 
3    หมายถึง  ดี      2.51 – 3.50 ดี 
2    หมายถึง  พอใช      3.51 – 4.50 ดีมาก 

1    หมายถึง  ปรับปรุง      4.51 – 5.00 ดีเยีย่ม 
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ตอนที่ 2   คุณลักษณะผูบริหาร 

ระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะผูบริหาร ดี

เยี่ยม 
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรงุ 

1. มีวิสัยทัศนในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ      
2. มีประสบการณและความรู ความสามารถในการบริหารงาน

เหมาะสมกับตาํแหนง 
     

3. มีภาวะผูนํา มทีักษะในการบังคับบัญชา สามารถสรางความ
รวมมือในการทํางานเปนทีมเพื่อใหเกิดความกาวหนาแก
หนวยงาน 

     

4. มีมนุษยสัมพนัธ      
5. สามารถประสานประโยชนและสรางเครือขายความรวมมอื

กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
     

6. มีการสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร      
7. สามารถแนะนาํ สอนงาน และพัฒนาผูใตบงัคับบัญชาใน

การปรับปรุงการปฏิบัติงานได 
     

8. มีการรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา      
9. มีความตั้งใจ อุทิศเวลา และเสียสละเพื่อหนวยงาน      
10. มีการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการดาํเนินงานตาม

ระบบควบคุมภายใน 
     

11. มีการประเมินผลการดําเนินงานในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนเปนระยะ 

     

12. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหาร
และจัดการ 
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ตอนที่ 3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

ระดับคุณภาพ 
หลักธรรมาภิบาล ดี

เยี่ยม 
ดีมาก ดี พอใช ปรับปรงุ 

หลักนิติธรรม      
1. เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ

ขอบังคับตาง ๆ ที่จะมีผลบังคับใชกับหนวยงาน 
     

2. มีการเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสารของมหาวิทยาลัย และ
ขอกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับสิทธิประโยชนและหนาที่ของ
บุคลากร 

     

หลักคุณธรรม      
3. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริตบนพื้นฐานของศีลธรรม

และจริยธรรม 
     

4. มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเสมอภาค ถูกตอง เทาเทียมกัน      
5. มีคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม และยุตธิรรม      
หลักความโปรงใส      
6. มีการสรุปเปดเผย และเปดโอกาสใหบุคลากรตรวจสอบได 

เชน แผนงาน โครงการตาง ๆ เอกสารการจัดซื้อ-จัดจาง 
ขอมูลดานการเงิน-การคลัง 

     

7. มีการจัดตั้งหนวยงานบริการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน/
ผูเกี่ยวของ 

     

หลักการมีสวนรวม      
8. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการจดัทําแผนพัฒนา

หนวยงาน 
     

9. เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับเขารวมประชุม      
หลักความรับผิดชอบ      
10. รับฟง และนําขอมูลเสนอ ขอรองเรียนของประชาชนและ

บุคลากรไปดําเนินการอยางเต็มความสามารถ 
     

11. มีการบันทึกเรือ่งรองเรียน และมีการรายงานผลการ
ดําเนินการเกีย่วกับเรื่องรองเรียนนั้นใหประชาชนหรือผู
รองเรียนทราบ 
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ระดับคุณภาพ 

หลักธรรมาภิบาล ดี
เยี่ยม 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรงุ 

หลักความคุมคา      
12. ไดมีการรณรงคใหทุกฝายมกีารประหยัดในการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และมีกจิกรรมเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากร 

     

13. ควบคุมการใชงบประมาณอยางคุมคา      
 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
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แบบประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมลูความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร ขอมูลที่ไดจะนําไปใชใน
การบริหารและพัฒนาของคณะศกึษาศาสตรตอไป 
 

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  เพศ    หญิง    ชาย 
2.  อายุ    ต่ํากวา 25 ป    25 – 35 ป    36 ป ขึ้นไป 
3.  ระดับการศกึษาสูงสุด 

  ต่ํากวาปรญิญาตรี   ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
4.  สายปฏิบัติงาน 
    สาย ก   สาย ข    สาย ค 
5.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
    1 – 5 ป    6 – 10 ป     10 ปขึ้นไป 
 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัตงิาน 
กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทาน ความหมายของระดับคะแนน : 5 คือ พึงพอใจมากที่สุด,  4 คือ พึงพอใจมาก, 3 คือ พึง

พอใจปานกลาง, 2 คือ พึงพอใจนอย และ 1 คือ พึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับความพงึพอใจ 
ลําดับ
ท่ี 

ขอคําถาม มาก
ท่ีสุด

5 

มาก 
 
4 

นอย ปาน
กลาง

3 

นอย
ท่ีสุด

1 
 

2 

ดานนโยบายและแผนการบรหิาร 
1 การกําหนดนโยบาย/แผนงาน/กิจกรรมที่ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง      
2 มีสายการบังคับบัญชาและมอบหมายสั่งการอยางชัดเจน      
3 ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/กิจกรรมของหนวยงาน      
4 มีระเบียบ/ขอบังคับ ฯลฯ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน      
5 ผูบังคับบัญชาบริหารงานตามนโยบายทีก่ําหนดไว      

ดานลักษณะงานและความรบัผิดชอบ 
1 ทานปฏิบัติงานตรงกับความรูความสามารถ      
2 ทานมีแผนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน      
3 ทานพยายามคดิหาวิธีการเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน      
4 ทานตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน      
5 ทานปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตามที่ไดรับมอบหมาย      
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ระดับความพงึพอใจ 
ลําดับ
ท่ี 

ขอคําถาม มาก
ท่ีสุด

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด

1 

ดานสภาพการทํางาน 
1 อาคาร สถานที่ทํางานมีความสะอาด เปนระเบียบเรยีบรอย      
2 สถานที่ทํางานจัดอยางเหมาะสมเปนสัดสวน      
3 มีวัสดุ ครุภณัฑ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ที่ทันสมัยอยางเพยีงพอ      
4 หนวยงานมจีํานวนผูปฏิบัติงานเหมาะสมกบัปริมาณงาน      

ดานความสําเร็จในงาน 
1 ทานรักและภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่การงาน      
2 ทานสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดเสมอ      
3 ทานคิดวาทานประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน      
4 ทานไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเตม็ความสามารถ      
5 ทานไดรับการยกยองชมเชยในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา      

ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
1 ตําแหนงที่ทานปฏิบัติอยูสามารถสรางผลงานเพื่อเล่ือนตําแหนง      
2 การแบงสายงานบังคับบัญชามีความเหมาะสมกับงาน      
3 ทานมีโอกาสกาวหนาในสายงานที่ปฏิบัต ิ      
4 งานที่ทานไดรับมอบหมายเปนงานที่สําคัญ      

ดานความมั่นคงในงาน 
1 ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนการปฏิบัตงิาน      
2 ทานไดรับความเปนธรรมจากหนวยงานเมือ่มีปญหาในการปฏิบัติงาน      
3 หนวยงานของทานมีการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด      
4 งานที่ปฏิบัติในปจจุบันมีความมั่นคง      

ดานการไดรับการยอมรับนบัถือ 
1 ผูบังคับบัญชายอมรับในความรูความสามารถของทาน      
2 ทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานในหนวยงานของทาน      
3 ทานไดรับเลือกจากผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงานใหเปนตัวแทนคณะ/

มหาวิทยาลัย 
     

4 ผูบังคับบัญชาไววางใจมอบหมายงานพิเศษอื่น ๆ ของหนวยงานใหทาน
ปฏิบัติ 
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ระดับความพงึพอใจ 
ลําดับ
ท่ี 

ขอคําถาม มาก
ท่ีสุด

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด

1 

ดานเงนิเดือนและคาตอบแทนอื่นๆ 
1 เงินเดือนที่ทานไดรับเหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและประสบการณทํางาน      
2 เงินเดือนทีไ่ดรับมีความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบ      
3 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนมีความยุตธิรรม      
4 คาตอบแทนอืน่ๆ  (คุมสอบ,ลงทะเบียน,อุดหนนุ,เรียนภาษา ฯลฯ)      

ดานสวัสดิการ 
1 เงินกูดอกเบี้ยต่ํา คร้ังละไมเกิน 5,000 บาท      
2 น้ําดื่มสําหรับทุกหนวยงานของคณะ      
3 เยี่ยมไข คร้ังละ 500 – 1,000 บาท      
4 ชวยงานศพ (เงินชวยเหลือ 2,000 บาท, พวงหรีด, รถตูและเบี้ยเล้ียงคนขบั)      
5 จัดเลี้ยงอาหารและอาหารวาง ในโอกาสตาง ๆ เชน วันถวายเทียนจํานําพรรษา

วันแมและวันพอแหงชาติ ฯลฯ 
     

6 โครงการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร      
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

1 ทานไดรับความเปนกันเองจากผูบังคับบัญชา      
2 ทานสามารถขอคําแนะนํา ปรึกษา หารือ จากผูบังคับบัญชาเมื่อมีปญหาใน

การทํางาน 
     

3 เพื่อนรวมงานมีความเปนกันเองและจริงใจกับทาน      
4 ทานไดรับความรวมมือ ชวยเหลือ จากเพื่อนรวมงาน      

ขอเสนอแนะ 
….......................................................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

คําชี้แจง   แบบประเมินการใชบริการนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินการใหบริการของคณะศึกษาศาสตร ตามความพึงพอใจของผูใชบริการในคณะศึ
ก. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ    ชาย   หญิง 
2. สถานภาพ   อาจารย   เจาหนาที ่   นักศึกษา   อ่ืน ๆ (ระบุ)........................... 
3. หนวยงานที่ทานใชบริการ 

 งานบริหารและธุรการ 
 หนวยสารบรรณ 
 หนวยการเจาหนาที่ 
 หนวยอาคารสถานที่ 
 หนวยผลิตเอกสาร 

 งานบริการการศึกษา 
 หนวยทะเบียนและประเมินผล 
 หนวยสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
 หนวยกิจการนักศึกษา 

 งานนโยบายและแผน 

 หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ 
 หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
 หนวยวิเทศสัมพันธ 

 งานคลังและพสัดุ 
 หนวยการเงิน 
 หนวยพัสดุ 

 งานประกันคณุภาพการศึกษา 

 หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา 

 หองสมุด 

 บัณฑิตศึกษา 

 สํานักงานคณบด ี

 ภาควชิาหลักสูตรและการสอน 

 ภาควชิาการประเมินและการวิจัย 

 ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา 

 ภาควชิาภูมิศาสตร 

 ภาควชิาพลานามัย 

  ภาควชิาจิตวิทยา 

 ภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 

 ภาควชิาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 

 ภาควชิาคหกรรมศาสตร 

 ภาควชิาการศกึษาตอเนื่อง 
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ข. ทานพึงพอใจในบริการของคณะศึกษาศาสตร 
กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทาน 

ความหมายของระดับคะแนน : 5 คือ พึงพอใจมากที่สุด, 4 คือ พึงพอใจมาก, 3 คือ พึงพอใจปานกลาง, 2 คือ พึงพอใจนอย และ  
1 คือ พึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับความพงึพอใจ ขอ
ท่ี 

ขอความ 
5 4 3 2 1 

1 ดานการตอนรบัจากหนวยงาน      

 1. ทักทายกันดวยคําวา “สวัสดี”       
2. ยิ้มแยมแจมใส มีน้ําใจ พูดไพเราะ       

2 ดานการใหบรกิารของเจาหนาท่ีในหนวยงาน      
1. ความสะดวกในการติดตอเจาหนาที่       
2. ความรวดเร็วในการใหบริการ       
3. ความกระตือรือรนและการเอาใจใสของเจาหนาที่       
4. ความสะดวกในการขอรับบริการผาน โทรศัพท  E:mail  Web board       

3 การใหขอมูลและคําปรึกษา      
1. การใหขอมูลและคําปรึกษาตรงกับความตองการ นําไปใชประโยชนได       
2. การใหขอมูลและคําปรึกษาที่ไดรับมีความเปนปจจุบัน ทันสมัย       
3. การใหขอมูลและคําปรึกษาที่ไดรับถูกตอง ครบถวน       

4 การแตงกายของเจาหนาท่ีในหนวยงาน      
1. แตงกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่ทํางาน       
2. แตงกายดวยผาไทยตามความนิยม       

5 ความเหมาะสมของสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม      
1. อาคาร สถานที่ สะอาด มีระเบียบ       
2. รมรื่น สวยงาม         

 

ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
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แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อ ประเมินผลความพึงพอใจในการใชบริการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และจะได
นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซดใหดียิ่งขึน้ตอไป 

 
สวนที่ 1  ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ :              ชาย  หญิง 
อายุ...................ป 
สถานะ  :    นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
   นักศึกษาระดับปริญญาโท 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
อาจารย 
พนักงาน / เจาหนาที ่
บุคคลภายนอก 

ระดับการศึกษา :   ต่ํากวาปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

 
สวนที่ 2  ขอมูลการเขาใชบรกิาร 
1.  จํานวนครั้งที่เขาใชบริการเว็บไซด (http://www.edu.ru.ac.th) เฉล่ีย   ............   คร้ัง ตอสัปดาห 
2.  ชวงเวลาที่เขาใชบริการเวบ็ไซด http://www.edu.ru.ac.th  ในชวงเวลาใดบาง 

 06.00-12.59 เชาถึงเที่ยง 13.00-18.59 บายถึงเย็น 
19.00-23.59 เย็นถึงดกึ 01.00-05.59 ดึกถึงเชา 

3.  ทานเขาใชบริการเว็บไซด http://www.edu.ru.ac.th  เพื่อใชบริการใดบาง (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
หลักสูตร   การประกนัคุณภาพ 
ขาวประชาสัมพันธ  งานบริการนักศึกษา 
งานบริการวิชาชีพแกสังคม หนังสือราชการ/หนังสือเวียน  
ศิลปวัฒนธรรม  ระบบสารสนเทศ    
การจัดการความรู  แหลงสารสนเทศอื่นๆ (Web Links) 
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สวนที่ 3  ขอมูลแสดงความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ระดับความพงึพอใจ รายการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
มาก   

5 4 3 2 1 
1.  เขาสูwebsiteไดรวดเร็ว      
2.  รูปแบบและวิธีการนําเสนอบนจอภาพมีความเหมาะสม      
3.  ขอมูลสารสนเทศที่นําเสนอมีความครบถวนสมบูรณ      
4.  ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตองเปนปจจุบัน      
5.  ขอมูลสารสนเทศที่นําเสนอตรงตามความตองการ      
6.  ขอมูลสารสนเทศมีการจดักลุมอยางเหมาะสม      
7.  ความรวดเร็วในการเขาถึงบริการขอมูลสารสนเทศ      
8.  ความสะดวกในการสืบคนขอมูลสารสนเทศตางๆ       
9.  ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมามีประโยชนตอผูใชงาน      
10.  ระบบสารสนเทศมีการเปดใหใชบริการตลอดเวลา      

 
ขอเสนอแนะ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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***รอการปรับปรุง*** 
 

แบบประเมินประสทิธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป  
1. ภาควิชา/หนวยงาน ..............................................….........................  
2. สถานภาพ 

  อาจารย    เจาหนาที ่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

นอย
ท่ีสุด 

นอย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง หัวขอ   

2 3 1 5 4 

1.ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล      
 1. มีความงายและสะดวกในการใชงาน      
 2. มีความซับซอนของการใชงานในระบบ      
 3. มีความตอเนื่องของการใชระบบ      
 4. มีความเชื่อมโยงของระบบในการใชงาน      
 5. มีความชัดเจนของคําแนะนําในการใชของทุกระบบ      
 6. มีการแจงเตอืนความผิดพลาด      
 7. มีความเพยีงพอของฟงกช่ันการใชงาน      

2. ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล       
 1. การล็อคหองคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการใชงาน       
 2. ขอมูลมีความถูกตองสมบูรณและพรอมสําหรับการใชงาน       
 3. ฐานขอมูลไดรับการปกปองจากบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต       
 4. มีความปลอดภัยในการเขาถึงระบบเครือขายของคณะ       

5. มีโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอรที่เชือ่ถือไดและ UPDATE เปน
ประจํา        

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินการใชอาคารสถานที ่โสตทัศนูปกรณ และวสัดุการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

คําชี้แจง   แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินการใชบริการอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศกึษา ของ 
คณะศกึษาศาสตร เพื่อนําขอมูลนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาคณะศกึษาศาสตรตอไป 

ก. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย   หญิง 
2. สถานภาพ   อาจารย   เจาหนาที ่   นักศึกษา   อ่ืน ๆ (ระบุ)................ 
3. อาคาร/หอง   EOB……..   NCB……...   SCB……… 

ข. ทานพึงพอใจในบริการของคณะศึกษาศาสตร 
กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความพึงพอใจของทาน 

ความหมายของระดับคะแนน : 5 คือ พึงพอใจมากที่สุด, 4 คือ พึงพอใจมาก, 3 คือ พึงพอใจปานกลาง,  
2 คือ พึงพอใจนอย และ 1 คือ พึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับความพงึพอใจ ขอ
ขอความ 

ท่ี 5 4 3 2 1 

 ดานอาคาร หองเรียน หองปฏิบตัิการ      

1 อาคาร หองเรียน หองปฏิบตัิการมีจํานวนหองเพียงพอ      
2 มีแสงสวางเพยีงพอ      
3 มีความสะอาด เปนระเบยีบเรียบรอย      
4 มีวัสดุ ครุภณัฑ อุปกรณที่เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน      
5 มีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก      
6 ไมมีกลิ่น และ/หรือเสียงรบกวนจากภายนอก      
 ดานโสตทัศนปูกรณและวัสดุการศึกษา      

1 มีโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัยและเหมาะสม เชน คอมพิวเตอร VDO Projector, 
LCD Projector, เครื่องฉาย Overhead 

     

2 มีโสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษาเพยีงพอ      
3 ระบบเสียงมีความชัดเจน      

ขอเสนอแนะ......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินการใชยานพาหนะ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คําชี้แจง   แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมินการใชยานพาหนะของคณะศึกษาศาสตรเพื่อนําขอมูลนี้ไปใชประโยชน
ในการปรับปรงุการใหบริการของคณะศึกษาศาสตรตอไป  

ก. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย        หญิง 
2. อายุ    นอยกวา 30 ป    30-40 ป   41-50 ป   51 ปขึ้นไป 
3. ตําแหนง   ผูบริหาร   อาจารย   เจาหนาที ่   อ่ืนๆ (ระบุ)................... 
4. พนักงานขับรถ 

    นายสมพงษ  จันทรประดับ รถตูหมายเลข ฮฉ 7611 
    นายสมัย  บุญมาเลิศ  รถตูหมายเลข อห 8499 
    นายชูชีพ  คงเจริญ  รถตูหมายเลข 4ฝ 9813 
    รถมอเตอรไซด  เลขทะเบียน ปทก กท 824 

ข. ทานพึงพอใจในบริการของคณะศึกษาศาสตร 
กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเหน็ของทาน 

ความหมายของระดับคะแนน : 5 คือ พึงพอใจมากที่สุด, 4 คือ พึงพอใจมาก, 3 คือ พึงพอใจปานกลาง, 2 คือ พึงพอใจนอย 
และ 1 คือ พึงพอใจนอยที่สุด 

ระดับความพงึพอใจ 
ขอท่ี ขอความ 

5 4 3 2 1 

ดานสภาพยานพาหนะ       

1 จํานวนยานพาหนะเพียงพอตอการใหบริการเพียงใด      
2 สภาพยานพาหนะดีในระดบัใด      
3 ความสะอาดในยานพาหนะดีเพียงใด      
4 ระบบปรับอากาศภายในยานพาหนะดใีนระดับใด      
5 ทานสามารถใชยานพาหนะไดตามความตองการของทานมากนอยเพยีงใด      
 ดานพนักงานขับยานพาหนะ      

1 การตรงตอเวลา      
2 มารยาทในการขับยานพาหนะ      
3 การแตงกายมคีวามเหมาะสมเพียงใด      
4 ความกระตือรือรนในการใหบริการ      
5 ความพึงพอใจในการใชบริการ(สภาพรวม)      

ขอเสนอแนะ.......................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก จ 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 
 



องคประกอบ CdsName CdsValues

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 32

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 28

2 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 98

2 - -ระดับอนุปริญญา  -

2 - -ระดับปริญญาตรี 27

2 - -ระดับ ป.บัณฑิต 1

2 - -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) 24

2 - -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) 19

2 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  -

2 - -ระดบัปริญญาเอก 6

2 - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) 21

2

จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  และแนวปฏิบัติที่ 58

2 - -ระดับอนุปริญญา -

2 - -ระดับปริญญาตรี 27

2 - -ระดับ ป.บัณฑิต 1

2 - -ระดับปริญญาโท 24

2 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -

2 - -ระดับปริญญาเอก 6

2

จํานวนหลักสูตรบณัฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร -

2 - -ระดับปริญญาโท -

2 - -ระดับปริญญาเอก -

ขอมูลพื้นฐาน  คณะศึกษาศาสตร
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2

จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษา

ครบถวนตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 31

2 - -ระดับ ป.บัณฑิต 1

2 - -ระดับปริญญาโท 24

2 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -

2 - -ระดับปริญญาเอก 6

2 จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 360

2 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 49

2 - -ระดับปริญญาโท 43

2 - -ระดับปริญญาเอก 6

2 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 49

2 - -(สมศ. 1.7) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพเผยแพร 6

2 - -(สมศ. 1.8) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพร 43

2

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 4.38

2 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) -

2 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) -

2 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 4.38

2 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) -

2 - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) -

2 - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) -

2 - -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) -

2 - -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) -

2 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) -

2 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) -

2 - -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) -
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2 - -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)

2

จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุง และจํานวนหลักสูตรที่ยัง

ไมมีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร 

ภายนอกมีสวนรวม 1

2  - ระดับอนุปริญญา -

2  - ระดับปริญญาตรี -

2  - ระดับ ป.บัณฑิต -

2  - ระดับปริญญาโท 1

2  - ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง -

2  - ระดับปริญญาเอก -

2 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 12,580

2

 - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับอนุปริญญา 

(ภาคปกติ) -

2

 - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับอนุปริญญา 

(ภาคพิเศษ) -

2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาตรี 

(ภาคปกติ) 12,151

2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาตรี 

(ภาคพิเศษ) -

2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑิต

(ภาคปกติ) -

2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑิต

(ภาคพิเศษ) 429

2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาโท 

(ภาคปกติ) -

2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาโท 

(ภาคพิเศษ) -

2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑิต

ขั้นสูง (ภาคปกติ) -
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2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับ ป.บัณฑิต

ขั้นสูง (ภาคพิเศษ) -

2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาเอก 

(ภาคปกติ) -

2

- -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ระดับปริญญาเอก 

(ภาคพิเศษ) -

2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร -

2 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) -

2 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) -

2 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) -

2 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) -

2 - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) -

2 - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) -

2 - -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) -

2 - -ระดับปริญญาโท (ภาคพเิศษ) -

2 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) -

2 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) -

2 - -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) -

2 - -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) -

2 ปริญญาตรี

2 - -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตรีทั้งหมด -

2

- -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ทั้งหมดเมื่อปรับคาเปนปริญญาตรี -

2 ปริญญาตรี (ภาคปกติ) -

2 ปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) -

2

จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเทาที่ไดคะแนน 3 

คะแนน -
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2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 138

2 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 11

2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี -

2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา -

2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 93

2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 45

2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย 30

2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 34

2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรองศาสตราจารย 74

2 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย -

2 จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย -

2

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัย

ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา -

2

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะ

เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 90

2

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ 90

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 465

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา 105

2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 42

2

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงาน

ทําและประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จการศึกษา 243

2

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับ

เงินเดือนเร่ิมตน เปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 178

2

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับ

เงินเดือนเร่ิมตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 147

2

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับ

เงินเดือนเร่ิมตน ตํ่ากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 57
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2

ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (เทียบ

จากคา 5 ระดับ) 4.48

2

จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผาน

มาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติ 15

2

- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานวิชาการ วิชาชีพ 11

2

- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานคุณธรรม จริยธรรม -

2

- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล-  ดานกีฬา สุขภาพ 4

2

- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานศิลปะและวัฒนธรรม -

2

- -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานสิ่งแวดลอม -

2

จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ระดับบัณฑิตศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติ -

2

จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 13,935

2 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับอนุปริญญา -

2 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาตรี 3,334

2 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาโท 9,680

2 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาเอก 46

2 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับป.บัณฑิต. 875

2

- -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา-ระดับป.บัณฑิต

ชั้นสูง -
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2

(สมศ. 1.5) จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา ที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ 15

2 - -ดานวิชาการวิชาชีพ 11

2 - -ดานคุณธรรม จริยธรรม  -

2 - -ดานกีฬา สุขภาพ 4

2 - -ดานศิลปะและวัฒนธรรม  -

2 - -ดานสิ่งแวดลอม  -

2

(สมศ. 1.6) จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและ

ศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 15

2

- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  - ดานวิชาการวิชาชีพ 11

2

- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดานคุณธรรม จริยธรรม  -

2

- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดานกีฬา สุขภาพ 4

2

- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดานศิลปะและวัฒนธรรม  -

2

- -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดานสิ่งแวดลอม  -

2

(สมศ.6.3) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ

อาจารยประจํา  32.60

2

(สมศ.6.4)รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ  ..............                                                           78.26

2

(สมศ.1.5)จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก

ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทางวิชาการ

หรือดานอ่ืนที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา  68 (คน)     68

2

(สมศ.1.6)จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ป 65
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2 จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เที่ยบเทาทั้งหมด 10

2 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาทั้งหมด 480

3 ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ) 3.52

3 จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม 27

3 - -จํานวนกิจกรรมวิชาการ 11

3 - -จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 1

3 - -จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 2

3 - -จํานวนกิจกรรมนันทนาการ 1

3 - -จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 1

3 จํานวนนกัศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม 1,962

3 - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ 1,019

3 - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 100

3

- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม 73

3 - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจรรมนันทนาการ 162

3 - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 608

4 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค 1,771,436                         

4 - -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 812,800

4 - -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน 958,636

4 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย 34

4 - -(สมศ. 2.5)จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอกสถาบัน 4

4 - -(สมศ. 2.4)จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายในสถาบัน 11

4 จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 8

4 - -จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 2

4 - -จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 2

4 - -จํานวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  -

120



4 - -จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ 4

4 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 14

4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด  -

4 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 1

4

(สมศ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจํา 958636 (บาท)    6,946.64

4

(สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจํา 812800(บาท) 5,889.85

4

(สมศ.2.4) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา138 7.97

4

(สมศ.2.5) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค

จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 138 2.89

4

(สมศ.2.1) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/

หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจํา.... 13.04

4

(สมศ.2.7*) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา .........(ชิ้นงาน)  -

5 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคม 35

5

จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก

สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 35

5 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5

5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ  -

5

รอยละของผูรับบริการที่ใหคะแนนความพึงพอใจตั้งแตระดับดีขึ้นไป

(กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ใชผลสํารวจของ ก.พ.ร. ( กรณี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใชผลการสํารวจความความพึงพอใจเปนราย

โครงการ/กิจกรรมมาคํานวณเปนภาพรวม) 4.21

5

(สมศ.3.2) รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 25.36

5 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการสํารวจความพึงพอใจ 5
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6

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการเรียนการสอน 2

6 จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 8

6

จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมการ

ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ  -

6

จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อสงเสริมการ

ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ  -

6

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการวจัิย  -

6

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการบริการวิชาการ   -

6

จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐาน

ศิลปวัฒนธรรม  -

7 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 71

7 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 6

7 - -ในประเทศ 2

7 - - ตางประเทศ 4

7

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพ 71

7 - -ในประเทศ 71

7 - -ตางประเทศ -

7

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล ผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ -

7 - -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล -  ดานการวิจัย  -

7

- -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล -  ดานศิลปและ

วัฒนธรรม  -

7 - -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล -  ดานอ่ืนๆ 1

7 งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้งในและตางประเทศ -

8 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ)                      29,961,000.00
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8 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ                                100,000

8 งบดําเนินการทั้งหมด

8

คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน 

(ปการศึกษา)

8

คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน 

(ปงบประมาณ) 3,516,8390

8 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปงบประมาณ) ,2000,000

8 คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

8 คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 133,000

8 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย(ปงบประมาณ) 31,200

8

คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 

(ปงบประมาณ)

8 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) (7,271,590)

8 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 1,591,500

9

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ 5 

ระดับของ สกอ. 3
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