
 
 

 

รายงานการประเมนิตนเอง 

 

(Self  Assessment  Report  :  SAR) 

 

ปีการศึกษา  2553 

(ข้อมูลเดอืนมถุินายน 2553  -  เดอืนพฤษภาคม  2554) 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

         

 

1/7/54 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 



ก 

คาํนํา 
 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2553 น้ี  สาํนกังานคณะกรรมการ                    

การอุดมศึกษา(สกอ.)ไดป้รับเปล่ียนและพฒันาตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานต่าง  ๆเช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน                 

การอุดมศึกษา  เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก                

เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องคก์ารมหาชน) 

คณะศึกษาศาสตร์จึงไดจ้ดัทาํรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบใหม่ในปีการศึกษา 2554 

ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน มิถุนายน 2554  -  เดือนพฤษภาคม  2555 ซ่ึงครอบคลุมภารกิจหลกัของ

มหาวทิยาลยั  และคณะศึกษาศาสตร์ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการและ

วชิาชีพแก่สังคม การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม รวมทั้ง 10 องคป์ระกอบตามท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
คณะศึกษาศาสตร์ไดจ้ดัทาํรายงานการประเมินตนเอง    เพื่อเป็นขอ้มูลใหค้ณะกรรมการได้

ตรวจประเมินและใหบุ้คลากรของคณะศึกษาศาสตร์ทราบผลการดาํเนินงานปีการศึกษา  2554 ซ่ึงจะ

เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป   

 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                           

(รองศาสตราจารย ์ดร.สุรเดช  สาํราญจิตต)์ 
    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 



 

สารบญั 

 

คาํนาํ  ก 

บทท่ี 1   บทนาํ 1 

บทท่ี 2   ผลการการดาํเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 48 

บทท่ี 3   สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 190 

ภาคผนวก   

ภาคผนวก  ก.   รายการเอกสารประกอบ 210 

ภาคผนวก  ข.   1.  แผน-ประเมินแผนปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ 2553 241 

 2.  แผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา 2553 314 

ภาคผนวก  ค    - โครงการ/กิจกรรมพฒันาอาจารย ์ ปีการศึกษา 2553     328 

 - โครงการ/กิจกรรมพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน   ปีการศึกษา 2553    330 

 -  ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท/ปริญญาเอกท่ีไดรั้บ 

   การตีพิมพห์รือเผยแพร่  ปีปฏิทิน  2553 

331 

 -  โครงการ/กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา  ปีการศึกษา 2553 336 

 - งานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์    ปีปฏิทิน  2553 338 

 - เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์   ปีงบประมาณ 2553 339 

 - งานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่    ปีปฏิทิน  2553 346 

 -  ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ ปีการศึกษา  2553 349 

 -  โครงการการบริการทางวชิาการและวชิาชีพแก่สังคม ปีการศึกษา 2553 350 

 -  โครงการ/กิจกรรมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   ปีการศึกษา 2553 352 

 -  รายวชิาท่ีจดัทาํ e-Testing  ปีการศึกษา 2553 353 

 -  งานวจิยัสถาบนั  ปีงบประมาณ 2553 354 

 -  โครงการ 3D 355 

 -  โครงการ/กิจกรรมการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสังคม                        

ปีการศึกษา 2553 

356 

ภาคผนวก  ง.   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก               

(ท่ีผา่นมา) 

357 

ภาคผนวก  จ.   เอกสารติดตามประเมินผลต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 359 

ภาคผนวก  ฉ.   คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของของคณะศึกษาศาสตร์ 379 

 



บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

 คณะศึกษาศาสตร์ไดจ้ดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2514 เพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาใหก้บัประชาชน ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาคณะศึกษาศาสตร์ไดป้ฏิบติัภารกิจหลกั 4 

ประการคือ การเรียนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการแก่สังคม และการทาํนุบาํรุงส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม จวบจนปัจจุบนั คณะศึกษาศาสตร์ไดเ้ปิดสอนทั้งในระดบัปริญญาตรี ระดบั

ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก  

ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะศึกษาศาสตร์ ไดด้าํเนินงานในดา้นการจดัการเรียนการสอน โดย

กาํลงัดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาของทุกสาขาวชิา 

ดาํเนินการเปิดโครงการความร่วมมือระหวา่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

กบัคณะศึกษาศาสตร์ ในการเปิดสอนระดบัปริญญาโทภาคพิเศษ หลกัสูตร 2 ปี แผน ข. ไม่ทาํ

วทิยานิพนธ์ในลกัษณะโครงการพิเศษ เพื่อพฒันาครู Master Teacher ใหไ้ดรั้บคุณวุฒิระดบัปริญญา

โท ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั ไดแ้ก่ การสอนภาษาไทย การสอนภาษาองักฤษ การสอนสังคม

ศึกษา คณิตศาสตรศึกษา การสอนวทิยาศาสตร์ และจิตวทิยากรใหค้าํปรึกษา เพื่อเป็นการยกระดบั

คุณภาพครูทั้งระบบ ตามความตอ้งการของกระทรวงศึกษาธิการ 
การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ไดด้าํเนินการมาตั้งแต่          

พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553   (มิ.ย.2553 – พ.ค..

2554) ดงัน้ี 
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องค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์  

สกอ. 

ตามเกณฑ์  

ม.ร. 

องคป์ระกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการดาํเนินงาน 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 2   การผลิตบณัฑิต 4.13 3.52 

องคป์ระกอบท่ี 3   กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา  5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4   การวจิยั 3.70 2.15 

องคป์ระกอบท่ี 5   การบริการทางวชิาการแก่สังคม 5.00 4.50 

องคป์ระกอบท่ี 6   การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 4.00 4.67 

องคป์ระกอบท่ี 7   การบริหารและการจดัการ 4.50 4.50 

องคป์ระกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 10   ผลการพฒันาสถาบนัตามอตัลกัษณ์ - 3.51 

องคป์ระกอบท่ี 11   เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง - 4.67 

องคป์ระกอบท่ี 12   การช้ีนาํ ป้องกนัหรือแกปั้ญหาของสังคม - 3.00 

องคป์ระกอบท่ี 13   นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) - 5.00 

คะแนนเฉลีย่รวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.40 3.85 

 

 

จากผลการประเมินใน ปีการศึกษา 2553 เป็นแนวทางในการดาํเนินงานดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ให้ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวทิยาลยัรามคาํแหงต่อไป 
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1.2 ช่ือหน่วยงาน ทีต่ั้ง และประวตัิความเป็นมา 

ช่ือหน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

ทีต่ั้ง  ถนนรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก   เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 

ประวัติ   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จดัตั้งข้ึนตาม

พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  เม่ือวนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2514 ท่ีทาํการของคณะ

ศึกษาศาสตร์ในระยะแรก ใชอ้าคารซ่ึงมีลกัษณะทรงกลมท่ีจดัสร้างข้ึนเพื่อแสดงสินคา้ ในงาน

แสดงสินคา้นานาชาติแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2511  ต่อมาปี พ.ศ. 2516 ไดย้า้ยท่ีทาํการคณะ

ศึกษาศาสตร์ไปอยู่ที่อาคารศรีชุมซ่ึงเป็นอาคารชั่วคราว เน่ืองจากอาคารศรีชุมมีสถานท่ีจาํกดั  

ในปี พ.ศ. 2518 มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจึงไดอ้นุมติัใหส้ร้างอาคาร 5 ชั้น เป็นท่ีทาํการถาวรของ

คณะศึกษาศาสตร์ เรียกช่ืออาคารวา่  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ปี พ.ศ. 2530 มหาวทิยาลยั

รามคาํแหงไดอ้นุมติัสร้างอาคาร 5 ชั้น ในพื้นท่ีอาคารนครชุม (NCB) เดิม ซ่ึงอยูด่า้นหลงัอาคาร

คณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ใหเ้ป็นท่ีทาํการคณะศึกษาศาสตร์เพิ่มอีกอาคารหน่ึง  ให้เรียกช่ือ

เหมือนเดิมวา่ อาคารนครชุม(NCB)  ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยัรามคาํแหงไดอ้นุมติัใหร้ื้อถอน

อาคารศรีชุม แลว้สร้างเป็นอาคารเรียนรวม  5  ชั้น ในพื้นท่ีของอาคารศรีชุมเดิม (ใหเ้รียกช่ืออาคาร

ศรีชุมเหมือนเดิม) และอนุมติัใหพ้ื้นท่ีชั้น 1-2  ของอาคารศรีชุมใหม่ เป็นท่ีทาํการของภาควชิา    

คหกรรมศาสตร์ และภาควชิาพลานามยั คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ รับผดิชอบผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี รวม 3 สาขาวชิา  คือ  สาขาวชิา

ศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาจิตวทิยา และสาขาวชิาภูมิศาสตร์ และไดรั้บอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยั

รามคาํแหงให้จดัตั้งโรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง  เพื่อเป็นสถานปฏิบติัการทางดา้น

การศึกษาและฝึกอบรมวชิาการแก่เยาวชนในลกัษณะสหศึกษา โดยรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 และในปี พ.ศ. 2529 ไดรั้บอนุมติัให้

เปล่ียนช่ือจาก โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง  

 คณะศึกษาศาสตร์ไดเ้ตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบติัการเพื่อ

เปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยใชร่้วมกบัการผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาตรี จนถึง  

พ.ศ. 2532 จึงไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาภูมิศาสตร์เป็นหลกัสูตรแรก  และปีต่อ ๆ มาไดรั้บอนุมติัให้เปิดสอนปริญญาโทหลกัสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
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 ปีการศึกษา 2547  คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรศึกษาศาสตร

บณัฑิต 5  ปี เพื่อรองรับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาล  ปัจจุบนัคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอน 3 

สาขาวชิา  ดงัน้ี 

 1.  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ ปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.)  หลกัสูตร 5 ปี  

ประกอบดว้ย ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 11  วชิาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ      

ภาษาฝร่ังเศส  สังคมศึกษา วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การประถมศึกษา  การปฐมวยัศึกษา  ธุรกิจศึกษา  

ศิลปศึกษา  ภาษาจีน  ภาควชิาประเมินและวจิยั  หลกัสูตร 4  ปี  จาํนวน 1 วชิาเอก คือ วดัผลการศึกษา  

ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา หลกัสูตร 4  ปี  จาํนวน 1 วชิาเอก คือ เทคโนโลยกีารศึกษา  ภาควชิา

พลานามยั  มีหลกัสูตร 5  ปี  จาํนวน 2 วชิาเอก คือ   พลศึกษา-สายเดียว  และ พลศึกษา มีวชิาโท  และ

หลกัสูตร 4  ปี จาํนวน 1 วชิาเอก คือ สุขศึกษา  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์  หลกัสูตร 5  ปี  จาํนวน  2 

วชิาเอก คือ การสอน คหกรรมศาสตร์ และหลกัสูตร 4  ปี คือ  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) คหกรรม

ศาสตร์  ส่วนภาควชิาพื้นฐานการศึกษา  ภาควชิาบริหารการศึกษา และภาควชิาการศึกษาต่อเน่ือง ไม่มี

วชิาเอก แต่ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนเป็นวชิาโท 

 2.  สาขาวชิาจิตวทิยา ภาควชิาจิตวทิยา เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)          

4  วชิาเอก หลกัสูตร 4 ปี ไดแ้ก่ จิตวทิยาบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวทิยาคลินิกและชุมชน  

จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร   และจิตวทิยาพฒันาการ 

 3.  สาขาวชิาภูมิศาสตร์  ภาควชิาภูมิศาสตร์เปิดสอนหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)    

1 วชิาเอก คือ ภูมิศาสตร์ 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดสอน 

 -หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู เป็นหลกัสูตร 1 ปี ใหก้บับณัฑิตท่ีไม่มีวฒิุครู   

- หลกัสูตรมหาบัณฑิต  เปิดสอน 23 สาขาวชิา โดยแยกเป็น 3 ปริญญา คือ   

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จาํนวน 2 สาขาวชิา คือ คหกรรมศาสตร์เพื่อพฒันา

ชุมชน  การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) จาํนวน  16  สาขาวชิา คือ การวดัและประเมินผล

การศึกษา  เทคโนโลยกีารศึกษา นวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ พลศึกษา การอุดมศึกษา  

การบริหารการศึกษา พื้นฐานการศึกษา สุขศึกษา การวจิยัการศึกษา จิตวทิยาครูการศึกษาพิเศษ  

คณิตศาสตรศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาองักฤษ การศึกษาพิเศษ การสอนสังคมศึกษา 

และการสอนวทิยาศาสตร์  
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วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  มี  5  สาขาวชิา  คือ ภูมิศาสตร์ จิตวทิยาใหค้าํปรึกษา 

จิตวทิยาพฒันาการ จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร และ จิตวทิยาคลินิกและชุมชน 

- หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  เปิดสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 6 สาขาวชิา คือ     

การวจิยัการศึกษา จิตวทิยาใหค้าํปรึกษา จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร เทคโนโลยกีารศึกษา 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารการศึกษา 

 

1.3 ปรัชญา  ปณธิาน  เป้าหมายและวตัถุประสงค์ 

  ปรัชญา (Philosophy) คือ เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่

คุณธรรม 

 ปณธิาน (Will)  คือ พฒันาคณะศึกษาศาสตร์ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ มุ่งผลิตบณัฑิต

ท่ีมีศกัยภาพและคุณธรรมนาํไปสู่การสร้างสรรค ์และรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมาย  (Goals) 

1. ผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้คุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม 

และ จริยธรรมท่ีดีงาม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมทั้งในดา้นปริมาณ และคุณภาพ 

2. จดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีในส่วนกลาง และจดัการเรียนการสอนใน

ระดบับณัฑิตศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางวชิาการ 

วชิาชีพ และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหเ้กิดความเสมอภาคและเท่าเทียม อยา่งทัว่ถึงกนั 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพในดา้นการบริการ สนบัสนุนและส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ

ใหแ้ก่บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์อยา่งทัว่ถึงกนั 

4. จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และกลไกการควบคุมคุณภาพทางวชิาการใหมี้

มาตรฐานทางการศึกษา รวมทั้งประเมินและปฏิบติัภารกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 วตัถุประสงค์  (Objectives)   มีดงัน้ี 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพทั้งดา้นวชิาการ และวชิาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม มี

จิตสาํนึกท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความมัน่คงทางอารมณ์ มีความเป็น

ผูน้าํ มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อการพฒันาสังคม ชุมชนและ

ประเทศชาติได ้

2. เพื่อพฒันาวชิาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ไปสู่สังคม

และ ชุมชน เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกนัทาง

การศึกษา 
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3. เพื่อพฒันาประสิทธิภาพทางการวจิยั สนบัสนุนใหบุ้คลากรของคณะศึกษาศาสตร์เป็น

ผูท่ี้ใฝ่รู้ สามารถสร้างองคค์วามรู้ ใหท้นัต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ และสามารถเผยแพร่ผลงาน

ไปสู่สากลได ้

4. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจดัการทั้งทางดา้นการบริหาร และวชิาการ ใหมี้ความ

คล่องตวั มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการจดัการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทาง

วชิาการ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบ  ประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรม และมีความโปร่งใส 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ห็นคุณค่า และสร้างสรรคว์ฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

รวมทั้งสืบสานวฒันธรรมไทยท่ีดีงามใหย้ ัง่ยนืตลอดไป 

6. เพื่อพฒันาและสนบัสนุนการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน รวมทั้ง

สามารถนาํมาประยกุต ์และดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของวชิา และทอ้งถ่ิน 
 

1.4  รายช่ือผู้บริหารของหน่วยงาน 

  รายนามคณบดีคณะศึกษาศาสตร์   ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์จนถึงปัจจุบนั  มีดงัน้ี 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.อภิรมย ์  ณ นคร   (2514-2524) 

2. อาจารยธ์าํรง   มานะกิจ    (2524-2528) 

3. รองศาสตราจารยเ์อนก   เพียรอนุกลูบุตร  (2528-2532) 

4. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) จรินทร์    ธานีรัตน์  (2532-2536) 

5. รองศาสตราจารยร่์วมศกัด์ิ    แกว้ปลัง่   (2536-2538) 

6. รองศาสตราจารยพ์ิมพพ์รรณ    เทพสุเมธานนท ์ (2538-2542) 

7. รองศาสตราจารยร์ะววิรรณ   ศรีคร้ามครัน  (2543-2551) 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรเดช  สาํราญจิตต ์  (2552-ปัจจุบนั) 
 

ปัจจุบนัคณะศึกษาศาสตร์ มีผูบ้ริหารดงัน้ี 

รศ.ดร.สุรเดช  สาํราญจิตต ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ดุลย ์  ไทรเล็กทิม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองศาสตราจารย ์ดร.อรนุช  ลิมตศิริ รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั 

อาจารย ์ดร. สุรวร์ี  เพียรเพชรเลิศ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมศรี  เพชรโชติ รองคณบดีฝ่ายสวสัดิการ 

อาจารยป์รัชญา   ปิยะมโนธรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารยป์รีดี  สุทธิแยม้ รองคณบดีและผูอ้าํนวยการโรงเรียน

สาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง



คณะศึกษาศาสตร์มโีครงสร้างการแบ่งส่วนราชการดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หมายเหตุ   งานนโยบายและแผน และงานประกนัคุณภาพ แบ่งส่วนราชการเพ่ิมเติมตามมติสภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

                             คร้ังท่ี 4/2548  วาระท่ี 4.4 เร่ืองการแบ่งส่วนราชการเพ่ิมเติมในสาํนกังานเลขานุการ/สาํนกั/สถาบนัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2548 

งานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา 

งานนโยบาย 

และแผน 

- หน่วยวิเคราะห์แผน 

    และงบประมาณ 

- หน่วยวิจยัสถาบนั 

   และสารสนเทศ 

- หน่วยวิเทศสมัพนัธ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 

งานคลงัและพสัดุ งานบริการการศึกษา 

- หน่วยสารบรรณ 

- หน่วยการเจา้หนา้ท่ี 

- หน่วยอาคารสถานท่ีฯ 

- หน่วยผลิตเอกสาร 

-หน่วยการเงินและบญัชี 

-หน่วยพสัดุ 

-หน่วยทะเบียนและประเมินผล 

-หน่วยส่งเสริมพฒันาทาง 

   วิชาการ 

-หน่วยกิจการนกัศึกษา 

งานคลงัและพสัดุ  

สธ.มร. 

 

งานบริหารและ

ธุรการ .สธ.มร. 

งานบริการการศึกษา 

สธ.มร. 

ภาควชิา 

-ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน 

-ภาควิชาการประเมินและการวิจยั 

-ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา 

-ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

-ภาควิชาพลานามยั 

-ภาควิชาจิตวิทยา 

-ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

-ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 

-ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

-ภาควิชาการศึกษาต่อเน่ือง 

- หน่วยแผนและพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

- หน่วยประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ 

6 
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โครงสร้างการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้างานประกนั

คุณภาพการศึกษา 

หัวหน้างาน 

นโยบายและแผน 

- หน่วยวิเคราะห์แผน 

    และงบประมาณ 

- หน่วยวิจยัสถาบนั 

   และสารสนเทศ 

- หน่วยวิเทศสมัพนัธ์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 

หัวหน้างาน 

คลงัและพสัดุ 

หัวหน้างาน 

บริการการศึกษา 

- หน่วยสารบรรณ 

- หน่วยการเจา้หนา้ท่ี 

- หน่วยอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ 

- หน่วยผลิตเอกสาร 

-หน่วยการเงินและบญัชี 

-หน่วยพสัดุ 

-หน่วยทะเบียนและประเมินผล 

-หน่วยส่งเสริมพฒันาทาง 

   วิชาการ 

-หน่วยกิจการนกัศึกษา 

หัวหน้างานคลงัและ

พสัดุ สธ.มร. 

 

หัวหน้างานบริหาร

และธุรการ สธ.มร. 

หัวหน้างานบริการ

การศึกษา สธ.มร. 

หัวหน้าภาควชิา 

-ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน 

-ภาควิชาการประเมินและการวิจยั 

-ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา 

-ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

-ภาควิชาพลานามยั 

-ภาควิชาจิตวิทยา 

-ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

-ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 

-ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

-ภาควิชาการศึกษาต่อเน่ือง 

- หน่วยแผนและพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

- หน่วยประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

หัวหน้างาน 

บริหารและธุรการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

และประกนัคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายสวสัดิการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการประจาํคณะ (กปค.) คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีและผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 



หน้าที่และความรับผดิชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
คณบดี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบงานของคณะ ฯ เป็นประธานกรรมการ 

คณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงมีอํานาจและหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

พุทธศกัราช 2541 มาตรา 34 และเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ในการปฏิบติัราชการของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 32 

แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 จึงมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบติั

ราชการแทนคณบดี ดงัต่อไปน้ี 

 1.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ร.คศษ.บ.) มีอาํนาจสั่งการ การอนุญาต การอนุมติั การปฏิบติั

ราชการในสายงานดงัต่อไปน้ี  

1.1 งานจดัซ้ือ จดัจา้ง รวมทั้งการเบิกจ่าย ในวงเงินไม่เกิน 100,000  บาท 

1.2 ประสานงานกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวกบังานธุรการ, งานบริหาร, งานพสัดุ 

1.3 การอนุมติัลากิจ – ลาป่วย ท่ีอยูใ่นอาํนาจของคณบดี 

1.4 การปรับปรุงพฒันาสภาพแวดลอ้มภายใน – ภายนอก คณะ 

1.5 ควบคุม ดูแล จดัสรร การใชอ้าคารของคณะ 

1.6 ควบคุม ดูแล การใชย้านพาหนะของคณะ 

1.7 หนงัสือรับรองสถานภาพของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ 
1.8 งานท่ีมิได้มอบหมายให้รองคณบดีหรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะ และเป็นเร่ือง          

ปกติทัว่ไป ยกเวน้งานราชการลบัหรืองานสาํคญัใหเ้สนอคณบดีโดยตรง 

1.9 กาํกบัการปฏิบติัราชการของสาํนกังานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 

1.10 ประสานงานเก่ียวกบัการสอบไล่ การพิมพข์อ้สอบ 

1.11 งานบณัฑิตศึกษา 

1.12 งานราชการอ่ืนตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ในกรณีท่ีคณบดีไม่อยูใ่หร้องคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผูรั้กษาราชการแทนคณบดี 

2.  รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจัิย (ร.คศษ.ว.) มีอาํนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมติัการ

ปฏิบติัราชการดงัน้ี 

2.1 งานหน่วยส่งเสริมพฒันาทางวชิาการ บริการการศึกษา 

2.2 การปรังปรุงหลกัสูตร ตาํรา 

2.3 การเปิด – ปิด กระบวนวชิา 

2.4 การประเมินผลการเรียนการสอน 

2.5 การวจิยั 

2.6 งานวเิทศสัมพนัธ์ 

2.7 พิจารณากลัน่กรองผลงานทางวชิาการ เพื่อนาํเสนอคณบดี 

2.8 งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
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2.9 งานการเรียนการสอน 

2.10 งานบริการทางวชิาการแก่สังคม 

2.11 งานพฒันาคณาจารย ์

2.12  พิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม และดูงานของข้าราชการ     เพื่อ

นาํเสนอคณบดี 

2.13 การสอบไล่ การพิมพข์อ้สอบ 

2.14 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

3.  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ร.คศษ.นผปก.) มีอาํนาจ

ในการสั่งการ การอนุญาตการอนุมติั การปฏิบติัราชการดงัน้ี  

3.1 งานเก่ียวกบังานนโยบายและแผน 

3.2 กาํกบั ดูแล ประสานงาน เก่ียวกบังบประมาณ แผนงาน 

3.3 เสนอแผนหรือโครงการใหม่ 

3.4 การวางแผนกาํลงัคน การก่อตั้ง ภาควชิา หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ 

3.5 งานเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.6 กาํกบัดูแลประสานงานเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.7 จดัทาํรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

ในกรณีท่ีคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร หรือรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยัไม่อยู ่ให้

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกนัคุณภาพการศึกษารักษาราชการแทนคณบดี 

 4.  รองคณบดีฝ่ายสวัสดิกการ (ร.คศษ.ส.) มีอาํนาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมติั การ

ปฏิบติัราชการ ดงัน้ี 

4.1 การรับรองการใชสิ้ทธิเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาล และการ

ช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในกรณีถึงแก่กรรม 

4.2 งานสวสัดิการเงินกู ้ 

4.3 ดาํเนินการดูและจดังานในวนัสาํคญัต่าง ๆ  

4.4 งานรับรองเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัสวสัดิการของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ 

4.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

ในกรณี คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั รองคณบดีฝ่าย

นโยบายและแผนแะละประกนัคุณภาพการศึกษาไม่อยู ่ให้รองคณบดีฝ่ายสวสัดิการรักษาราชการแทน 

5.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ร.คศษ.นศ.) มีอาํนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมติั

การปฏิบติัราชการในสายงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

5.1 กิจการนกัศึกษา 

5.2 รับรองความประพฤตินกัศึกษา 

5.3 การลงทะเบียน และ/หรือการสอบซํ้ าซอ้น 



 10 

5.4 การรับรองสถานภาพนกัศึกษา 

5.5 งานพระราชทานปริญญาบตัร 

5.6 งานปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 

5.7 งานของหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา และหน่วยกิจการนกัศึกษา ยกเวน้

หนงัสือรับรองวา่สาํเร็จการศึกษาปริญญาบตัร 

5.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

6.  รองคณบดีและผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ร.คศษ.สธ.มร.)         

มีอาํนาจ ในการสั่งการ อนุญาต อนุมติัจดัซ้ือ จดัจ้าง ตามระเบียบคณะศึกษาศาสตร์ และระเบียบ

ราชการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1 กาํกบั ดูแลบริหารจดัการทัว่ไปในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

6.2 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

 รองคณบดีฝ่ายใดปฏิบติัราชการเร่ืองใดแทนแลว้ และเป็นเร่ืองสําคญั หรือเป็นเร่ืองสมควร 

ใหร้ายงานใหค้ณบดีทราบดว้ย 

 รองคณบดีทุกฝ่ายมีอาํนาจบงัคบับญัชาขา้ราชการและลูกจา้งในความรับผดิชอบแลว้แต่กรณี 

 
ภาควชิา 

ภาควชิาของคณะศึกษาศาสตร์มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานดา้นการเรียนการสอนของคณะฯ โดย

ดาํเนินการสอนทั้งระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ประกอบไปดว้ย 10  ภาควชิา  ดงัน้ี 

1. ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 

2. ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา 

3. ภาควชิาการประเมินและการวจิยั 

4. ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 

5. ภาควชิาพลานามยั 

6. ภาควชิาจิตวทิยา 

7. ภาควชิาภูมิศาสตร์ 

8. ภาควชิาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 

9. ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 

10. ภาควชิาการศึกษาต่อเน่ือง 
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สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
สาํนกังานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานดา้นธุรการและใหก้าร

สนบัสนุนภาระงานตามพนัธกิจของคณะ  แบ่งส่วนราชการออกภายใน ออกเป็น 5  งาน ดงัน้ี 
1. งานบริหารและธุรการ  ประกอบดว้ย หน่วยสารบรรณ  หน่วยการเจา้หนา้ท่ี   หน่วย

อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  และหน่วยผลิตเอกสาร ซ่ึงแต่ละหน่วยมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 -  หน่วยสารบรรณ  มีหนา้ท่ีรับ ส่งหนงัสือ  ร่างโตต้อบหนงัสือ จดัระเบียบและควบคุม

การจดัเก็บหนงัสือ  จดัแยกหนงัสือหรือเอกสารต่าง ๆ เสนอผูบ้งัคบับญัชา เวยีนและปิดประกาศ 

ลงทะเบียนรับ ส่งจดหมายและพสัดุไปรษณีย ์และทาํลายหนงัสือราชการ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี1ไดรั้บ

มอบหมาย 

 -  หน่วยการเจ้าหน้าที ่  มีหนา้ท่ีควบคุมทะเบียนประวติั และรวบรวมขอ้มูลขา้ราชการ  

พนกังานและลูกจา้ง การสรรหาบุคคล  ขออนุมติัสอบบรรจุ  แต่งตั้ง เล่ือนขั้น ปรับวฒิุ ปรับตาํแหน่ง

ควบคุมและรวบรวมขอ้มูลการลงเวลาปฏิบติัราชการ  วนิยัขา้ราชการ  การขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี1ไดรั้บมอบหมาย 

 - หน่วยอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ   มีหนา้ท่ีดูแลดา้นความสะอาดสถานท่ีทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร  เตรียมสถานท่ีหอ้งบรรยาย  ลิฟท ์   รถยนต ์ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายนํ้ามนั  การ

ปฏิบติังานพนกังานขบัรถยนต ์ พนกังานทาํความสะอาด และซ่อมบาํรุงระบบประปา  ไฟฟ้า และงาน

อ่ืนๆ ตามท่ี1ไดรั้บมอบหมาย 

 - หน่วยผลติเอกสาร มีหนา้ท่ีดา้นการจดัพิมพเ์อกสาร ขอ้สอบ และตาํรา 

2. งานคลงัและพสัดุ   ประกอบดว้ยหน่วยการเงินและบญัชี  หน่วยพสัดุ มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 -  หน่วยการเงินและบัญชี  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดา้นการเงินของคณะฯ เก่ียวกบัการเบิก

จ่ายเงินทุกประเภทตามงบประมาณท่ีไดรั้บ  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจดัทาํรายงานแสดง

ฐานะทางการเงิน และการบญัชี  ใหค้าํปรึกษาดา้นการเงินและบญัชี  

 -  หน่วยพสัดุ    มีหนา้ท่ีดาํเนินการจดัซ้ือ  จดัหาวสัดุครุภณัฑ ์ ควบคุม รักษาพสัดุภณัฑ ์

รายงานขอแทงจาํหน่ายพสัดุท่ีชาํรุด  ลงทะเบียนครุภณัฑ ์ ควบคุมทะเบียนประวติัครุภณัฑ ์  ให้

คาํปรึกษาดา้นวชิาการพสัดุ  รวบรวม สรุปและวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลการใชจ้่ายเงินและการ

จดัซ้ือจดัจา้งของคณะศึกษาศาสตร์เป็นรายเดือน  รายไตรมาส และรายปี 

3. งานบริการการศึกษา   ประกอบดว้ยหน่วยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  หน่วย

ส่งเสริมพฒันาทางวชิาการ   และหน่วยกิจการนกัศึกษา  มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

 -   หน่วยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  มีหนา้ท่ีจดัทาํและรักษาทะเบียนประวติั

นกัศึกษา ตรวจสอบแกไ้ขหลกัฐานทางทะเบียน  บนัทึกประวติัและผลการสอบ  ตรวจสอบรับรองผล

การศึกษา ประกาศผลการสอบไล่ และออกหนงัสือรับรองประเภทต่าง ๆ ให้นกัศึกษา 

 -   หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ   มีหน้าท่ีดาํเนินการและประสานงานเก่ียวกบัการ

ตาํราของคณะศึกษาศาสตร์  เช่น  การจดัพิมพ์   การเบิกจ่ายค่าตอบแทนรางวลัตาํรา แจง้ยอดตาํรา

คงเหลือ  ดาํเนินการและประสานงานเก่ียวกบัการจดัโครงการประชุม  อบรม สัมมนา การบรรยาย 
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อภิปรายและสนทนาทางวิชาการ  ดาํเนินการและประสานงานในการปรับปรุงหลกัสูตรการจดัการ

เรียนการสอน  จดัทาํภาระงานสอนของอาจารย ์  ประเมินประสิทธิภาพผูส้อน  และดาํเนินการและ

ประสานงานเก่ียวกบัการเรียนการสอนโครงการวทิยาลยัพลศึกษาส่วนภูมิภาค 

 -   หน่วยกิจการนักศึกษา  มีหน้าท่ีให้คาํแนะนาํ ปรึกษาดา้นหลกัสูตร  แนะแนวการศึกษา  

แนะแนวทางการประกอบอาชีพ  บริการจดัหางานทั้งนกัศึกษาและบณัฑิต  ดาํเนินการจดัหาทุนการศึกษา  

และตอบปัญหาเก่ียวกบัการสอบซํ้ าซ้อน  การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนหน่วยกิต  และดาํเนินการ

เตรียมการและฝึกซอ้มบณัฑิตคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเขา้รับพระราชทานปริญญาบตัร  

4. งานนโยบายและแผน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานโดยจาํแนกออกเป็น       

3 หน่วย ประกอบดว้ย 

- หน่วยวเิคราะห์แผนและงบประมาณ มีหนา้ท่ีวิเคราะห์ รวบรวมและประสานการจดัทาํ

แผนโครงการ แผนระยะสั้ น ระยะกลางและแผนระยะยาวสู่แผนการปฏิบติั การจดัทาํงบประมาณ

ประจาํปี  

- หน่วยวจัิยสถาบันและสารสนเทศ  มีหนา้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลและเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั

สถานภาพและศกัยภาพของคณะศึกษาดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นนกัศึกษา โปรแกรมการศึกษา บุคลากร 

งบประมาณ รวมถึงขอ้มูลทุกดา้นของคณะฯ 

- หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าท่ีในการติดต่อประสานงานกบัสถาบนัและหน่วยวิเทศ

สัมพนัธ์ของมหาวทิยาลยั เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพฒันาคณะฯ 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบและมีลกัษณะงานจาํแนกเป็น    

2 หน่วย คือ 

 - หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ีในการจดัทาํแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษา ดําเนินงานประสานงานระดับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง บริหารงบประมาณท่ีเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ให้คาํปรึกษาและแนะนาํเก่ียวกบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

 - หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ีในการดาํเนินการประสานงานระดบัปฏิบติัการ

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัส่งและรวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ เพื่อนาํไปประมวลผล  

 

บัณฑิตศึกษา 

เป็นหน่วยงานปฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ดงัน้ี 

1. พิจารณาหลกัสูตรและรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรเพื่อเสนอต่อมหาวทิยาลยั 

2. กาํหนดเง่ือนไขลงทะเบียนเรียนและการจดัการสอบไล่ 

3. ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การสอน        

การวจิยั การจดัตารางสอน ตรวจสอบและพิจารณาผลการสอบไล่ในระดบับณัฑิตศึกษา 

4. ประเมินผลการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของคณะ ฯ 
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5. รวบรวมผลงานวทิยานิพนธ์ และงานวชิาการของนกัศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัในระดบัชาติ

หรือระดบันานาชาติ 

6. รวบรวมบทความจากวทิยานิพนธ์ของมหาบณัฑิตในแต่ละปีการศึกษาท่ีไดพ้ิมพเ์ผยแพร่

ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

7. จดัทาํโครงการใชจ้่ายเงินประจาํปีสาํหรับบณัฑิตศึกษาของคณะเพื่อนาํเสนอบณัฑิต

วทิยาลยัพิจารณา 

 
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

คณะศึกษาศาสตร์ มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบทางดา้นวิชาการ ส่งเสริมพฒันาทาง

วิชาการ ส่งเสริมพฒันากิจการนักศึกษา การบริการวิชาการแก่ชุมชน และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  

รวมทั้งงานธุรการ ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ มีอาํนาจและหนา้ท่ีตาม มาตรา 34 ของพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พุทธศกัราช 2541  ดงัน้ี 

1.1  วางนโยบาย และแผนงานของคณะใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยั 

1.2   พิจารณาหลกัสูตร และรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรสาํหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภา

มหาวทิยาลยั 

1.3   พิจารณาวางระเบียบและออกแบบขอ้บงัคบัภายในคณะท่ีสภามหาวทิยาลยัมอบหมาย

หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 

1.4   พิจารณาเสนอเก่ียวกบัการดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการของคณาจารยป์ระจาํต่อในคณะ

ต่อมหาวทิยาลยั 

1.5   จดัการวดั  ประเมินผล  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

1.6    ส่งเสริมงานวจิยั งานบริการทางวชิาการแก่สังคม และงานทะนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

1.7   พิจารณางบประมาณของคณะ 

1.8   ใหค้าํปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี 

1.9    ปฏิบติัหนา้ทือ่ืน ๆ เก่ียวกบักิจการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

2.  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   

มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบเก่ียวกบังานดา้นบณัฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ดงัน้ี 

2.1 ดาํเนินการตามนโยบายและแผนงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบณัฑิตศึกษา

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2.2 วางแผนการใชจ่้ายงบประมาณและจดัทาํแผนปฏิบติัการการจดัการศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา 

2.3 วางแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการบริหารและดาํเนินการจดัการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา 

2.4 ดูแลมาตรฐานการศึกษาของแต่ละหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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2.5 จดัทาํแผนการเปิดหลกัสูตรต่าง ๆ ทาํแผนการรับนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2.6 ดาํเนินการส่งเสริมและพฒันาการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 

3.  คณะกรรมการฝ่ายวชิาการและส่งเสริมการวจัิย  

3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนงานพฒันาทางวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

3.2 พิจารณากลัน่กรองผลงานทางวชิาการ เพื่อเสนอคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

3.3 ดาํเนินงานบริการทางวชิาการของคณะศึกษาศาสตร์แก่สังคม 

3.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3.5 กาํหนดนโยบายและกรอบแนวทางการวจิยัเพื่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั

ของคณะศึกษาศาสตร์ 

3.6 พฒันาระบบและกลไกการส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัของคณะศึกษาศาสตร์ 

3.7 พิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอโครงการวิจยั ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินการวจิยั 

และการสร้างสรรคผ์ลงานทางการวจิยัของคณาจารย ์นกัวิจยั และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 

3.8 รับทราบความกา้วหนา้การดาํเนินงานโครงการวิจยั แกไ้ขปัญหาและขดัอุปสรรค

เก่ียวกบัการวจิยัของคณะศึกษาศาสตร์ 

4.   คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน 

คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานด้านนโยบาย

และแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการของคณะฯ ประชุม กาํหนดนโยบาย วางแผนและนาํเสนอ

คณบดีในงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

4.1 วเิคราะห์ รวบรวมและประสานการจดัทาํแผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและ

ระยะยาวสู่แผนการปฏิบติั ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน การวิเคราะห์และจดัทาํระบบงาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาการศึกษา การวางแผนดา้นแผนงานโครงการ

และโครงสร้าง การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี การวเิคราะห์อตัรากาํลงัของหน่วยงานต่าง ๆ 

4.2 การจัดเก็บข้อมูลและเสนอข้อมูลเ ก่ียวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ดา้นขอ้มูลภายในคณะศึกษาศาสตร์ และปรับปรุงให้ทนัสมยั งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ดา้นวจิยัสถาบนั ดา้นสารสนเทศ  

4.3 การติดต่อประสานงานกบัสถาบนัและหน่วยวิเทศสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั ในดา้น

พิธีการและสารสนเทศด้านความสัมพนัธ์กบัมหาวิทยาลยั แสวงหาความร่วมมือและขยายขอบเขต

ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
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5.  คณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการและกองทุน  รับผดิชอบงานดา้นสวสัดิการและทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมคณะศึกษาศาสตร์ ดงัน้ี 

5.1  ดา้นสวสัดิการ  ทาํหนา้ท่ี 

5.1.1   จดัหาแหล่งเงินทุนสวสัดิการ และจดัหารายไดเ้ขา้กองทุนสวสัดิการคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

5.1.2   จดัสวสัดิการเงินกูย้มืเพื่อใหค้วามช่วยเหลือบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ท่ีมีรายไดน้อ้ย 

5.1.3   จดัสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  เช่น  นํ้าด่ืม  เยีย่มผูป่้วย

ท่ีเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล  ช่วยเหลือเงินและร่วมพิธีศพบุคลากร  บิดา  มารดา  สามี ภรรยา  และบุตร

ของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ท่ีเสียชีวิต 

5.1.4   ดาํเนินงานดา้นสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลยัรามคาํแหงจดัให้แก่บุคลากร   ของ

มหาวทิยาลยั  โดยประสานงานกบัคณะกรรมการสวสัดิการของมหาวิทยาลยัในส่วนของบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์   

5.1.5   จดัสวสัดิการดา้นสร้างเสริมสุขภาพใหบุ้คลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกบั

คณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

5.1.6  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรคณะศึกษาศาสตร์  เขา้ร่วมขบวนพาเหรด

และแข่งขนักีฬาบุคลากรภายในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (สุพรรณิการ์เกม)  ซ่ึงมีประจาํทุกปี 

5.1.7  จดัใหมี้เคร่ืองวดัความดนัโลหิต เพื่อใหบ้ริการบุคลากรวดัความดนัโลหิตดว้ย

ตนเอง 

5.2  ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

5.2.1 วางแผนงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 

5.2.2 จดัโครงการ/กิจกรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมคณะศึกษาศาสตร์ 

5.2.3 ร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลัย

และหน่วยงานภายนอก 

5.2.4 ร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมท่ีสถาบนั

ศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกีรยติ และ  คณะกรรมการสวสัดิการ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจดัข้ึน 

5.2.5 ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รในคณะศึกษาศาสตร์โดยรณรงคใ์หบุ้คลากร

คณะศึกษาศาสตร์แต่งกายดว้ยเคร่ืองแต่งกายสีชมพใูนวนัองัคาร การทกัทายดว้ยการไหวแ้ละกล่าวคาํ

สวสัดี  

6.  คณะกรรมการฝ่ายกจิการนักศึกษา มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

6.1 งานบริการให้คาํปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

(1) วางแผนและควบคุมการดาํเนินงานดา้นการแนะแนวการศึกษา 

*(2) วางแผนและควบคุมการดาํเนินงานเก่ียวกบัทะเบียนประวติันกัศึกษา 
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*(3)    วางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน ตรวจสอบผลการสอบไล่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริการผลการสอบไล่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการผลการสอบของนกัศึกษา 

(4)    วางแผน จดัเตรียมงาน และควบคุมดูแลการดาํเนินงานรับสมคัรใหม่ในแต่

ละภาคการศึกษาในขั้นตอนท่ีคณะฯ รับผดิชอบ 

(5)    ควบคุมดูแล การดาํเนินงานบริการจดัหางานใหน้กัศึกษา โดยการปิด

ประกาศรับสมคัรงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวสิาหกิจ 

(6)    วางแผน จดัเตรียมงานและควบคุมการดาํเนินงาน ลงทะเบียนในแต่ละภาค

การศึกษา 

*(7)    ควบคุม ดูแลการดาํเนินงานการขอสอบซํ้ าซอ้นในแต่ละภาคการศึกษา 

(8)    วางแผน ควบคุม ดูแลบณัฑิตคณะศึกษาศาสตร์ในพิธีพระราชทาน       

ปริญญาบตัร 

(9)    วางแผน ควบคุม ดูแล การจดัทาํบอร์ดนิเทศ 

6.2. งานบริการทุนการศึกษา 

(1) ทุนภายในคณะ 

- วางแผนควบคุมดูแลการดาํเนินงานเก่ียวกบัทุนการศึกษา 

- จดัวางตวับุคลากรใหดู้แลรับผดิชอบเร่ืองทุนการศึกษา 

- ใหค้าํปรึกษาแนะนาํนกัศึกษาในเร่ืองการขอรับทุนการศึกษา 

- จดัทาํประกาศรับสมคัรขอรับทุนการศึกษา ประเภทต่าง ๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ เช่น ทุนพระพรหมคุณาภรณ์ (ด.เจียม กุลละวณิชย)์           

ทุนละม่อม ทองเอ่ียม และทุนคุณบุญพร้ิง ต.สุวรรณ เป็นตน้ 

- ดาํเนินการรับสมคัรนกัศึกษาผูรั้บขอทุน 

- ตรวจสอบคุณสมบติั พร้อมหลกัฐานของผูส้มคัร 

- ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สัมภาษณ์ขอรับทุน 

- ดาํเนินการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 มอบในวนัจดัโครงการพิธี   

ไหวค้รูของคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนภาคเรียนท่ี 2 มอบในวนัครู 

(2) ทุนของมหาวทิยาลยั 

- ดาํเนินงานภายใตเ้กณฑข์องมหาวทิยาลยั 

(3) เป็นกรรมการสัมภาษณ์ทุนของมหาวทิยาลยั 

 - ดาํเนินงานภายใตเ้กณฑข์องมหาวทิยาลยั 

6.3  งานในโครงการกิจการพิเศษ 

 (1) โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 

- วางแผนควบคุมการดาํเนินงาน 

- ดาํเนินการจดัทาํเอกสารประกอบปฐมนิเทศสาํหรับนกัศึกษาใหม่เพื่อแจก

นกัศึกษา 
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- จดัเตรียมอุปกรณ์และสถานท่ีจดังานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ 

- ร่วมเป็นวทิยากรในการให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการใหบ้ริการการศึกษา

ภายในคณะศึกษาศาสตร์ 

 (2) โครงการพิธีไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ 

- วางแผนควบคุม ดูแล การดาํเนินงาน 

- เชิญคณะกรรมการชมรมวชิาการของคณะศึกษาศาสตร์ร่วมประชุม 

- ประกาศเชิญชวนนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ร่วมงานพิธีไหวค้รู 

- เชิญคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์ร่วมงาน 

- ขอความอนุเคราะห์ดนตรีไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ขอความอนุเคราะห์ยมืเส้ือครุยปริญญา และเขม็พ่อขนุของสาํนกัพิมพ ์

- จดัเตรียมสถานท่ี 

 (3) โครงการอ่ืน ๆ เพื่อพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีลกัษณะพึงประสงค ์

โดยการจดัโครงการหรือกิจกรรมใหค้รบ 5 ประการ คือ 

- กิจกรรมวชิาการ 

- กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายในคณะศึกษาศาสตร์ 

- กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

- กิจกรรมทาํนุศิลปวฒันธรรมไทย 

- กิจกรรมนนัทนาการ 

6.4 งานบริการทัว่ ๆ ไป 

 (1) งานประชาสัมพนัธ์ เช่น ติดประกาศข่าวสารจากหน่วยงานอ่ืน ๆ รับ

โทรศพัท(์โทร 02-310-8315) ใหค้าํปรึกษาและแนะนาํทุกกรณีท่ีมีผูติ้ดต่อมา  

* (2) แจก มร.30 ใหก้บันกัศึกษาทุกภาคการศึกษา 

* (3) แจกตารางสอบไล่รายบุคคล 

*(4) แจง้ผลการเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมติัปริญญาแก่นกัศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ใหท้ราบ 

 (5) แจง้บณัฑิตเก่ียวกบักาํหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 

หมายเหคุ  * เป็นภารกิจท่ีงานบริการการศึกษาไดด้าํเนินการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

7.  คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบงานดา้น

การประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ดงัน้ี 

7.1   วางแผนการดาํเนินงานระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ 

7.2   จดัโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความขา้ใจและทกัษะประกนัคุณภาพใหก้บั

บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์อยา่งสมํ่าเสมอ 
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7.3   ร่วมกนัพิจารณาผลการดาํเนินงานรายองคป์ระกอบ ประเมินผลและจดัทาํรายงานการ

ประเมินตนเอง 

7.4   สนบัสนุนใหมี้ระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการการพฒันาการจดั

การศึกษา และสามารถใชร่้วมกนัทั้งระดบัภาควชิาและคณะฯ 

7.5   ประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีเพื่อรายงานต่อผูบ้ริหารและคณะกรรมการ

ประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

7.6   ส่งเสริมใหมี้การใชก้ระบวนการคุณภาพ PDCA ในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมของ

คณะฯ เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมคุณภาพภายในองคก์ร 

7.7   ติดตามผลการรปะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกเพื่อนาํผลการประเมินไป

พฒันา  ปรับปรุงการใหค้วามรู้และกลไกการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

8.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารและพฒันา มีทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบงานดา้นการบริหารงานของ

คณะศึกษาศาสตร์  ดงัน้ี 

8.1   วางแผนเพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการคณะศึกษาศาสตร์ใหมี้ประสิทธิภาพโดยใช้

หลกัธรรมาภิบาล 

8.2   พฒันาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

8.3   พฒันาดา้นกายภาพ และส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา

และบุคลากร 

8.4   พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนภารกิจดา้นการบริหารจดัการและการเรียนการ

สอน 

8.5   พฒันาระบบงานบริหารและธุรการ งานคลงัและพสัดุ ใหส้ามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

 

1.5  หลกัสูตรและสาขาทีเ่ปิดสอน  

 ปัจจุบนัคณะศึกษาศาสตร์ดาํเนินการสอนทั้งระดบัมธัยมศึกษา ระดบัปริญญาบณัฑิต ระดบั

บณัฑิตศึกษา (ในระดบัมธัยมศึกษาเปิดสอน 2 ระดบั คือมธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอน

ปลาย ดาํเนินการโดยโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรามคาํแหง) 

1. ระดับปริญญาบัณฑิต 

1 สาขาวชิาศึกษาศาสตร์     

ศษ.บ. (…….)   B.Ed. (…….)   มีวชิาเอกดงัน้ี 

1.  ภาษาไทย    2.  ภาษาองักฤษ 

3.  ภาษาฝร่ังเศส    4.  สังคมศึกษา 

5.  วทิยาศาสตร์    6.  คณิตศาสตร์ 

7.  การประถมศึกษา    8.  การปฐมวยัศึกษา 

9.  ธุรกิจศึกษา    10. ศิลปศึกษา 
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11. ภาษาจีน    12. วดัผลการศึกษา 

13. เทคโนโลยกีารศึกษา   14. พลศึกษา (สายเดียว) 

15. พลศึกษา (วชิาโทอ่ืน ๆ )   16. สุขศึกษา  

17. คหกรรมศาสตร์ (หลกัสูตร  5 ปี) 

18. การเป็นผูน้าํและการบริหารจดัการนนัทนาการ 

ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)   B.Ed. (Home Economics) มีวชิาเอกดงัน้ี 

1.  คหกรรมศาสตร์ (หลกัสูตร 4 ปี) 

2.สาขาวชิาจิตวทิยา     วท.บ. (จิตวทิยา)   B.S. (Phychology)   มีวชิาเอกดงัน้ี 

1.   จิตวทิยาการใหบ้ริการปรึกษา  2.  จิตวทิยาคลินิกและชุมชน 

3.   จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  4.  จิตวทิยาพฒันาการ 

3. สาขาวชิาภูมิศาสตร์      วท.บ. (ภูมิศาสตร์)  B.S. (Geography)   มีวชิาเอกดงัน้ี 

1.  ภูมิศาสตร์ 

หลกัสูตรอนุปริญญา คณะศึกษาศาสตร์ 

 ผูท่ี้จะได้รับอนุปริญญาสาขาต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์จะต้องเป็นผูท่ี้หมดสถานภาพ

นักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการให้อนุปริญญาสาขาต่าง ๆ ของ               

คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2529 และจะตอ้งสอบ

ไล่ตามหลกัสูตรปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

ตามเง่ือนไขของสาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้

 

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์ ไดเ้ปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครูข้ึน เพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ท่ีกาํหนดให้มีการส่งเสริมระบบกระบวนการ

ผลิต การพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการ

เป็นวิชาชีพชั้นสูง และมาตรา 53 วรรคสองไดก้าํหนดให้ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนของรัฐและเอกชนตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   จาํนวน 1 สาขาวชิา คือ 

      ช่ือปริญญา : ป. บณัฑิต (วิชาชีพครู)   Grad.Dip (Teaching Profession) 

 

3. ระดับบัณฑิตศึกษา 

3.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   จาํนวน 1 สาขาวชิา คือ 

 ศศม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพฒันาชุมชน) M.A. (Home Economics for Community Development) 

 ศษ.ม.( การพฒันาทรัพยากรมนุษย)์ M.Ed (Education for Human Resource Development) 

3.2 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  จาํนวน 16 สาขาวชิา คือ 

 ศษ.ม. (การวดัและประเมินผลการศึกษา) M.Ed (Educational  Measurement and Evaluation) 
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.  ศษ.ม.(เทคโนโลยกีารศึกษา) M.Ed (Education Educational Technology) 

 ศษ.ม.(นวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้) M.Ed (Curriculum and Instruction) 

 ศษ.ม.( พลศึกษา) M.Ed (Physical Education) 

 ศษ.ม.( การอุดมศึกษา) M.Ed (Higher Education) 

 ศษ.ม.( การบริหารการศึกษา) M.Ed. (Educational Administration) 

 ศษ.ม.( พื้นฐานการศึกษา) M.Ed (Foundations of Education) 

ศษ.ม.( สุขศึกษา) M.Ed. (Health Education) 

 ศษ.ม.( การวจิยัการศึกษา) M.Ed. (Educational Research) 

 ศษ.ม.(จิตวทิยาครูการศึกษาพิเศษ) M.Ed. (Psychology for Special Educational Teachers) 

 ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) M.Ed. (Mathematics Education) 

 ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) M.Ed. (Teaching Thai) 

ศษ.ม.(การสอนภาษาองักฤษ) M.Ed. (Teaching English) 

 ศษ.ม.(การศึกษาพิเศษ) M.Ed. (Special Education Administration) 

 ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) M.Ed. (Teaching Social Studies) 

 ศษ.ม.(การสอนวทิยาศาสตร์) M.Ed. (Teaching Science) 

3.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    มี 5 สาขาวชิา คือ 

 วท.ม.(ภูมิศาสตร์) M.S. (Geography) 

 วท.ม.( จิตวทิยาใหค้าํปรึกษา) M.S (Counseling Psycholgy) 

 วท.ม.( จิตวทิยาพฒันาการ) MS. (Developmental Psychology) 

 วท.ม.( จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) M.S. (Industrial and Organizational) 

 วท.ม.( จิตวทิยาคลินิกและชุมชน) M.S (Clinic and Community Psychology) 
 

4 ระดับดุษฎบีัณฑิต 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิตทางสังคมศาสตร์   มี 6 สาขาวชิา คือ 

 ปร.ด. (การวจิยัการศึกษา) Ph.D. (Educational Research) 

 ปร.ด. (จิตวทิยาใหค้าํปรึกษา) Ph.D. (Counseling  Psychology) 

 ปร.ด. (จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร) Ph.D. (Industrial and Organizational Psychology) 

 ปร.ด. (เทคโนโลยกีารศึกษา) Ph.D. (Educational Technology) 

 ปร.ด. (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)์ Ph.D. (Human Resources Development) 

 ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) Ph.D. (Educational Administration) 
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1.6 จาํนวนนักศึกษา  

จาํนวนนกัศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2553 มีดงัน้ี 

 จํานวนนักศึกษาใหม่ 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษาใหม่ (คน) 

ระดบัปริญญาตรี 4,448 

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต(ส่วนกลาง) 340 

ระดบัปริญญาโท (ส่วนกลาง) 487 

ระดบัปริญญาเอก - 

รวมทั้งส้ิน 5,762 

 

จํานวนนักศึกษาทีม่ีสถานภาพ (ปีการศึกษา 2552) 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษา (คน) 

ระดบัปริญญาตรี 12,151 

ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต     429 

ระดบัปริญญาโท (ส่วนกลาง)  5,106 

ระดบัปริญญาเอก     312 

รวมทั้งส้ิน 17,998 

 ข้อมูล : กองแผนงาน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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1.7  จํานวนอาจารย์และบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2553    คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากร  จาํนวนขา้ราชการ  พนกังานมหาวิทยาลยั 

ลูกจา้งประจาํงบคลงั งบรายได ้ลูกจา้งชัว่คราว (รายปี)   ดงัน้ี 

 

จํานวนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

วชิาการ ขา้ราชการ 89 

 พนกังานมหาวทิยาลยั (งบคลงั) 31 

 พนกังานมหาวทิยาลยั (งบรายได)้ 6 

 งบรายได ้ 2 

 ลูกจา้งชัว่คราว (รายปี) 18 

รวม 146 

ข้อมูล : งานการเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์    ณ วนัท่ี  8 มิถุนายน 2554 

 

แผนภูมิ  แสดงสถานภาพของบุคลากรสายวชิา ปีการศึกษา 2552 

 

บุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2553
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จํานวนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ : จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวชิาการ 

ภาควชิา รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก  

การประเมินและการวจิยั - 2 5 - - - - - 1 8 

จิตวทิยา - 9 3 - 3 2 - 3 1 21 

เทคโนโลยกีารศึกษา - 3 2 - 4 - - 3 1 13 

พลานามยั - 8 2 - 5 2 - 6 - 23 

พ้ืนฐานการศึกษา - 1 3 - 1 - - 3 1 9 

ภูมิศาสตร์ - 3 - - 3 1 - 2 - 9 

หลกัสูตรและการสอน - 10 10 - 3 1 - 10 3 37 

คหกรรมศาสตร์ - 2 2 - 2 - - 4 - 10 

บริหารการศึกษาและอุดมศึกษา - 4 7 - - - - - 1 12 

การศึกษาต่อเน่ือง - - - - 2 1 - - 1 4 

รวม - 42 34 - 23 7 - 31 9 146 

 

แผนภูมิ แสดงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ปีการศึกษา 2553 

 

ตําแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายวิชาการ

รองศาสตราจารย์, 

76

ผู้ช่วยศาสตราจารย์,

 30

อาจารย,์ 40
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แผนภูมิ แสดงวุฒิการศึกษาของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2553 

 

วุฒิการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ

ปริญญาโท, 96

ปริญญาเอก, 50

 
 

 

 

แสดงจํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2553 

 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

สายปฏิบติัการ ขา้ราชการ 15 

 พนกังานมหาวทิยาลยั 8 

 ลูกจา้งประจาํ 17 

 ลูกจา้งงบรายได ้ 10 

 ลูกจา้งประจาํ (งบรายได)้ 3 

 ลูกจา้งชัว่คราว (รายปี) 14 

 ลูกจา้งเงินทุนโรงเรียน สธ.มร. 5 

 ลูกจา้งเงินโครงการฯ 5 

รวม 77 
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แผนภูมิ   แสดงสภานภาพของบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจํา ปีการศึกษา 2553 

 

จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ

ข้าราชการ, 15

พนักงาน

มหาวิทยาลัย, 8

ลูกจ้างประจํา, 17

ลูกจ้างงบรายได้ , 10

ลูกจ้างประจํา (งบ

รายได้), 3

ลูกจ้างชั่วคราว 

(รายปี), 14

ลูกจ้างเงินทุน

โรงเรียน สธ .มร., 5

ลูกจ้างเงิน

โครงการฯ , 5

 
 

จํานวนบุคลากรสาย ข ค และลูกจ้างประจํา ปีการศึกษา 2552 : จําแนกตามวุฒิการศึกษา     

 

บุคลากร วุฒิการศึกษา จํานวน(คน) 

บุคลากรสายปฏิบติัการ ป.4 10 

 ม.3 15 

 ม.6 2 

 ปวช. 1 

 ปวส. 2 

 ปริญญาตรี 28 

 ปริญญาโท 19 

รวม 77 
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แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร สาย ข ค และลูกจ้างประจํา 

วุฒิการศึกษาบุคลากรสายปฏิบัติการ

ป.4, 10

ม.3, 15

ม.6, 2

ปวช., 1

ปวส., 2

ปริญญาตร,ี 28

ปริญญาโท, 19

 
 

ขอ้มูล : งานการเจา้หนา้ท่ี สาํนกังานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์   ณ วนัท่ี  8 มิถุนายน 2554 
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1.8  งบประมาณและอาคารสถานที ่

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต.ค. 52 – ก.ย. 53) คณะศึกษาศาสตร์ได้รับงบประมาณเพื่อการ

ดาํเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานของคณะฯ ท่ีไดก้าํหนดไวจ้ากเงิน 2 แหล่ง คือ งบประมาณ

แผน่ดิน และงบประมาณรายจ่ายจากรายได ้จาํนวนรวมทั้งส้ิน 213,543,600 บาท ดงัรายละเอียด 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี (งบแผ่นดิน)  ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน  138,697,700  บาท 

 ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา      138,697,700  บาท  

1. งานจดัการเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร์    138,697,700  บาท 

กองทุนเพื่อการศึกษา      138,697,700  บาท 

1) งบบุคลากร       125,200,400  บาท 

1.1  เงินเดือน      119,299,400  บาท 

1.1.1 เงินเดือนขา้ราชการ    119,299,400  บาท 

1.1.2 เงินประจาํตาํแหน่งบริหาร 

1.1.3 เงินประจาํตาํแหน่งวชิาการ 

1.1.4 เงินประจาํตาํแหน่งวชิาชีพ 

1.1.5 เงินตอบแทนรายเดือนขา้ราชการ 

1.1.6 เงินตอบแทนรายเดือนขา้ราชการ 

1.2  ค่าจา้งประจาํ          5,901,000  บาท 

1.2.1 ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ        5,901,000  บาท 

1.2.2 เงินตอบแทนรายเดือนลูกจา้งประจาํ 

1.2.3 เงิตตอบแทนสมทบค่าจา้งประจาํ 

2) งบเงินอุดหนุน          13,497,300 บาท 

2.1 เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายบุคลากร        13,497,300 บาท 

2.1.1 ค่าจา้งพนกังานของรัฐ         13,497,000 บาท 

2.1.2 เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานของรัฐ 

2.1.3 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการพนกังานของรัฐ 
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งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ได้รับจัดสรรทั้งส้ิน    74,845,900 บาท 

 ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา      74,445,900  บาท  

1. งานจดัการเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร์    74,445,900  บาท 

1.1 กิจกรรมหลกั 

- จดัการเรียนการสอนดา้นศึกษาศาสตร์    70,688,900  บาท 

กองทุนเพือ่การศึกษา      68,688,900  บาท  

1. งบบุคลากร       14,728,900 บาท 

1.1 ค่าจา้งประจาํ      10,704,200  บาท 

1.1.1 ค่าจา้งลูกจา้งงบรายได ้      8,370,400  บาท 

1.1.2 ค่าจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั      2,333,800  บาท 

1.1.3 เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและสวสัดิการ 

1.1.4 ค่าตอบแทนการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว        4,024,700  บาท 

1.2.1 ค่าจา้งลูกจา้งงบรายได ้      8,370,400  บาท 

1.2.2 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 5 % 

2. งบดาํเนินงาน       22,000,000 บาท 

2.1  ค่าตอบแทน      22,000,000  บาท 

2.1.1 ค่าตอบแทนผูบ้รรยายส่วนกลาง ป.ตรี    2,500,000  บาท 

2.1.2 ค่าตอบแทนผูบ้รรยายส่วนกลาง ป.โท  19,500,000  บาท   

3. งบเงินอุดหนุน              60,000 บาท 

3.1 เงินกิจกรรมวชิาการนกัศึกษา            60,000  บาท 

4. งบรายจ่ายอ่ืน      31,900,000 บาท  

4.1 โครงการบริหารกาเรียนการสอนส่วนภูมิภาค ป.ตรี    1,900,000  บาท 

4.2 โครงการบริหารการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค ป.โท 30,000,000  บาท 

กองทุนสินทรัพย์ถาวร        2,000,000  บาท  

1. งบลงทุน         2,000,000  บาท 

1.1 ค่าครุภณัฑ ์        2,000,000  บาท 
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1.2 กิจกรรมสนบัสนุน 

บริหารจดัการทัว่ไป        3,757,000  บาท 

กองทุนทัว่ไป         3,757,000  บาท 

1. งบดาํเนินงาน        3,550,000  บาท 

1.1 ค่าตอบแทน        2,000,000  บาท 

1.1.1 ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

1.1.2 ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานอ่ืนใหร้าชการ 

1.1.3 ค่าปฏิบติังานรับสมคัรและลงทะเบียนนกัศึกษา 

1.2 ค่าใชส้อย          500,000  บาท 

1.3 ค่าวสัด         1,000,000  บาท 

1.4 ค่าสาธารณูปโภค            50,000  บาท 

2. งบเงินอุดหนุน            207,000 บาท 

2.1 เงินสมาชิกสมาคม              7,000  บาท 

2.2 เงินกิจกรรมสัมมนา          200,000  บาท 

 ข. แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม         100,000  บาท  

1. งานบริการวชิาการแก่ชุมชน           100,000  บาท 

1.1 กิจกรรมหลกั 

- บริการทางวชิาการ           100,000  บาท 

กองทุนบริการวชิาการ           100,000  บาท 

1. งบรายจ่ายอ่ืน           100,000  บาท 

1.1  โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน         100,000  บาท 

 จ. แผนงานวจัิย             300,000  บาท  

1. งานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้          300,000  บาท 

1.1 กิจกรรมหลกั 

- ดาํเนินงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้         300,000  บาท 

กองทุนวจิยั            300,000  บาท 

1. งบเงินอุดหนุน           300,000  บาท 

1.1  เงินอุดหนุนโครงการวจิยั          300,000  บาท 
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อาคารสถานที่ 
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แผนผงัและข้อมูลอาคารสถานทีค่ณะศึกษาศาสตร์ อาคาร EOB 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

อาคาร หอ้ง ช่ือ เน้ือท่ี  (ตร.ม.) หมายเหต ุ

EOB 

ชั้น 1 

 

 

 

 

 

 

100 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 124   

101/1 หอ้งเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 16  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

101/2 หอ้งหวัหนา้งานบริหารและธุรการ 16   

101/3 หอ้งหน่วยงานสารบรรณ 32 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ พรินเตอร์ 

101/4 หอ้งหน่วยงานการเจา้หนา้ท่ี 32   มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

101/5 หอ้งพกัเจา้หนา้ท่ี 18.72   

101/6 หอ้งงานบริการการศึกษา 198    มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

101/7 หอ้งงานนโยบายและแผน 26   มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร หอ้ง ช่ือ 
เน้ือท่ี  

(ตร.ม.) 
หมายเหต ุ

EOB 

ชั้น 2 

 

 

 

200 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 124  

201 หอ้งสมุด 112  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

202 หอ้งงานคลงัและพสัดุ 132 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

203 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 63.8  มีเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ                      

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

204 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 26   
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อาคาร หอ้ง ช่ือ 
เน้ือท่ี 

(ตร.ม.) 
หมายเหต ุ

 

 

 

 

EOB 

ชั้น 3 

  

    

  

300 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 124  

301 หอ้งเรียนนกัศึกษา 64  มีเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ืองฉายภาพสามมิติ 

ไมโครโฟน โทรทศัน ์

302 หอ้งประชุมคณะศึกษาศาสตร์ 224  ใชเ้ป็นหอ้งเรียน ป.โทดว้ย  มีเคร่ืองฉายภาพขา้ม

ศีรษะ ไมโครโฟน  และชุดนาํเสนอ (presentation) 

303 หอ้งสาํนกังานบณัฑิตศึกษา 97 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

304 หอ้งผูอ้าํนวยการบณัฑิตศึกษา 25   

305 หอ้งเรียนนกัศึกษา ป.โท 48 มีเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

โทรทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร หอ้ง ช่ือ เน้ือท่ี  (ตร.ม.) หมายเหต ุ

 EOB 

ชั้น 4 

 

 

  

 

 

400 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 112   

401/1  หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 9   

401/2 หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวิจยั 9   

401/3 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 9   

401/4                  หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวิจยั 9   

401/5                  หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวิจยั 10.5   

401/6                 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 10.5   

401/7                  หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 10.5 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 
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อาคาร หอ้ง ช่ือ เน้ือท่ี  (ตร.ม.) หมายเหต ุ

EOB 

ชั้น 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401/8                  หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวจิยั 21   

402/1 หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวจิยั 10.5  

402/2 หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวจิยั 10.5  

402/3 หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวจิยั 10.5  

402/4 หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวจิยั 9  

402/5 หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวจิยั 9  

402/6 หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวจิยั 9  

402/7 หอ้งพกัอาจารยภ์าคประเมินและการวจิยั 9  

403/1 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 9  

403/2 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 9   

403/3 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 9   

403/4 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 9   

403/5 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 10.5   

403/6 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 10.5   

403/7 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 10.5   

403/8 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 10.5   

404/1 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 10.5   

404/2 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 10.5   

404/3 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 10.5   

404/4 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 10.5   

404/5 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 9   

404/6 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 9   

404/7 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 9   

404/8 หอ้งพกัอาจารยภ์าคหลกัสูตรและการสอน 9   

405 หอ้งเลขานุการภาควชิาประเมินและการวจิยั 12  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 
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อาคาร ห้อง ช่ือ เนือ้ที ่ (ตร.ม.) หมายเหตุ 

EOB 

  ชั้น 5 

 

 

 

 

500 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 108   

501 หอ้งสาํนกังานคณบดี 186  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

502 หอ้งจดัทาํขอ้สอบ 112   

503 หอ้งประกนัคุณภาพ 16  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

504 หอ้งประชุมฯ 112 มีเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ  ใชเ้ป็นหอ้ง เรียน  ป.โท

ดว้ย   นกัศึกษาประมาณ 30  คน 

505 หอ้งเก็บของ 24   

506 หอ้งทาํการ 24   

 

แผนผงัและข้อมูล คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร  NCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร หอ้ง ช่ือ 
เน้ือท่ี 

(ตร.ม.) 
หมายเหต ุ

 

 

NCB 

ชั้น 1 

 

100 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 205.8   

101 หอ้งประชุม 240 ใชเ้ป็นหอ้งเรียนป.โทดว้ย 

 มีเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ืองฉายภาพสามมิติ    

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ชุดนาํเสนอ 

102 หอ้งเรียน 63  จาํนวน น.ศ. ประมาณ  60 คน  มีไมโครโฟน เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ทีว ีเคร่ืองฉายภาพ 103 
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อาคาร หอ้ง ช่ือ 
เน้ือท่ี 

(ตร.ม.) 
หมายเหต ุ

 

 

NCB 

ชั้น 1 

104 หอ้งงานนโยบายและแผน 36  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

105 หอ้งงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

36  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

106 หอ้งภาควชิาการศึกษาต่อเน่ือง 20  มีไมโครโฟน 

107 

 

หอ้งหน่วยอาคารสถานท่ีและ    

ยานพาหนะ 

40 

 

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร ห้อง ช่ือ 
เนือ้ที ่

(ตร.ม.) 
หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCB 

ชั้น 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 7.5   

201 หอ้งปฏิบติัการภาควชิาภูมิศาสตร์ 72   มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

202 หอ้งพกันกัศึกษา ป.โท ภาควิชาจิตวทิยา 72  

203 หอ้งปฏิบติัการ 1 ภาคจิตวทิยา 36 มีเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ ไมโครโฟน โทรทศัน์สาํหรับ

น.ศ. ประมาณ  25  คน   

204 หอ้งปฏิบติัการ 2 ภาคจิตวทิยา 36   มีเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ ไมโครโฟนสาํหรับน.ศ. 

ประมาณ  5 คน   

205 

 

หอ้งบนัทึกเสียง AV ภาควชิา 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

36  สาํหรับน.ศ. ประมาณ  30  คน มีไมโครโฟน 

206 หอ้งปฏิบติัการ AV ภาควชิาเทคโนโลยี

การศึกษา 

15.9 สาํหรับน.ศ. ประมาณ  30  คน  มีเคร่ืองฉายภาพสาม

มิติ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน ชุดนาํเสนอ 

โทรทศัน ์

207 หอ้งเรียน AV ภาควชิาเทคโนโลยี

การศึกษา 

36 มีเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ  เคร่ืองเสียง ไมโครโฟน  

เคร่ืองฉายภาพสามมิติ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชุด

นาํเสนอ สาํหรับ น.ศ. ประมาณ  60 คน     

208 หอ้งสมุดภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 15.9  

209 หอ้งบริการภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 29.68   

210 หอ้งCounseling room I ภาควิชาจิตวทิยา 10.25      บรรจุน.ศ. ประมาณ  14  คน 

       211 หอ้งCounseling room II ภาควิชา จิตวทิยา 10.25 

212 หอ้งCounseling room III ภาควชิา จิตวทิยา 10.25  
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อาคาร หอ้ง ช่ือ 
เน้ือท่ี 

(ตร.ม.) 
หมายเหต ุ

NCB 

ชั้น 3 

 

300 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 117.81   

301/1  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/2  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/3  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/4  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/5  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/6  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/7  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/8  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/9  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

301/10  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/11  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/12  หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาภูมิศาสตร์ 9.45   

301/13 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

301/14 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

301/15 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

301/16 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

301/17 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

301/18 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45  

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

   และพรินเตอร์ 

   

301/19 หอ้งเลขานุการภาควชิาวชิาภูมิศาสตร์ 10 

301/20 หอ้งประชุมภาควชิาภูมิศาสตร์ 20 

302/1 หอ้งประชุมภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 27.6 

302/2 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

302/3 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

302/4 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   
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อาคาร ห้อง ช่ือ 
เนือ้ที ่

(ตร.ม.) 
หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCB 

ชั้น 3 

302/5 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

302/6 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

302/7 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

302/8 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45  

302/9 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 9.45   

302/10 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 9.45   

302/11 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 9.45   

302/12 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 9.45 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

302/13 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 9.45  

302/14 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 9.45  

302/15 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 9.45   

302/16 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา 9.45   

302/17 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 9 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

302/18 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาพ้ืนฐานการศึกษา 10.6  
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อาคาร ห้อง ช่ือ เนือ้ที ่ (ตร.ม.) หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCB

ชั้น 4 

400 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 117.81  

401/1 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45    มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 

     พรินเตอร์ 401/2 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45 

401/3 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/4 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/5 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/6 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/7 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/8 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/9 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/10 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/11 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/12 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/13 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

401/14 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45   

401/15 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45   

401/16 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45   

401/17 หอ้งสมุดภาควชิาจิตวทิยา 21.2  มีเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 

402/1 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาบริหารการศึกษา 9.45  

402/2 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาบริหารการศึกษา 9.45  

402/3 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาบริหารการศึกษา 9.45  

402/4 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาบริหารการศึกษา 9.45  
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NCB

ชั้น 4 

402/5 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาบริหารการศึกษา 9.45  

402/6 หอ้งสมุดภาควชิาบริหารการศึกษา 21 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ 

402/7 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาบริหารการศึกษา 9.45   

402/8 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาบริหารการศึกษา 9.45   

402/9 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาบริหารการศึกษา,

หอ้งประชุมภาคฯ 

21.2 

  

402/10 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาบริหารการศึกษา 10   

402/11 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45   

402/12 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45   

402/13 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

402/14 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

402/15 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

402/16 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

402/17 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

402/18 หอ้งพกัอาจารยภ์าควชิาจิตวทิยา 9.45  

 

 
อาคาร หอ้ง ช่ือ เน้ือท่ี(ตร.ม.) หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

NCB 

ชั้น 5 

 

 

500 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 159.76   

501 หอ้งเรียน 55.8  

502 หอ้งเรียน 27.9   

503 หอ้งเรียน 55.8  

504 หอ้งเรียน 32.4  

505 หอ้งสาขาวชิาการอุดมศึกษา 288.75   

506 หอ้งเรียนภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 24  

507 หอ้งเรียนภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 24  

508 หอ้งเรียนภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 24  

อาคาร ห้อง ช่ือ เนือ้ที ่ (ตร.ม.) หมายเหตุ 
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ผงัอาคาร NCB ช้ัน 6                      

 

            

                                                             600 

 

 

 

                                                                                                 

อาคาร ห้อง ช่ือ เนือ้ที(่ตร.ม.) หมายเหตุ 

NCB 

ชั้น 6 

600 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 159  

601 หอ้งประชุม 204  

 

ตึกศรีชุม  (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) 

 

 

 

 

                                                         ห้องธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคาร ห้อง ช่ือ หมายเหตุ 

SCB 

ช้ัน 2 

ชั้น 2 หวัหนา้ภาคและเลขาภาค 

หอ้งแสดงส่ือการสอน 

คอมพิวเตรอร์พร้อมเคร่ืองพร้ินเตอร์1 ชุด 

เคร่ืองโอเวอร์เฮด 

1 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

2 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

3 หอ้งพกัอาจารย ์ คอมพิวเตอร์ 1 ชุด เคร่ืองพร้ินเตอร์ 

4 หอ้งพกัอาจารย ์ คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

 
601 

 
ดาดฟ้า 

 

 
 

ห้องปฏิบติัการสุขศึกษา 

 
 
ห้องปฏิบติัการ

นนัทนาการ 

 
 
 
 

ห้องแสดงส่ือ

การสอน 

 
ห้องเก็บ

เคร่ืองมือ 

 
ห้อง

บณัฑิตศึกษา 

 
 

ห้อง 
พกัผอ่น 

หอ้งพกั

อาจารย ์

3 
 

หอ้งพกั

อาจารย ์

1 

หอ้งพกั

อาจารย ์

2 

หอ้งพกั

อาจารย ์

4 
 

หอ้งพกั

อาจารย ์

7 
 

หอ้งพกั

อาจารย ์

5 

หอ้งพกั

อาจารย ์

6 

หอ้งพกั

อาจารย ์

8 
 

 
 
 
 

ห้องปฏิบติักา

รกีฬา 

 
ห้องประชุม 

 
หวัหนา้

ภาค 

ห้องพกั 

อ.16   
 

ห้องพกั 

อ.17 
 
 

ห้องพกั 
ผอ่น 

หอ้งพกั

อาจารย ์

13 
 

หอ้งพกั

อาจารย ์

11 

หอ้งพกั

อาจารย ์

12 

หอ้งพกั

อาจารย ์

14 
 

หอ้งพกั

อาจารย ์

7 
 

หอ้งพกั

อาจารย ์5 
หอ้งพกั

อาจารย ์

6 

หอ้งพกั

อาจารย ์

8 
 

หอ้งพกั

อาจารย ์

15 
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อาคาร ห้อง ช่ือ หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

SCB 

ช้ัน 2 

5 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

6 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

7 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

8 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

9 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

10 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

11 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

12 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

 13 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

 14 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

 15 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

 16 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

 17 หอ้งพกัอาจารย ์ - 

  หอ้งปฏิบติัการนนัทนาการ - 

  หอ้งปฏิบติัการสุขศึกษา - 

 

 

 

 

SCB 

ช้ัน 3 

 หอ้งแสดงส่ือการสอน - 

 หง้บณัฑิตศึกษา - 

 หอ้งธุรการ - 

 หอ้งเก็บเคร่ืองมือ - 

 หอ้งปฏิบติัการกีฬา - 

 หอ้งประชุม เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 

 หอ้งหวัหนา้ภาควชิาและเลขา คอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง   เคร่ืองปร้ิน 2 เคร่ือง 

 หอ้งพกัผอ่น - 

  หอ้งพกัผอ่น - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

1.9  เอกลกัษณ์ของหน่วยงาน 

 

ตราสัญลกัษณ์และสีประจําคณะ 

 

 

 

ตราสัญลกัษณ์ 

 

 

 

 

 

สีประจาํคณะ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สีชมพู 

คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

งานบริการ

การศึกษา 

งานบริหารและ

ธุรการ 

งานบริหารและ

ธุรการ 

-ภาควิชา

หลกัสูตรและการ

สอน 

-ภาควิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานนโยบาย 

และแผน 

งานประกนั

คุณภาพ 

การศึกษา 

สํานักงาน

เลขานุการ 

ภาควชิา - หน่วยวิเคราะห์

แผน 

    และ

งบประมาณ 
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 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมนิในรอบปีที่ผ่านมา และเป้าหมายสําคัญในปัจจุบัน 

ผลการประเมนิปี  2552 การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2553 - ปัจจุบัน) 

องค์ประกอบที ่1 

-  การจดัทาํแผนกลยทุธ์ขาดหลกัฐานแสดงความ

สอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  

ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพฒันา

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 - 

2554) 

 

องค์ประกอบที ่1 

-   มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของมร. และ

แปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจาํปี  ครบ 4 พนัธกิจ 

คือ ดา้นกาเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และ

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

-  มีการนาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

-  แผนกลยทุธ์ไดจ้ดัทาํหลกัฐานแดสงความสอดคลอ้งกบกรอบ

แผนอุดมศึกษาและแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 

๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔) 

องค์ประกอบที ่1 

1.  นาํแผนปฏิบติัราชการมาวิเคราะห์ปรับปรุงกล

ยทุธ์เสนอต่อท่ีประชุม กปค.ทุกไตรมาส 

องค์ประกอบที ่2 

       1. ควรใหค้ณาจารยท์าํแบบประมวลรายวิชาให้

ครบทุกกระบวนวิชา 

        2. รายวิชาท่ีมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

แผนการสอนควรแสดงใหเ้ห็นความสอดคลอ้งกบั

จุดมุ่งหมายของประมวลรายวิชาเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

 

องค์ประกอบที ่2 

1. คณะใหค้วามตระหนกัในการจดัเกบ็รวบรวมแบบ

ประมวลรายวิชา  

2. มีการนาํผลจากงานวิจยัมาบูรณาการกบัการเรียนการ

สอน 

 

องค์ประกอบที ่2 

- สนบัสนุนใหค้ณาจารยท์าํวิจยัดา้นการเรียนการ

สอนเพ่ิมมากข้ึน 
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ผลการประเมนิปี  2552 การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2552 - ปัจจุบัน) 

องค์ประกอบที ่3 

1.  ควรมีหลกัฐานการเขา้ร่วมกิจกรรมและการ

รับบริการขอ้มลูข่าวสารของศิษยเ์ก่า 

 2. ควรชกัชวนนกัศึกษาปัจจุบนัใหเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมของคณะใหม้ากข้ึน 

3. ควรจดัฝึกอบรมหรือมีกิจกรรมในช่วงเวลา

อ่ืนๆ บา้ง 

 

องค์ประกอบที ่3 

1. คณะมีการดาํเนินการจดัโครงการกิจกรรมนกัศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 

2. มีการใหค้วามรู้   ใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมและดาํเนินจดั

กิจกรรมดว้ยตวันกัศึกษาเอง 

3. มีการประชาสมัพนัธ์ใหศิ้ษยเ์ก่าเขา้ร่วมกิจกรรมของคณะ  

 

องค์ประกอบที ่3 

1. ในการจดัโครงการต่างๆ จะไดเ้ชิญศิษยเ์ก่า

เขา้ร่วมโครงการ 

2. จดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

องค์ประกอบที ่4 

      ควรใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณการวิจยัแก่

อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั 

 

องค์ประกอบที ่4 

- มีการเผยแพร่ความรู้จรรยาบรรณอาจารย ์ใหค้ณาจารย์

รับทราบ โดยผา่นทางเวบ็ไซต ์ติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 

 

องค์ประกอบที ่4 

มีการนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนย์า่งเป็น

รูปธรรม และมีความชดัเจนวา่นาํไปใชป้ระโยชน์

อยา่งไร ในเร่ืองใดและมีผลสมัฤทธ์ิเพียงใด 

องค์ประกอบที ่5 

ควรขอความร่วมมือจากภาควิชาในการจดักิจกรรม

ทางวิชาการแก่สงัคมใหม้ากข้ึนอยา่งเป็นระบบ 

องค์ประกอบที ่5 

คณะศึกษาศาสตร์ไดร่้วมกบัภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาได้

จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สี

ตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบน

จอโทรทศันแ์อลซีดี” 

 

องค์ประกอบที ่5 

1. จดักิจกรรมการบริการวิชาการวิชาชีพแก่

สงัคมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยบ์ริการ

วิชาการวิชาชีพแก่สงัคมอยา่งต่อเน่ือง 
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ผลการประเมนิปี  2552 การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2552 - ปัจจุบัน) 

องค์ประกอบที ่6 

- 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที ่6 

ไดเ้ขา้ร่วมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ

ในโครงการดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder : Quest for 

Excellence   

2. โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA 2010     

มีการจดัโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย “สืบพ้ืนบา้นสาน

สุข” คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

องค์ประกอบที ่6 

จดักิจกรรมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมทั้งในระดบัชาติ

และนานาชาติอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

องค์ประกอบที ่7 

ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและตดัสินใจและนาํผล

การประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข 

องค์ประกอบที่ 7 

1. มีการประเมินผูบ้ริหาร ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง โดยบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์เป็นผูรั้บผิดชอบ 

2. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

3. มีระบบและกลไกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ประจาํคณะศึกษาศาสตร์ท่ีชดัเจนข้ึน 

4. มีการปรับปรุงแบบประเมินของคณะศึกษาศาสตร์ 

5. มีการดาํเนินการจดัการความรู้ ทั้งสายวิชาการและสาย

สนบัสนุนอยา่งเป็นระบบ 

องค์ประกอบที ่7 

1.  จดัทาํระบบฐานขอ้มลูเวบ็ไซดข์องทุกภาควิชา

ภายในปี /2553 

2.   จดัทาํระบบขอ้มลูการพฒันาบุคลากรทางเวบ็ไซด์

ของคณะ/ภาควิชาภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

3.  เผยแพร่ขอ้มลูความรู้เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ผา่นเวบ็ไซด ์เวบ็บอร์ด  บลอ็ก 

4.  คณะจดัประชุมใหค้วามรู้บุคลากรเก่ียวกบัการ

ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงภายในปี 

2553 

5. ทุกภาควิชา ทุกหน่วยงานและทุกงานจดัทาํ

แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
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ผลการประเมนิปี  2552 การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2552 - ปัจจุบัน) 

องค์ประกอบที ่8 

-  ผลการประเมินปีการศึกษา 2552  ไม่มีจุดท่ีควร

พฒันา 

องค์ประกอบที ่8 

1. มีการอบรมเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานฝึกอบรมระบบสามมิติ 

(ระบบฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยั เร่ืองการเงินพสัดุ) 

2. มีการจดัทาํแผนการใชจ่้ายเงินงบประมาณเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบที ่8 

1.  ดาํเนินการตรวจสอบพสัดุ-ครุภณัฑข์องคณะฯท่ี

เส่ือมสภาพหมดความจาํเป็น 

องค์ประกอบที ่9 

- ผลการประเมินปีการศึกษา 2552  ไม่มีจุดท่ีควร

พฒันา 

 

องค์ประกอบที ่9 

 -  มีระบบกลกากรประกนัคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและ

สอดคลอ้งกบัสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

-  มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และ

คณะอนุกรรมการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

-  มีระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัภาควิชาและ

ระดบัคณะ(ทดลองตรวจ)  เพ่ือสร้างความเขา้ใจและเตรียมความ

พร้อมก่อนรับการตรวจประเมินฯ 

องค์ประกอบที ่9 

1.  ส่งเสริมใหค้ณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีเห็น

ความสาํคญัและใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

 

องค์ประกอบที ่10 

-  ผลการประเมินปีการศึกษา 2552  ไม่มีจุดท่ีควร

พฒันา 

องค์ประกอบที ่10 

สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมความรู้คู่คุณธรรม 

 

องค์ประกอบที ่10 

ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและนาํผลมาพฒันา

กิจกรรม 
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ผลการประเมนิปี  2552 การปรับปรุง เป้าหมาย (ปี 2552 - ปัจจุบัน) 

องค์ประกอบที ่10 

-  ผลการประเมินปีการศึกษา 2552  ไม่มีจุดท่ีควร

พฒันา 

องค์ประกอบที ่10 

สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมความรู้คู่คุณธรรม 

 

องค์ประกอบที ่10 

ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองและนาํผลมาพฒันา

กิจกรรม 

องค์ประกอบที ่11 

         ยงัขาดกระบวนการ PDCA ในการดาํเนินงาน

ดา้นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั (e-Learning และ e-

Testing) คือ  

 - การวางแผน 

 - การตรวจสอบ 

 - การประเมินผล  

องค์ประกอบที ่1 

1.  ไดจ้ดัทาํวิจยัและงานสร้างสรรคเ์ร่ืองความคิดเห็นของบุคลากร

สายสนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง” 

2.  มีการจดัทาํ  PDCA ในการดาํเนินงานดา้นอตัลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั e-Testing 

 

องค์ประกอบที ่11 

- มีการนาํผลการวิจยัและงานสร้างสรรคม์าใช้

ประโยชนใ์นหน่วยงาน 

องค์ประกอบที ่12 

-  ผลการประเมินปีการศึกษา 2552  ไม่มีจุดท่ีควร

พฒันา 

องค์ประกอบที ่12 

มีการจดัทาํโครงการท่ีป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคม 

องค์ประกอบที ่12 

ควรใหทุ้กภาควิชา/หน่วยงานร่วมมือกนัจดั

โครงการท่ีป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคม 

องค์ประกอบที ่13 

ควรส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย 

องค์ประกอบที ่13 

-  มีการดาํเนินการจดักิจกรรมตามสถานศึกษานโยบาย 3 ดี ครบ

ทุกดา้น  ไดแ้ก่   โครงการ “มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้น

ภยัยาเสพติด”โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

โครงการไหวค้รู ปีการศึกษา 2553โครงการบาํเพญ็ประโยชนแ์ละ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ปีการศึกษา 2553  และ โครงการกิจกรรมกีฬา

สานสมัพนัธ์  คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

องค์ประกอบที ่13 

- ดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
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บทที ่2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

องค์ประกอบที ่1   ปรัชญา ปณิธาน  วตัถุประสงค์ และ แผนการดําเนินงาน    

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ี

สอดคลอ้งกบันโยบายของสภา

สถาบนั โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบนั และไดรั้บ

ความเห็นชอบจากสภาสถาบนั โดย

เป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกบัปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบญัญติั

สถาบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบั

จุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 

(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพฒันา

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 

10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

คณะศึกษาศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกนั

คุณภาพการศึกษา รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้

จดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 

2553 โดยมีการกาํหนด    กลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ ได้

จดัทาํแผนกลยทุธ์ของคณะศึกษาศาสตร์ เสนอต่อคณะกรรมการฝ่าย

นโยบายและแผนคณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ (กปค.) และเม่ือผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุม กปค. 

แลว้ ไดเ้สนอต่อคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และอธิการบดีมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง เพ่ือทาํคาํรับรองแผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 

แผนฯ ดงักล่าวเช่ือมโยงกบัปรัชญา ปณิธานและพระราชบญัญติัของ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และสอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565)      และแผนพฒันาการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

ศษ.1.1.1.1 กรอบแผนอุดมศึกษายะยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

ศษ.1.1.1.2 แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 1    (พ.ศ.2551-2554) 

ศษ.1.1.1.3 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง  

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.1.1.1.6 

 

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.1.1.1.7 

 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของแผน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.1.1.1.8 คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถาบนัไปสู่ทุก

หน่วยงานภายใน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ไดล้งนามในคาํรับรองกบัอธิการบดีใน

แผนกลยทุธ์ และนาํแผนกลยทุธถ่์ายทอดไปสู่หน่วยงานภายในของ

คณะ โดยการเสนอเพ่ือทราบผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํ

คณะศึกษาศาสตร์ (กปค.) เพ่ือถ่ายทอดให้ภาควิชา/หน่วยงานใน

คณะศึกษาศาสตร์ทราบ รวมทั้งนาํเสนอแผนกลยทุธ์ ในเวบ็ไซต์

คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ru.ac.th 

ศษ.1.1.1.8 คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.2553 

ศษ.1.1.2.1 

 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังท่ี 8/2553  

วาระท่ี 4.12 

ศษ.1.1.2.2 รายงานประชุมฝ่ายนโยบายและแผน  

คร้ังท่ี 3/2553  วาระท่ี 4 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ดา้นการเรียนการสอน 

การวิจยั การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

ฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ไดด้าํเนินการจดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2553 โดยกาํหนดนโยบายตามพนัธกิจ

ทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ 

และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม(โดยมีการกาํหนด

ผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงานตามแผน 

ศษ.1.1.1.6 

 

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 

2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.1.1.1.7 

 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของแผน คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.1.1.3.1 รายงานประชุมฝ่ายนโยบายและแผน คร้ังท่ี 

1/2552 วาระท่ี4.1  4.2 และ 4.3 

4. มีตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการประจาํปี 

และค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งช้ี เพ่ือวดัความสาํเร็จ

ของการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั

การประจาํปี 

ฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์จดัทาํแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปี 2553 และมีการกาํหนดค่าเป้าหมายในแต่ละตวับ่งช้ีของ

แผนกลยทุธ์  

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 

2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีครบ 4 พนัธ

กิจ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการดาํเนินงานตามแผนครบทั้ง 4 พนัธกิจ 

คือ ดา้นการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ และ

การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

ศษ.1.1.5.1 ประเมินแผนปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2553 (6 เดือน) 

ศ.ษ.1.1.6.1 ประเมินแผนปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2553 (12 เดือน) 

6. มีการติดตามผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของ

แผนปฏิบติัการประจาํปี อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา 

ฝ่ายนโยบายและแผน  คณะศึกษาศาสตร์ ไดด้าํเนินการติดตาม

ผลการดาํเนินงานตามแผนการปฏิบติัราชการ โดยการประเมิน

แผนทุก 6 เดือน และรายงานต่อรองคณบดีฝ่ายนโยบายและ

แผนและประกนัคุณภาพการศึกษาและคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.1.1.5.1 

 

ประเมินแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ( 6 เดือน) 

ศ.ษ.1.1.6.1 ประเมินแผนปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 (12 เดือน) 

7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกล

ยทุธ์ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผูบ้ริหาร

และสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณา 

คณะศึกษาศาสตร์ไดจ้ดัทาํแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบั

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และนาํเสนอ กปค.เพ่ือพิจารณาจากนั้น

นาํส่งกองแผนงานเพ่ือจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัราชการ  4 ปี (พ.ศ. 

2552-2555) และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง และกองแผนนาํเสนอสภามหาวิทยาลยั

อนุมติัแผนฯ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ี

ของแผนกลยทุธ์และรายงานต่อผูบ้ริหาร มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ปีละ 1 คร้ัง 

ศ.ษ.1.1.7.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยั

รามคาํแหง  คร้ังท่ี 10/2552  วาระท่ี 5.14 

ศษ.1.1.1.8 คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

8. มีการนาํผลการพิจารณา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลยัไปปรับปรุงแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติั

การประจาํปี 

คณะศึกษาศาสตร์จดัทาํรายงานผลการปฏิบติัราชการประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่งกองแผนงานโดยระบุ ปัญหา 

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในแผนปฏิบติัราชการ เพ่ือเป็น

ขอ้มูลใหก้บักองแผนงานในการดาํเนินการสรุปและติดตาม

ประเมินแผนการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัของประเดน็ยทุธศาสตร์

เพ่ือเสนอมหาวิทยาลยัต่อไป 

คณะศึกษาศาสตร์ไดน้าํผลการพิจารณาและขอ้เสนอแนะจาก

กองแผนงานซ่ึงผา่นการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลยัไป

ปรับปรุงแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัราชการของคณะฯต่อไป 

ศ.ษ.1.1.8.1 

 

 

 

บนัทึกขอ้ความ การจดัทาํรายงานผลการ

ปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง             

(1 ตุลาคม2552-30 กนัยายน 2553) 

(เพ่ิมเติม) 

ศ.ษ.1.1.8.2 

 

บนัทึกขอ้ความ เร่ืองผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

เกณฑ์การประเมิน (ขอ้)  กระบวนการ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  หรือ 3  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4  หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

8 ขอ้ 
 

เป้าหมาย.......7  ขอ้ (คะแนน 4)......................... ทาํได.้........8 ขอ้  (คะแนน 5)........    บรรลุเป้าหมาย                     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป ...8 ขอ้ (5 คะแนน)..... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ......…5….....คะแนน (เตม็ 5) 
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องค์ประกอบที ่2   การผลติบณัฑิต 

2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1 มีระบบและกลไกการเปิด

หลกัสูตรใหม่และปรับปรุง

หลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ี

กาํหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และดาํเนินการตาม

ระบบท่ีกาํหนด 

        คณะศึกษาศาสตร์มีระบบกลไกการเปิด-ปิดหลกัสูตรตาม

ขอ้กาํหนดของมหาวิทยาลยัและปฏิบติัตาม  (1)  ประกาศมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง เร่ือง  ระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร (2)  

หลกัเกณฑก์ลไกการเปิด-ปิดหลกัสูตรท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (3)  ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  (4)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐาน

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ (5) ประกาศหลกัเกณฑ์

สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง เร่ืองการกาํหนดระบบและกลไกการ

จดัทาํรายละเอียดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.1.1 ระบบกลไกการเปิดปิดหลกัสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ศษ. 2.1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง เร่ือง  ระบบและกลไกการเปิด

และปิดหลกัสูตร   

ศษ. 2.1.1.3 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิด-ปิด

หลกัสูตรท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษา 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

   ศษ. 2.1.1.6 ประกาศหลกัเกณฑส์ภามหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

เร่ืองการกาํหนดระบบและกลไกการจดัทาํ

รายละเอียดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

2. 

 

 

 

 

 

มีระบบและกลไกการปิดหลกัสูตรตาม

แนวทางปฏิบติัท่ีกาํหนดโดยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบท่ี

กาํหนด 

คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การสาํรวจหลกัสูตรแต่ละ

ภาควิชาเพ่ือพิจารณาปิดหลกัสูตร ท่ีเห็นวา่ไม่เหมาะสมกบั

สภาพเศรษฐกิจสงัคมในปัจจุบนัตามระบบกลไกเปิดและ

ปิดหลกัสูตร  ซ่ึงมีภาควิชาท่ีขอปิดหลกัสูตร ไดแ้ก่ภาควิชา

จิตวิทยาไดปิ้ดหลกัสูตร จิตวิทยาสงัคม และภาควิชา

หลกัสูตรและการสอนไดปิ้ดหลกัสูตรวิชาเอกฟิสิกส์ 

วิชาเอกเคมี และวิชาเอกชีววทิยา  

มีการนาํเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการรับทราบ

และเสนอให้คณะกรรมการ กปค. ดาํเนินการต่อให้

มหาวิทยาลยั 

ศษ. 2.1.2.1/5/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                   

คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 5/53 วาระท่ี 3.1 

ศษ. 2.1.2.1/6/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ             

คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 6/53วาระท่ี 3.8 และ 3.9 

ศษ. 1.1.2.1/11/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ            

คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 11/53วาระท่ี 4.4 และ 4.5 

ศษ. 2.1.2.2 บนัทึกขอ้ความขอแจง้การปิดหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรี วิชาเอกจิตวิทยาสงัคม 

วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกเคมี และวิชาเอกชีววิทยา 

ศษ. 2.1.2.3 บนัทึกขอ้ความ  ขอให้ดาํเนินการตามมติสภา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง คร้ังท่ี 2/2554  วาระท่ี 5.6   

คร้ังท่ี 14/2554  วาระท่ี 5.5,5.6,5.7 

ศษ. 2.1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง เร่ือง  ระบบและ

กลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร   
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. ทุกหลกัสูตรมีการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาํ 

เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ตอ้งมีการ

ประเมินผลตาม “ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือ

การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการ

สอน” กรณีท่ีหลกัสูตรใดยงัไม่มีประกาศ

มาตรฐานคุณวฒิุสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมิน

ตามตวับ่งช้ีกลางท่ีกาํหนดในภาคผนวก ก) 

สาํหรับหลกัสูตรสาขาวิชาชีพตอ้งไดรั้บการ

รับรองหลกัสูตรจากสภาหรือองคก์รวิชาชีพท่ี

เก่ียวขอ้งดว้ย       

(หมายเหตุ : สาํหรับหลกัสูตรเก่าหรือหลกัสูตร

ปรับปรุงท่ียงัไม่ไดด้าํเนินการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติก่อน   ปีการศึกษา 

2555 ให้ยึดตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)     

หลกัสูตรท่ีเปิดสอนทุกหลกัสูตรใน                   

คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การดาํเนินงานให้เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

และ เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548    ไดรั้บความเห็นชอบหลกัสูตรจากสภา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงและสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา    

ในปีการศึกษา  2554  คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การ

เตรียมความพร้อมเร่ือง TQF  ............. 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.3.1 

 

บนัทึกขอ้ความ เร่ืองสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ

หลกัสูตร 

ศษ. 2.1.3.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  กล่องท่ี 1 

ศษ. 2.1.3.3 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  กล่องท่ี 2 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัให้มีการ

ดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้

ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการประเมินหลกัสูตร

ทุกหลกัสูตรอยา่งนอ้ยตามกรอบเวลาท่ีกาํหนดใน

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรท่ีดาํเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จะตอ้งควบคุมกาํกบัให้การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีใน

ขอ้ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 5 ขอ้แรกและอยา่งนอ้ย

ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีกาํหนดในแต่ละปี ทุก

หลกัสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการวิชาการ            

คณะศึกษาศาสตร์ในการดาํเนินงาน    นอกจากน้ี

ภาควิชายงัมีคณะกรรมการวิชาการแต่ละภาควิชาในการ

ดาํเนินงาน  

ศษ. 2.1.4.1 คาํสัง่ท่ี  93/2553  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ

วิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.1.4.2 คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดบัภาควิชา 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกาํกบัให้มีการ

ดาํเนินการไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้

ตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา และมีการพฒันาหลกัสูตรทุก

หลกัสูตรตามผลการประเมินในขอ้ 4  กรณีหลกัสูตรท่ี

ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ จะตอ้งควบคุมกาํกบัให้การดาํเนินงานตามตวั

บ่งช้ีในขอ้ 3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ี

และทุกหลกัสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน  (ขอ้)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

 

เป้าหมาย  4  ขอ้ ทาํได ้ 4  ขอ้   บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป  4  ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์   4   คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

2.2***  อาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ี

มีคุณวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนน

ระหวา่ง 0 – 5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละ

ของอาจารยป์ระจาํ  ท่ีมีคุณวฒิุ

ปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่น

มาเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 

1. จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดรวมท่ีลาศึกษาต่อ  139.50  คน 

2. จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอก  48  คน 

3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาโท   91.50  คน 

4. จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาตรี  -  คน 

5.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาต่อ  1  คน 

6. ร้อยละของจาํนวนอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาเอก  48 x 100  =  34.41 

                                                                             139.50                                                                           

 

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์: 

จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและ

ตาํแหน่งทางวิชาการ   
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เกณฑ์การประเมิน  (ร้อยละ)  ปัจจยันาํเขา้ 

วิธีคาํนวณแบบท่ี 1. ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

วิธีคาํนวณแบบท่ี  2. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 ทาํได ้ ร้อยละ  34.41   บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป   ร้อยละ 30 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์  5  คะแนน (เตม็ 5) 

 

2.3***  อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. อาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

1. จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดรวมท่ีลาศึกษาต่อ  139.50  คน 

2. จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์ -  คน 

3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์76  คน 

4. จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 30 คน 

5. จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีตาํแหน่งอาจารย ์ 33.50  คน 

6.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาต่อ  1 คน 

7. ร้อยละของจาํนวนอาจารยท่ี์มีตาํแหน่งศาสตราจารย ์ รอง

ศาสตราจารย ์     ผูช่้วยศาสตราจารย ์106 x 100  =  75.99 

                                                            139.50 

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์: 

จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและ

ตาํแหน่งทางวิชาการ   
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เกณฑ์การประเมิน  (ร้อยละ)  ปัจจยันาํเขา้ 

วิธีคาํนวณแบบท่ี  1. ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั  

ท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป   หรือ 

วิธีคาํนวณแบบท่ี  2. ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารยร์วมกนั เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  

ท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60 ทาํได ้ ร้อยละ  75.99   บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป   ร้อยละ 60 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์  5  คะแนน (เตม็ 5) 

 

2.4   ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพฒันา

คณาจารยท์ั้งดา้นวิชาการ เทคนิคการ

สอนและการวดัผล  และมีแผนการ

บริหารและพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน

ท่ีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

   คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายแผนการบริหารและ

พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนไวใ้น

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  พ.ศ. 2552 -2555                    

และกาํหนดให้คณาจารยแ์ละบุคลากรไดพ้ฒันาตนเอง

โดยเขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ตามแผนการ

ดาํเนินงานองคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต และมีการ

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.4.1.1 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งแผนการดาํเนินงานองคป์ระกอบท่ี 2            

การผลิตบณัฑิต 

ศษ. 2.1.2.1/6/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

คร้ังท่ี 6/53 วาระท่ี 4.3 



 59 

ประเมินแผนการดาํเนินงาน ศษ. 2.4.1.2 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งประเมินแผนการดาํเนินงาน                    

ปีการศึกษา 2553 องคป์ระกอบท่ี  2  รอบ 12 เดือน 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีการบริหารและการพฒันา

คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนบัสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี

กาํหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีการพฒันาอาจารยไ์ดแ้ก่                        

จดัโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทาํหลกัสูตรของ

คณะศึกษาศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)  และโครงการเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร  มีคณาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการ

อบรม จาํนวน   57  คน นอกจากน้ีสนบัสนุนคณาจารยเ์ขา้รับการ

อบรมอาทิเช่น  (1)  โครงการการจดัการเรียนการสอนระดบั

ปริญญาตรีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ                 (2)  

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “เทคนิคและจิตวิทยาในการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั”   (3)  โครงการอบรมการประยกุตใ์ช้

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสอน  (4)  โครงการอบรม

เชิงปฏิบติัการ เร่ือง “เทคนิคและวิธีการออกขอ้สอบท่ีดี”  (5) 

โครงการประชุมเชิงวิชาการ เร่ือง “การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการสอน”  เป็นตน้ 

ในดา้นการพฒันาบุคลากร  คณะศึกษาศาสตร์ไดจ้ดั

โครงการสมัมนาทางวิชาการเร่ือง การพฒันาบุคลากรและการเพ่ิม

สมรรถนะการบริหารและการปฏิบติัราชการของบุคลากร คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  มีการประเมินแผนพฒันา

คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด 

ศษ.  2.1.3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทาํ

หลกัสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

ศษ. 2.4.2.1 รายช่ือคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีเขา้รับการอบรม          

ปีการศึกษา 2553  

ศษ.  2.4.2.2 โครงการสมัมนาทางวิชาการเร่ือง การพฒันา

บุคลากรและการเพ่ิมสมรรถนะการบริหารและการ

ปฏิบติัราชการของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   

ศษ. 2.4.1.2 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งประเมินผลการแผนการ

ดาํเนินงาน  ปีการศึกษา 2553 องคป์ระกอบท่ี  2  

รอบ 12 เดือน 



    

 60 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. มีสวสัดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และ

สร้างขวญัและกาํลงัใจให้คณาจารยแ์ละ

บุคลากรสายสนบัสนุนสามารถทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการท่ีคอยดูแล

สวสัดิการคณะฯ มีการสร้างขวญัและกาํลงัใจของบุคลากร  โดย           

1) คณะไดจ้ดัโครงการอบรม เร่ือง การไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ  

เพ่ือให้คณาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจและ

ตระหนกัถึงการดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง  2)  คณะเขา้ร่วมโครงการท่ี

มหาวิทยาลยัไดจ้ดัโครงการตรวจสุขภาพประจาํปีตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลยัรามคาํแหง เร่ืองการตรวจ

สุขภาพประจาํปี 2553  ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลยั  3)  ร่วมกบั

ภาควิชาเป็นเจา้ภาพงานศพ มอบพวงหรีดและเงินช่วยทาํบุญงานศพ

บิดา มารดาและญาติของบุคลากรทุกคน   4) มีสวสัดิการการขอกูย้ืม

เงินคณะศึกษาศาสตร์ให้กบับุคลากร   5) มีการสร้างขวญัและกาํลงัใจ

โดยรศ.ดร.อาํไพ  เกียรติชยั  ไดรั้บรางวลัอาจารยดี์เด่นของสภาคณบดี

คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และรศ.ดร.สิริพชัร์  เจษฏาวิโรจน์  ไดรั้บ

รางวลัชมเชยประเภทรางวลัคณาจารยแ์ห่งชาติ 

ศษ.2.4.3.1 โครงการไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ 

ศษ.  2.4.3.2 ประกาศคณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง เร่ืองการตรวจสุขภาพประจาํปี 2553 

ศษ.  2.4.3.3 เอกสาร/หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยงานศพ 

ศษ.  2.4.3.4 แบบฟอร์มคาํขอกูเ้งินสวสัดิการคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ.  2.4.3.5 หนงัสือ เร่ืองขอเสนอช่ือคณาจารยดี์เด่นทาง         

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ศษ.  2.4.3.6 ประกาศสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์

แห่งประเทศไทย เร่ืองผลการพิจาณารางวลั

อาจารยดี์เด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์ และผลการพิจารณารางวลัแห่งชาติ

ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนบัสนุนนาํ

ความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการ

พฒันามาใชใ้นการจดัการเรียน

การสอนและการวดัผลการเรียนรู้

ของนกัศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะศึกษาศาสตร์มีการติดตามให้คณาจารยแ์ละ

บุคลากรนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามาใชใ้น

การจดัการเรียนการสอนและปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

ให้คณาจารย ์บุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันา กรอก

แบบฟอร์มการนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันา

ตนเอง  (ประชุม อบรม สมัมนา)   

ศษ. 2.4.4.1 แบบกรอกรายการ 

การนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันาตนเอง  (ประชุม อบรม 

สมัมนา)มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้

ของนกัศึกษา ตลอดจนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศษ. 2.1.2.1/1/54 รายงานการประชุมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 1/54 วาระท่ี 2   

5. มีการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณ

อาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนบัสนุน และดูแลควบคุมให้

คณาจารยแ์ละบุคลากรสาย

สนบัสนุนถือปฏิบติั 

คณะศึกษาศาสตร์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพไว้

สาํหรับปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยถือปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณอาจารยม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง   มีการ

ประชาสมัพนัธ์ให้บุคลากรรับทราบใน website  ของ

คณะศึกษาศาสตร์  ทาํบนัทึกแจง้ให้แต่ละหน่วยงาน

รับทราบถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีคณะกรรมการ

จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินการ  

นอกจากน้ีสนบัสนุนให้บุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ไดรั้บความรู้ดา้นจรรยาบรรณ  โดยให้

บุคลากรเขา้รับการอบรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 

ศษ. 2.4.5.1 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง  ขอส่งจรรยาบรรณขา้ราชการ พนกังาน

มหาวิทยาลยั และลูกจา้ง  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  /การจดัการความรู้/อ่าน

ดูรู้แน่ 

ศษ. 2.4.5.3 คู่มือจรรยาบรรณอาจารยม์หาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.4.5.4 ขอ้บงัคบั กพ.วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน                 

พ.ศ. 2537 

ศษ. 2.4.5.5 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยมาตรฐานจรรยาบรรณ

ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั และลูกจา้ง  มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

http://www.edu.ac.th/
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จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สาํหรับบุคลากรสาย 

ข และสาย ค 

ศษ. 2.4.5.6 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สาํหรับบุคลากร 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

6. มีการประเมินผลความสาํเร็จของ

แผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์

และบุคลากรสายสนบัสนุน 

มีการประเมินความสาํเร็จของแผนการบริหารและการพฒันา

คณาจารยแ์ละบุคลากรในคาํรับรองการปฏิบติัราชการ คณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประจาํปีงบประมาณ 2553  

ศษ. 2.4.1.2 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งประเมินแผนการ

ดาํเนินงาน  ปีการศึกษา 2553 องคป์ระกอบท่ี  

2  รอบ 12 เดือน 

7. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผน

หรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันา

คณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

ปีการศึกษา 2553  คณะศึกษาศาสตร์มีการพฒันาอาจารย ์

บุคลากรสายสนบัสนุน ท่ีเขา้รวมอบรมประชุม  สมัมนา ในส่วนของ

อาจารยคิ์ดเป็นร้อยละ  96.56  และเจา้หนา้ท่ีคิดเป็นร้อยละ 100             

มีการอภิปรายเพ่ือนาํผลการประเมินไปวางแผนพฒันาบุคลากร         

คณะศึกษาศาสตร์ต่อไป 

ศษ. 1.1.2.1/4/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 4/54 วาระท่ี 5.2 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  (ขอ้)  กระบวนการ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7  ขอ้ 
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เป้าหมาย 5  ขอ้ ทาํได ้ 7  ขอ้   บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป   5  ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์   5   คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

 

 

2.5 ห้องสมุด อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการจดัการหรือจดับริการเพ่ือให้

นกัศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชใ้นอตัรา

ไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

ไม่ตอ้งดาํเนินการยกเวน้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาบนัวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมี

การฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศึกษาทุกปี

การศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มีบริการห้องสมุดของคณะ ศษ. สาํหรับ

ระดบับณัฑิตศึกษา และสาํนกัหอสมุด มร.สาํหรับนกัศึกษา

ปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา รวมทั้งมีระบบสัญญาณเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษา 

ศษ. 2.5.2.1 รูปภาพห้องสมุด คณะ ศษ. 

ศษ. 2.5.2.2 รูปภาพสาํนกัหอสมุดกลาง มร. 

ศษ. 2.5.2.3 รูปภาพอุปกรณ์ส่งสญัญาณไร้สาย ของคณะ ศษ. 

ศษ. 2.5.2.4 รูปภาพห้องปฏิบติัคอมพิวเตอร์ท่ีมีเครือข่าย 

3. มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการ

จดัการเรียนการสอนและการพฒันา

นกัศึกษาอยา่งนอ้ยในดา้นหอ้งเรียน 

ห้องปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คณะศึกษาศาสตร์มีห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการและอุปกรณ์

การศึกษาท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี ห้องเรียน 

ตึกEOB ตึกNCB และตึก SCB ห้องปฏิบติัการ และอุปกรณ์

การศึกษาทางคหกรรมศาสตร์และพลานามยั  นอกจากน้ี คณะ 

ศษ. ยงัมีจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตระบบไร้สายสาํหรับบริการ

นกัศึกษา  

ศษ. 2.5.3.1 รูปภาพห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ และอุปกรณ์การเรียน

การสอน 

ศษ. 2.5.2.3 รูปภาพอุปกรณ์ส่งสญัญาณไร้สาย ของคณะ ศษ. 

ศษ. 2.5.3.3 บนัทึกขอ้ความ ศธ.0518.07/พิเศษ 

 วนัท่ี 25 มิ.ย.53 เร่ืองการติดตั้งมลัติมีเดียฯและปรับปรุง

ระบบสญัญาณฯ 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีจาํเป็นอ่ืนๆ 

อยา่งนอ้ยในดา้นงานทะเบียนนกัศึกษาผา่น

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ

อนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือ

จดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ใน

การบริการงานดา้นการลงทะเบียนนกัศึกษาผา่นระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีสถานีอนามยัมหาวิทยาลยั

รามคาํแหงท่ีให้บริการ  มีการให้บริการของโรงอาหาร 

และสนามกีฬามหาวิทยาลยั   นอกจากน้ีมีงานบริการ

การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ท่ีให้บริการกบันกัศึกษา 

 

ศษ. 2.5.4.1 ระบบลงทะเบียนเรียน4 (ส่วนกลาง)2ปริญญาตรี

4  http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp 

ศษ. 2.5.4.2 รูปภาพงานอนามยั มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.5.4.3 รูปภาพโรงอาหารมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.5.4.4 รูปภาพสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.  2.5.4.5 รูปภาพงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภยัของอาคาร  ตลอดจนบริเวณ

โดยรอบอยา่งนอ้ยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า 

ระบบกาํจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมี

ระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณ

อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการรักษาความปลอดภยัของ

อาคาร มีช่างประปา ช่างไฟฟ้า ในหน่วยอาคารสถานท่ี 

ศษ. นอกจากน้ี คณะ ศษ.  มีอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัใน

อาคาร EOB อาคาร NCB และ SCB มีถงัขยะให้บริการแต่

ละจุดของอาคารในคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.5.1 รูปภาพเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.5.2 กรอบภาระหนา้ท่ีหน่วยอาคารสถานท่ี คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.5.3 รูปภาพอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั  คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.5.4 รูปภาพถงัขยะท่ีให้บริการ ในคณะศึกษาศาสตร์ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ 2 – 

5 ทุกขอ้ไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

        คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การประเมินความพึงพอใจใน

อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้               

ศษ. 2.5.6.1 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งผลการประเมินความพึงพอใจอุปกรณ์

การศึกษาและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
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คณะศึกษาศาสตร์  ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

7. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 6 มาใช้

เป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการดา้น

กายภาพท่ีสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

          คณะศึกษาศาสตร์มีการนาํผลการประเมินความพึง

พอใจในอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้               

คณะศึกษาศาสตร์เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํ

คณะศึกษาศาสตร์รับทราบ 

ศษ. 1.1.2.1/4/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 4/54 วาระท่ี 3.15 

ศษ. 2.5.7.1 บนัทึกขอ้ความขออนุมติังบประมาณปรับปรุงและ

ซ่อมแซมอาคารนครชุม คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.7.2 บนัทึกขอ้ความรายละเอียดขอจดัตั้งงบประมาณ

รายจ่ายจากรายไดปี้ พ.ศ. 2555 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  (ขอ้)  ปัจจยันาํเขา้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 

 

เป้าหมาย  5  ขอ้ ทาํได ้   7  ขอ้   บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป   7  ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์  5  คะแนน (เตม็ 5) 
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2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกหลกัสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอน 3 สาขาวิชา  ไดแ้ก่ หลกัสูตร 

ศึกษาศาสตร์ , ภูมิศาสตร์ และจิตวิทยา  ในแต่ละหลกัสูตร                    

มีคณะกรรมการวิชาการของแต่ละภาควิชากาํกบัดูแล  และใน

หลกัสูตรมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยมีวิชา

ฝึกประสบการณ์และฝึกสอนฝึกงานในหลกัสูตร 

 

 

ศษ. 2.6.1.1 หลกัสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.1.4.2 คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดบั

ภาควิชา   

ศษ. 2.6.1.2 รายช่ือกระบวนวิชาท่ีฝึกสอนฝึกงาน   

ศษ. 2.6.1.3 รายช่ือวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบติั 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวิชา  Course Syllabus 

(หลกัสูตรวิชาฝึกสอน/ฝึกงาน/ฝึกปฏิบติั) 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลกัสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา

และของประสบการณ์ภาคสนาม(ถา้มี) ก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกาํหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  คณะศึกษาศาสตร์มีรายละเอียดรายวิชา โดยกาํหนดในแบบ

ประมวลรายวิชา  (Course Syllabus) ทุกหลกัสูตร   

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวิชา  (Course Syllabus)  

ปีการศึกษา 2553  (แฟ้ม 4) 

3. ทุกหลกัสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง และการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั้งใน

คณะศึกษาศาสตร์มีรายวิชาท่ีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองและให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั้งในและนอก

ศษ. 2.6.1.2 รายช่ือกระบวนวิชาท่ีฝึกสอนฝึกงาน   

ศษ. 2.6.1.3 รายช่ือวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบติั 
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และนอกห้องเรียนหรือจากการทาํวิจยั ห้องเรียน  ซ่ึงรายวิชาท่ีนกัศึกษาออกไปฝึกงาน  และมีรายวิชาท่ีมี

การฝึกปฏิบติัในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวิชา  Course Syllabus 

(หลกัสูตรวิชาฝึกสอน/ฝึกงาน/ฝึกปฏิบติั) 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีการให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือ

วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มา

มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุก

หลกัสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์มีหลกัสูตร ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

ความรู้และทกัษะท่ีนาํไปใชใ้นการปฏิบติัไดจ้ริง โดยร่วมมือกบั

บุคคลหรือองคก์รภายนอก  มีรายวิชาท่ีส่งนกัศึกษาไปฝึกสอน

ฝึกงานกิจกรรมทางการศึกษา 

นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการ             

ท่ีปรึกษาภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการ

เรียนการสอน 

ศษ. 2.6.4.1 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งนกัศึกษาออกไป

ฝึกสอน/ฝึกงาน 

ศษ. 2.6.4.2 รายงานการประชุมการคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาภาคประชาชน 

5. มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั หรือจาก

กระบวนการจดัการความรู้เพ่ือพฒันาการเรียน

การสอน 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยั 

พฒันาการเรียนการสอน โดยคณะไดจ้ดั  1) โครงการประชุม

นานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence  ซ่ึงคณะศึกษาศาสตร์                  

เป็นหน่วยหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและ

ผลิตบณัฑิต ไดน้าํมาพฒันาการเรียนการสอนกระบวนวิชาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสอนเดก็พิเศษ  ไดแ้ก่ กระบวนวิชา TL 304  การ

สอนเดก็พิเศษ    ES 407  การศึกษาสาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาทางการ

เรียนรู้    ES  203  การศึกษาพิเศษ    และ  ES 406 การศึกษา

สาํหรับเดก็ออทิสติก    และ2)  ไดน้าํผลงานวิจยัของ อ.ยศระวี  

วายทองคาํ  จดัโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ืองความ

ชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมา

เสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี  และไดน้าํผลการวิจยั เผยแพร่ให้    

บุคลากรภายนอกและคณาจารย ์ในคณะศึกษาศาสตร์ ไดน้าํ

ความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมมาปรับใชเ้พ่ือผลิตส่ือการเรียนการสอน 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children 

With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวิชา  Course Syllabus) 

วิชา ES 406 ES 407  ES  203  TL 304 

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง 

“ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมี

แบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบน

จอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 2.6.5.3 บนัทึกขอ้ความขอส่งรายงานการวิจยั เร่ือง

ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมี

แบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบน

จอโทรทศัน์แอลซีดี 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  

สารสนเทศ/งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

  นอกจากน้ีอาจารยไ์ดน้าํผลงานวิจยัประกอบการจดัการ

เรียนการสอน เช่น รศ.วิไลวรรณ  แสนพาน นาํผลจากงานวิจยั

เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของความคิดสร้างสรรคท์าง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น ม. 1 ระหวา่งการสอนโดยใชเ้ทคนิค

การพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละการสอนแบบปกติ  

ประกอบการสอนในวิชา TL 370  และไดจ้ดัทาํเอกสาร

ประกอบการสอน เร่ือง การสอนโดยเนน้การพฒันาความคิด

สร้างสรรคเ์ชิงวิทยาศาสตร์  และ รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ  ไดน้าํ

ผลงานวิจยัเร่ือง สมัฤทธ์ิผลของการนาํแนวคิดการศึกษา แบบเชิญ

เชิญสู่การปฏิบติัในโรงเรียน ประกอบการเรียนการสอนวิชา   HU 

428 HU 429 

ศษ. 2.6.5.4 Powerpoint ประกอบการสอน 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวิชา  Course Syllabus) 

วิชา TL 370 HU 428  HU 429 

ศษ. 2.6.5.5 เอกสารประกอบการสอน  วิชา TL 370 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ

คุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิง

สนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค

การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่

ละรายวิชาตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

1. จาํนวนวิชาท่ีเปิดสอน ภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน 561  วิชา 

ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 568  วิชา 

2. จาํนวนวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนไม่ตํ่า

กวา่ 3.51    ภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน  181  วิชา  ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 

294 วิชา 

3. จาํนวนวิชาท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนตํ่ากวา่ 

3.51   ภาคเรียนท่ี 1  จาํนวน  5  วิชา ภาคเรียนท่ี 2  จาํนวน  15  

กระบวนวิชา 

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจดัการเรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา  2553 
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เกณฑ์การประเมิน   (ขอ้) กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7  ขอ้ 

 

เป้าหมาย  6  ขอ้ ทาํได ้ 7  ขอ้   บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป  6  ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์  5   คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

7. มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการ

สอน กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการสรุปผลการประเมินการจดัการเรียน

การสอนทุกหลกัสูตร  และแจง้ผลการประเมินให้คณาจารยท์ราบ

เพ่ือนาํมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขพฒันาการเรียนการสอนและ

พฒันานกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง   

ศษ. 2.2.7.1 ระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและ

พฒันาผูเ้รียน 

ศษ. 2.2.7.2 บนัทึกขอ้ความขอส่งผลการประเมินการ

จดัการเรียนการสอน  

ศษ. 2.2.7.3 แบบกรอกรายการ “การนาํผลการประเมิน

การเรียนการสอนมาปรับปรุงเพ่ือพฒันาการ

เรียนการสอน”  (แฟ้ม 5) 
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2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการสาํรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์าม

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยา่งนอ้ยสาํหรับทุก

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน

กาํหนดการศึกษาของหลกัสูตร 

 คณะศึกษาศาสตร์มีติดตามคุณภาพบณัฑิต                      

คณะศึกษาศาสตร์ ทุกส้ินปีการศึกษา ซ่ึงผลการประเมิน ดา้น

คุณธรรมจริยธรรม ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ และดา้นการใชท้กัษะการส่ือสารและ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 

ศษ. 2.7.1.1 สรุปผลการประเมินการติดตามคุณภาพ

บณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง  

ศษ. 2.4.1.1 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งแผนการ

ดาํเนินงานองคป์ระกอบท่ี 2 การผลิต

บณัฑิต    

2. มีการนาํผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร 

การจดัการเรียนการสอน การวดัผลการศึกษาและ

สมัฤทธ์ิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพและ

คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์ไดน้าํผลสรุปผลการประเมินการ

ติดตามคุณภาพบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์พิจารณา 

เพ่ือนาํมาพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน 

ศษ. 1.1.2.1/4/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี4/54 

วาระท่ี 4.6 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. มีการส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้น

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะของ

บณัฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา  

ในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต              

มีการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

บณัฑิต ในวนัปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553                          

มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้การพฒันา

คุณลกัษณะท่ีดีของบณัฑิต ในรายวิชา RU 100  ความรู้คู่คุณธรรม 

(http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm )  

นอกจากน้ีเพ่ือส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีดีของบณัฑิตมีทกัษะ

ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศ

สาํหรับนกัศึกษาเพ่ือเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต  

ไดแ้ก่  e-Services (ป.ตรี) e-Graduate (ป.โท)   2e-Testing              

e-learning  RU. Mail สาํหรับนกัศึกษา   2คณะฯ ศษ.มีการจดัสรร

งบประมาณในการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีดี

ของบณัฑิต 

ศษ. 2.7.3.1 คาํสัง่คณะศึกษาศาสตร์  ท่ี39/2552 เร่ือง

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.7.3.2 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ คณะ

ศึกษาศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 

ศษ. 2.7.3.3 e-Book ของศูนยส่ื์อการสอน

อิเลก็ทรอนิกส์ มร. 

 http://e-book.ram.edu/e-

book/indexstart.htm 

ศษ. 2.7.3.4 e-Services (ป.ตรี)      

ศษ. 2.7.3.5 e-Graduate (ป.โท)     

ศษ. 2.7.3.6 e-Testing    

ศษ. 2.7.3.7 e-learning   

ศษ. 2.7.3.8 RU. Mail 

ศษ. 2.7.3.9 งบประมาณรายจ่ายจากรายได(้งบ

ส่งเสริมวิชาการ) ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 

http://e-service.ru.ac.th/
http://www.e-regis.ru.ac.th/egraduate
http://www.etesting.ru.ac.th/
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/index.jsp
http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm
http://e-service.ru.ac.th/
http://www.e-regis.ru.ac.th/egraduate
http://www.etesting.ru.ac.th/
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/index.jsp
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและ

บณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนาํเสนอผลงาน

ทางวิชาการในท่ีประชุมระหวา่ง

สถาบนั หรือท่ีประชุมระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการประชุมเชิง

ปฏิบติัการนานาชาติ เร่ือง “Children with Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder: Quest for 

Excellence”  มีการติดประกาศประชาสมัพนัธ์ เชิญ

ชวนให้บุคคลภายนอก คณาจารย ์และนกัศึกษาเขา้

ร่วมโครงการ  มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ 

เพ่ือให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ

หรือนาํเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหวา่ง

สถาบนั หรือท่ีประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 2.7.4.1  แผน่พบัประชาสมัพนัธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ

นานาชาติ เร่ือง “Children with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder: Quest for Excellence” 

ศษ. 2.7.4.2 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ เร่ือง 

“Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: 

Quest for Excellence” 

ศษ. 2.7.4.3 บอร์ดประชาสมัพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่นกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรีและบณัฑิตศึกษาท่ีจดัโดยสถาบนั 

คณะ ศษ.มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่นกัศึกษา ดงัน้ี 1)  โครงการคุณธรรม

ในพระบรมราโชวาท  เพ่ือให้คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี 

นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปไดน้อ้มนาํพระบรม

ราโชวาทไปปฏิบติัเพ่ือเป็นมงคลแก่ชีวติ                           

2)  โครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.

2553 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2553 
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เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5  ขอ้ 

 

เป้าหมาย  5  ขอ้ ทาํได ้ 5 ขอ้   บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป  5  ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์  5  คะแนน (เตม็ 5) 
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2.8 ระดบัความสาํเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัให้กบันกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการกาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม

จริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการ

ส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

คณะศึกษาศาสตร์ไดก้าํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม

จริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรใน

โครงสร้างหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี รายวิชา RU 100 ความรู้

คู่คุณธรรม  ซ่ึงอยูใ่นหมวดศึกษาทัว่ไประดบั ระดบัปริญญา

โท รายวิชา   RU 600  และระดบัปริญญาเอก รายวิชา   RU 

900   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา   นอกจากน้ีมีการ

กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องบณัฑิตไวใ้นหลกัสูตร

ทุกหลกัสูตร 

ศษ. 2.6.1.1 หลกัสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.8.1.1 -  คาํอธิบายรายวิชา RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม (ป.ตรี)  

-   คาํอธิบายรายวิชา RU 600 ความรู้คู่คุณธรรม (ป.โท) 

-  คาํอธิบายรายวิชา RU 900 ความรู้คู่คุณธรรม  (ป.เอก) 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวิชา  Course Syllabus) วิชา RU100 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.3.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  กล่องท่ี 1 

ศษ. 2.1.3.3 
หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  กล่องท่ี 2 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้น

คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการ

ส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์

นกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึงทั้ง

สถาบนั 

คณะศึกษาศาสตร์มีการเผยแพร่พฤติกรรมดา้น

คุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษา ไปยงัผูบ้ริหาร คณาจารย ์  

จากการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนคณาจารยมี์การ

สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมขณะท่ีสอนและปฏิบติั

ตนเป็นแบบยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษาอยูใ่นระดบัดี 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการฝ่ายวิชาการไดจ้ดัโครงการ

คุณธรรมในพระบรมราโชวาท  เพ่ือให้คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี 

นกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปไดน้อ้มนาํพระบรมราโชวาทไป

ปฏิบติัเพ่ือเป็นมงคลแก่ชีวิต ตลอดจนเป็นการสนองนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี ของรัฐบาลทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นไทย และโครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจาํปี พ.ศ.2553 

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจดัการเรียนการสอน                  

คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา  2553 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี              

พ.ศ.2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ

พฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม

ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 โดยระบุตวับ่งช้ีและ

เป้าหมายวดัความสาํเร็จท่ีชดัเจน 

คณะฯมีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้น

คุณธรรมจริยธรรม  คือ  โครงการคุณธรรมในพระบรม

ราโชวาท  เพ่ือให้คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษาและบุคคล

ทัว่ไปไดน้อ้มนาํพระบรมราโชวาทไปปฏิบติัเพ่ือเป็นมงคล

แก่ชีวิต  และโครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี 

พ.ศ.2553  เพ่ือใหน้กัศึกษาไดแ้สดงความกตญั�ูกตเวทีต่อ

อาจารย ์ 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2553 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา

ตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายท่ีกาํหนดในขอ้ 

3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย

อยา่งนอ้ยร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี 

1. จาํนวนตวับ่งช้ี  4  ตวับ่งช้ี 

2. จาํนวนตวับ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย  4  ตวับ่งช้ี 

3.ร้อยละของตวับ่งช้ีท่ีบรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ  100 
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เกณฑ์การประเมิน   (ขอ้)  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5  ขอ้ 

 

 

เป้าหมาย  4  ขอ้ ทาํได ้ 4  ขอ้   บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป   4  ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์    4   คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. มีนกัศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษา

ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้น

คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองคก์ร

ระดบัชาติ 

1. จาํนวนนกัศึกษาท่ีไดรั้บการยกยอ่งชมเชย ประกาศเกียรติ

คุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม……-………..คน 

2. จาํนวนกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษาท่ีไดรั้บการยกยอ่ง

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นคุณธรรมจริยธรรม………-

…….กิจกรรม 
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ตวับ่งช้ี  2.9* : ร้อยละของจาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  หลกัฐาน 

1. ร้อยละของจาํนวนบณัฑิตระดบั

ปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือ

ประกอบอาชีพอิสระหลงัสาํเร็จ

การศึกษาภายใน 1 ปี 

 

 

 

 

1. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา 402  คน 

2. จาํนวนผูต้อบแบบสาํรวจ  340  คน 

3. จาํนวนบณัฑิตท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระหลงัสาํเร็จ

การศึกษาภายใน 1 ปี   290  คน 

4. จาํนวนบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ  6  คน 

5. จาํนวนบณัฑิตท่ีมีงานทาํก่อนเขา้ศึกษา  178  คน 

6. จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท...-....คน 

7. จาํนวนบณัฑิตท่ีไม่ไดง้านทาํ  6  คน 

8. จาํนวนบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบปีจากผูต้อบ

แบบสอบถาม (ไม่นบัรวมผูท่ี้มีงานทาํก่อนเขา้ศึกษา   ผูศึ้กษาต่อ ผู ้

ไดรั้บการเกณฑท์หาร และลาอุปสมบท)  106   คน 

9. ร้อยละบณัฑิตท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

85.29 

 

ศษ. 2.9.1.1 ตารางแสดงจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 

ศษ. 2.9.1.2 ผลการติดตามภาวะการมีงานทาํของ

บณัฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา  

2553 
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เกณฑ์การประเมิน    (ร้อยละ)  ผลผลิต / ผลลพัธ ์

วธีิคาํนวณ 

                 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 

 

 

 

 

ค่าร้อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5  = ร้อยละ 100  ข้ึนไป  

 

เป้าหมาย  ร้อยละ   70 ทาํได.้  85.29   บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไปร้อยละ   70 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์.. 4.26............คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
            100 

จาํนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.10    คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

 

 

 

1. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาทั้งหมด ป.ตรี จาํนวน 402  คน 

2. จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 232  คน 

3. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต                 

(ทุกระดบั)   934.63 

4. ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน (คิดตามวิธีการคาํนวณ  

934.63/232 = 4.02 

ศษ. 2.9.1.1 ตารางแสดงจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ปีการศึกษา 2552 

ศษ. 2.10.1.1 ผลการติดตามคุณภาพบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์  ปี 

2553 

 

เกณฑ์การประเมิน   ผลผลิต / ผลลพัธ ์

ใชค่้าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 

 

วธีิการคาํนวณ 

                          

 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต  

 จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด  

 

เป้าหมาย 4  ทาํได ้ 4.02    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป..........4..................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์ 4.02  คะแนน (เตม็ 5) 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.11   ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

โทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

 

 

1. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  71  คน 

2. ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 7x 

.125 = 0.875 

3. ร้อยละผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท่ี

ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  0.875x100/71=1.23 

ศษ. 2.11.1.1 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา แผน ก ทาํวิทยานิพนธ์ 

ปีการศึกษา 2553 ระหวา่ง 1 ก.ค. 2553 – 30 

มิถุนายน  2554 

ศษ. 2.11.1.2 วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้ง

ในระดบัชาติและนานาชาติ 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน     ผลผลิต / ผลลพัธ์ 

 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 

วธีิการคาํนวณ    

 

          =   

 

 

 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   100 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน 

 กาํหนดระดับคุณภาพบทความวจิัยทีต่ีพมิพ์  ดังนี ้

 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 

0.125      มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

0.25      มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI  

0.50      มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

0.75      มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดั

อยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00      มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอ

ไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล ISI 

กาํหนดระดบัแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์  ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  

0.25      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.75      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

1.00      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

 

 

*  อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  (Association of South East Asian Nations)  มี 10  ประเทศ ไดแ้ก่  กมัพชูา  ไทย  บรูไน  พม่า  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  

ลาว  เวียดนาม  สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
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สรุปจํานวนบทความวจิยัทีต่พีมิพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แยกเป็น 

1. มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ จํานวน..................7....................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม.........0875............. 

2. มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI  จํานวน ..........................เร่ือง  คดิเป็นค่า

ถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

3. มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. จํานวน..........................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

4. มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 

หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. จํานวน ................................เร่ือง  

คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

5. มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 

หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล ISI จํานวน………เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนัก

รวม..................... 

สรุปค่านํ้าหนักผลงานสร้างสรรค์ทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แยกเป็น 

1.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั จํานวน.................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

2.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ จํานวน..........................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

3.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ จํานวน.........เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม............ 

4.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน จํานวน................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

5.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ จํานวน..........................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

 

เป้าหมาย  ร้อยละ 5 ทาํได.้ร้อยละ ..1.23....    บรรลุเป้าหมาย                       ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป  ร้อยละ 5 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……0.25..............คะแนน (เตม็ 5) 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.12  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. ผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก

ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

 

 

1. จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด                     

(ปีการศึกษา)  17  คน 

2. ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่  1.125 

3. ร้อยละผลงานของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บ

การตีพิมพห์รือเผยแพร่  1.58 

ศษ. 2.12.1.1 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

ศษ. 2.12.1.2 จาํนวนบทความวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญา

เอกท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งในระดบัชาติและ

นานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   ผลผลิต / ผลลพัธ์ 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ กาํหนดร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน  

สูตรการคาํนวณ    

 

      = 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 กาํหนดระดับคุณภาพบทความวจิัยทีต่ีพมิพ์  ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 

0.125      มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

0.25      มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI  

0.50      มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

0.75      มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น

ถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น

ประกาศของ สมศ. 

      ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพข์องผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก     X   100 

จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
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1.00      มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่

ในควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูล

สากล ISI 

 

กาํหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่  ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  

0.25      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.75      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

1.00      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

*  อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  (Association of South East Asian Nations)  มี 10  ประเทศ ไดแ้ก่  กมัพชูา  ไทย  บรูไน  พม่า  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  

ลาว  เวียดนาม  สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

 

สรุปจํานวนบทความวจิยัทีต่พีมิพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แยกเป็น 

1. มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ จํานวน  9  เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม 1.125 

2. มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI  จํานวน ..........................เร่ือง  คดิเป็นค่า

ถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

3. มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. จํานวน..........................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

4. มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 

หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. จํานวน .............................เร่ือง  

คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 
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5. มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 

หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล ISI จํานวน…………เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วง

นํ้าหนักรวม..................... 

 

 สรุปค่านํ้าหนักผลงานสร้างสรรค์ทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แยกเป็น 

1.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั จํานวน........7.........เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม......0.875............... 

2.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ จํานวน...........2...............เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม.....0.25................ 

3.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ จํานวน.........เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม............ 

4.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน จํานวน................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

5.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ จํานวน..........................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 ทาํได ้ 1.58    บรรลุเป้าหมาย                 ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป........ร้อยละ 10..... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. …0.16…..............คะแนน (เตม็ 5) 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.13   การพฒันาอาจารย์   

  

เกณฑ์การให้คะแนน    ผลผลิต / ผลลพัธ์ 

ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ โดยกาํหนดให้ค่าดชันีคุณภาพอาจารยเ์ป็น 6  เท่ากบั 5 คะแนน 

วธีิการคาํนวณ 

 

                      = 

 

 

เกณฑ์การพจิารณา 

 กาํหนดค่านํ้ าหนกัระดบัคุณภาพอาจารย ์ดงัน้ี 

 

                                     วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

 

 

 

 

            ผลรวมถ่วงนํ้าหนกัของอาจารยป์ระจาํ 

                     อาจารยป์ระจาํทั้งหมด 
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ข้อมูลหน่วยงาน 

 

                                     วุฒิการศึกษา 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ …-. คน X 0 = …-…. 25.5  คน X 2 =  51 8 คน X 5 =  40 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ …-. คน X 1 = …-…. 23 คน X 3 =  69  7 คน X 6 =  42 

รองศาสตราจารย ์ …-. คน X 3 = …-…. 43  คน X 5 =  215 33  คน X 8 =  264 

ศาสตราจารย ์ …-. คน X 6 = …-…. -  คน X 8 =  - -  คน X 10 =  -  

 

 

เป้าหมาย  4 ทาํได ้ 4.88        บรรลุเป้าหมาย                  ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป.............4.................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์  4.07   คะแนน (เตม็ 5) 
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องค์ประกอบที ่3   กจิกรรมการพฒันานักศึกษา    

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการจดับริการให้คาํปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชชี้วติ

แก่นกัศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร์ มีอาจารยท่ี์ปรึกษาทุกภาควิชาเพ่ือให้

คาํปรึกษาแก่นกัศึกษา มีตารางให้คาํปรึกษาเพ่ืออาํนวยความ

สะดวกแก่นกัศึกษา และยงัมีหน่วยงานบริการการศึกษา

โดยเฉพาะหน่วยกิจการนกัศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวทางในการดาํเนินชีวิตให้กบันกัศึกษา 

ศษ.3.1.1.1 คาํสัง่คณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา ปีการศึกษา 2553 

ศษ.3.1.1.2 ตารางให้คาํปรึกษาปีการศึกษา 2553 

ศษ.3.1.1.3 หนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ.  2.5.4.5 รูปภาพงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

2. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ี

เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

      คณะศึกษาศาสตร์ มีหน่วยงานบริการการศึกษาโดยเฉพาะ

หน่วยกิจการนกัศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ีให้คาํปรึกษาและแนะแนวทาง

วิชาการ   มีการติดประกาศขอ้มูลข่าวสาร ประกาศรับสมคัร

งาน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา  มีแผน่พบัประชาสมัพนัธ์

คณะศึกษาศาสตร์ มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นกัศึกษา โดยมี

การประกาศพิจารณาทุนการศึกษา  นอกจากน้ี คณะ

ศึกษาศาสตร์ ยงัมีการบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

นกัศึกษาผา่นทาง Website  

คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th 

ศษ.3.1.1.3 หนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ.3.1.2.1 ประกาศขอ้มูลข่าวสาร 

ศษ.3.1.2.2 แผน่พบัประชาสมัพนัธ์คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.3.1.2.3 ประกาศพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th   
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา

ประสบการณ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพแก่นกัศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร์ มีการจดัโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่

นกัศึกษา ไดแ้ก่ 

1. โครงการอบรมถ่ายภาพ “FI 5 TRAINING” ภาควิชา

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีจาํนวนนกัศึกษาท่ี

เขา้ร่วมกิจกรรม 95 คน 

2. โครงการฝึกอบรมวิชาผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้

เบ้ืองตน้ ภาควิชาพลานามยั มีจาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 250 คน 

ศษ.3.1.3.1 

 

 

โครงการอบรมถ่ายภาพ “FI 5 TRAINING” 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.3.1.3.2 โครงการฝึกอบรมวิชาผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่น

ใหญ่ ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ ภาควิชาพลานามยั 

ศษ. 3.1.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ืองการ

แข่งขนัการประกอบอาหาร งาน THAIFEX-

WORLD OF FOODASIA 

ศษ. 3.1.3.4 รายงานผลการเขา้ร่วมแข่งขนังาน Elvira Sewing 

Contest 

4. มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ี

เป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า 

      คณะศึกษาศาสตร์ มีหน่วยงานบริการการศึกษาท่ีให้บริการให้

คาํปรึกษาแลว้ยงัมีหนา้ท่ีในการติดประกาศขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า นอกจากน้ี ยงัมีบอร์ดประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล

ข่าวสารเก่ียวกบัการรับสมคัรงานแก่ศิษยเ์ก่า 

ศษ.3.1.1.3 

 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ.3.1.2.1 ประกาศขอ้มูลข่าวสาร 

ศษ.3.1.2.2 

 

แผน่พบัประชาสมัพนัธ์คณะศึกษาศาสตร์ 

 

5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา

ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์

เก่า 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการจดัโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่

นกัศึกษา ไดแ้ก่ 

           1. โครงการสมัมนาวิชาการทางคหกรรมศาสตร์ เร่ือง “ความคิด

สร้างสรรค ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ภาพลกัษณ์ใหม่” มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 200 คน 

ศษ.3.1.5.1 โครงการสมัมนาวิชาการทางคหกรรมศาสตร์ 

เร่ือง “ความคิดสร้างสรรค ์งานคหกรรมศาสตร์สู่

ภาพลกัษณ์ใหม่” มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 200 

คน 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ตํ่ากวา่ 

3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

1. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คาํปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใชชี้วิตแก่นกัศึกษา 

อยูใ่นระดบั มาก  ค่าเฉล่ีย 3.64  (จากเกณฑ ์5 ระดบั) 

2. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

ต่อนกัศึกษา 

อยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ีย 3.65 (จากเกณฑ ์5 ระดบั) 

3. ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการเพ่ือพฒันาประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา 

อยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ีย 3.58  (จากเกณฑ ์5 ระดบั) 

ศษ.3.1.6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

งานบริการการศึกษา 

7. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพของการ

ให้บริการมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

พฒันาการจดับริการท่ีสนองความ

ตอ้งการของนกัศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการนาํผลการประเมินมาพฒันาการจดัการบริการแก่

นกัศึกษา และศิษยเ์ก่า  

         การบริการให้คาํปรึกษา บริการแหล่งขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

ต่อนกัศึกษา และศิษยเ์ก่า มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้

บริการเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา มีการปรับปรุงการ

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  คร้ังท่ี 3/2553 

วาระท่ี 3.3 เร่ือง ผลการประเมินความพึงพอใจ

ในการให้บริการงานบริการการศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7  ขอ้ 

 

เป้าหมาย........7 ขอ้................... ทาํได.้..................7 ขอ้...............    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป...........7 ขอ้................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. …5............คะแนน (เตม็ 5) 

 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. สถาบนั/หน่วยงานจดัทาํแผนการ

จดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ี

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติทุกดา้น 

           คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายดา้นกิจกรรมการพฒันา

นกัศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง มีแผนการดาํเนินงานกิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

มีคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบ

ดาํเนินการซ่ึงมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาเป็นประธาน

คณะกรรมการ 

ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์     

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.3.2.1.1 แผนดาํเนินงานปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมพฒันานกัศึกษา) 

ศษ.3.2.1.2 คาํสัง่คณะศึกษาศาสตร์ ท่ี 39/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย

กิจการนกัศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.3.2.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา  
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพ

การศึกษาแก่นกัศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจดักิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนั

คุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 

จาํนวน  2 กิจกรรมไดแ้ก่  

1.โครงการอบรม เร่ือง “องคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ีและเกณฑ์

การประเมิน ปีการศึกษา 2553” ซ่ึงมีประธานชมรมเป็นตวัแทนใน

การเขา้รับฟังการอบรม 

2.โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 

2553 

ศษ.3.2.2.1 

 

โครงการอบรม เร่ือง “องคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ีและ

เกณฑก์ารประเมิน ปีการศึกษา 2553” 

ศษ.2.7.3.2 

 

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์    ปี

การศึกษา 2553 

3. มีการส่งเสริมให้นกัศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนั

คุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรมท่ีดาํเนินการโดย

นกัศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญา

ตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ

บณัฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง

ประสงค ์

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมให้นกัศึกษานาํความรู้ดา้นการ

ประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจดักิจกรรมท่ีดาํเนินการโดยนกัศึกษา  

ดงัน้ี 

ระดับปริญญาตรี 

- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ 

จาํนวน 1 กิจกรรม ไดแ้ก่ โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่           

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

 

 

 

ศษ.2.7.3.2 

 

ระดับปริญญาตรี 

กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึ

ประสงค์ 

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์     ปี

การศึกษา 2553 

 

ศษ.3.2.3.1 

 

 

 

กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์                 

ปีการศึกษา 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

  - กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 1 กิจกรรม ไดแ้ก่ โครงการกีฬา

สานสมัพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

- กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อมจาํนวน 1 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 

2553 

- กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

จาํนวน 1 กิจกรรม ไดแ้ก่ โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ท่ี

ปฏิบติังานจนครบอาย ุ60 ปี 

- กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

จาํนวน 1 กิจกรรม ไดแ้ก่ โครงการไหวค้รู ปีการศึกษา 2553 

ระดับปริญญาโท 

- กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ 

จาํนวน 1 กิจกรรม ไดแ้ก่  โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

ประจาํปีการศึกษา 2553 ภาควิชาพลานามยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

- กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

จาํนวน 1 กิจกรรม ไดแ้ก่ โครงการกิจกรรมไหวค้รู สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 

 

ศษ.3.2.3.2 

กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 

โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

คณะศึกษาศาสตร์   ปีการศึกษา 2553 

 

ศษ.3.2.3.3 

กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ท่ีปฏิบติังานจนครบอาย ุ60 ปี 

 

 

 

ศษ.3.2.3.4 

ระดับปริญญาโท 

กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตทีพ่งึ

ประสงค์ 

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

ประจาํปีการศึกษา 2553ภาควิชาพลานามยัคณะ

ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแห 

 

ศษ.3.2.3.5 

 

กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

โครงการกิจกรรมไหวค้รูสาขาเทคโนโลยี

การศึกษา 

ศษ. 3.1.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ืองการ

แข่งขนัการประกอบอาหาร งาน THAIFEX-

WORLD OF FOODASIA 
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เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6  ขอ้ 

เป้าหมาย........6 ขอ้................... ทาํได.้................6 ขอ้..........................    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป.........6 ขอ้.................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. …5..........คะแนน (เตม็ 5) 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีการสนบัสนุนให้นกัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันา

คุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั และมี

กิจกรรมร่วมกนั 

คณะศึกษาศาสตร์มีการสนบัสนุนให้นกัศึกษาสร้างเครือข่าย

พฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั โดยจดั

กิจกรรมร่วมกนัเช่ือมความสมัพนัธ์ชาวจิตวิทยา 8 

มหาวิทยาลยั 

ศษ.3.2.4.1 

 

โครงการเช่ือมความสมัพนัธ์ชาวจิตวิทยา 8 

มหาวิทยาลยั 

5. มีการประเมินความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์อง

แผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

ต่างๆ มีการประเมินแผนการดาํเนินงาน กิจกรรมพฒันา

นกัศึกษา และแจง้ให้ผูบ้ริหารรับทราบ 

ศษ.3.2.5.1 

 

รายงานสรุปกิจกรรมพฒันานกัศึกษา              

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ.3.2.5.2 

 

ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปีการศึกษา 

2553 (แผนกิจกรรมพฒันานิสิตนกัศึกษา) 

ศษ.1.1.4.1 

 

KPI Template ปีงบประมาน พ.ศ. 2553 คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

6. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการนาํผลประเมินโครงการเสนอในท่ี

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา เพ่ือนาํผลการ

ประเมินไปปรับปรุงโครงการอยา่งต่อเน่ือง 

ศษ.3.2.1.3 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นกัศึกษา   
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องค์ประกอบที ่4   การวจิัย 

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไก

บริหารงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนดา้น

การวิจยัของสถาบนั 

และดาํเนินการตาม

ระบบท่ีกาํหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบบริหารงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค ์ มีนโยบาย พนัธกิจ  ของคณะ

ศึกษาศาสตร์    ท่ีสอดคลอ้งตามนโยบาย พนัธกิจดา้น

การวิจยัของมหาวิทยาลยัและยทุธศาสตร์การวิจยัของ

ชาติมีคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยัในการดาํเนินงาน    

ซ่ึงมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย ทิศทาง  แผนงานและ

เป้าหมายการวิจยัของคณะศึกษาศาสตร์  ส่งเสริม

พฒันาความสามารถดา้นการวิจยัของบุคลากรในคณะ

ศึกษาศาสตร์   มีแผนการดาํเนินงานการวิจยัและงาน

สร้างสรรคแ์ละมีการประเมินแผนการดาํเนินงานมี

ขั้นตอนการเสนอของบประมาณการสนบัสนุนการทาํ

วิจยัฯ 

ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

ศษ.1.1.1.6 

 

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดาํเนินงานและประเมินแผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา  2553 

(องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยัและงานสร้างสรรค)์ 

ศษ. 4.1.1.2 0นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) 

ศษ. 1.1.1.7 

 

แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของแผนคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 4.1.1.3 คาํสัง่ท่ี64/2552  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั  คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 4.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี 1/53,2/53,3/53,4/53,5/53 

ศษ. 4.1.1.5 ขั้นตอนการเสนอของบประมาณสนบัสนุนการทาํวิจยัจากงบประมาณเงินรายได ้ 

ของคณะศึกษาศาสตร์ 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีการบูรณาการ

กระบวนการวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคก์บัการจดัการ

เรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์มีการบูรณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียนการ

สอนโดยนาํผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาในการจดัการ

เรียนการสอน ไดแ้ก่ 

1.  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาไดน้าํผลงานวิจยั   1.1 )   เร่ืองการพฒันา

บทเรียนบนเวบ็กระบวนวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน (ET 105) 

เร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี  

ประกอบการเรียนการสอนวิชา   (ET 105)  มีเผยแพร่  Website ภาควิชา

เทคโนโลยีการศึกษา   2.2) เร่ือง ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงั

ท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี    มีการนาํ

ผลจากงานวิจยัท่ีไดเ้ผยแพร่ให้คณาจารยไ์ดรั้บทราบและคณาจารยไ์ดน้าํ

ผลงานวิจยัไปประกอบการผลิตส่ือการสอน Power point  ซ่ึงใช้

ประกอบการสอนวิชาในคณะศึกษาศาสตร์ 

2.  ภาควิชาจิตวิทยา ไดน้าํผลงานวิจยั  2.1) เร่ือง  The influences 

of age and number of siblings on levels of emotional stability in 

undergraduate students  2.2 ) เร่ืองการศึกษาบุคลิกภาพของนกัศึกษา

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัตามหลกัทฤษฏี

ทีเอ  ประกอบการสอนวิชา (PC 260) 

ศษ. 4.1.2.1 โครงการวิจยัท่ีบูรณาการกบัการจดัการเรียนการสอน   

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลผลรายวิชา  

ET 105  PC 260  EF 303  (EF 313) HU 428  HU 429  

TL 370 

ศษ. 4.1.2.2 Website ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

http://www.edu.ru.ac.th/et%2Dram/Home_index.html 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  ประกนั

สารสนเทศ/งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

ศษ. 4.1.2.3 บนัทึกขอ้ความ ขอความอนุเคราะห์ลงขอ้มูลงานวจิยั

และงานสร้างสรรค ์

ศษ.  4.1.2.4 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งรายงานวิจยัเร่ือง ความชดัเจนของ

คู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมา

เสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี     

ศษ. 4.1.2.5 แบบกรอกรายการการนาํผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

การบูรณางานวิจยักบัการจดัเรียนการสอน 

ศษ. 2.6.5.4 Powerpoint ประกอบการสอน 

 

 

http://www.edu.ac.th/
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีการบูรณาการ

กระบวนการวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคก์บัการจดัการ

เรียนการสอน 

3.  ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา  ไดน้าํผลงานวิจยัเร่ือง  การจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประกอบการสอนวิชา EF 303  (EF 

313)การศึกษาในประเทศไทย 

4.  ภาควิชาหลกัสูตรและการสอน ไดน้าํผลงานวิจยั 4.1) เร่ือง สมัฤทธ์ิผล

ของการนาํแนวคิดการศึกษา แบบเชิญเชิญสู่การปฏิบติัในโรงเรียน นาํมา

ประกอบการเรียนการสอนวิชา HU 428 และ HU 429   นอกจากน้ียงัไดน้าํ

ผลจากงานวิจยัไปเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างหลกัสูตรบริหารทรัพยากร

มนุษย ์   4.2) เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบสมัฤทธิผลของความคิด

สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น ม.1 ระหวา่งการสอนโดยใช้

เทคนิคการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละการสอนแบบปกติ นาํมา

ประกอบการเรียนการสอนวิชา TL 370  มีเอกสารประกอบจดัการเรียนการ

สอน   

ศษ. 2.6.5.5 เอกสารประกอบการสอน  วิชา TL 370 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3 มีการพฒันาศกัยภาพดา้น

การวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคแ์ละให้ความรู้

ดา้นจรรยาบรรณการวิจยั

แก่อาจารยป์ระจาํและ

นกัวิจยั 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นการ

วิจยั  มีแผนการดาํเนินงานส่งเสริมให้คณาจารยพ์ฒันาความรู้ดา้นการวิจยั     

คณะศึกษาศาสตร์ยงัส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์เขา้

ร่วมอบรมความรู้ดา้นการวิจยั  เช่น   (1)  อบรมหลกัสูตรการออกแบบการ

วิจยั    (2) อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การบ่มเพาะนกัวิจยัรุ่นใหม่  (3)  อบรม

เทคนิคการเขียนงานวิจยัและตาํราเพ่ือขอตาํแหน่งทางวิชาการ 

มีการให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณวิจยัแก่อาจารยแ์ละบุคลากร โดย

ทาํบนัทึกขอ้ความแจง้ให้หน่วยงานรับทราบจรรยาบรรณนกัวิจยัและ

แนวทางปฏิบติัในการทาํวิจยัและมีการเผยแพร่ในwebsite คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 4.1.3.1 ระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรดา้นการวิจยั 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา  2553 

(องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยัและงานสร้างสรรค)์ 

ศษ. 4.1.3.2 รายช่ือโครงการท่ีคณาจารยไ์ดรั้บการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

ศษ. 4.1.3.3 เอกสารประชาสมัพนัธ์การพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยั

หรืองานสร้างสรรค ์

ศษ. 4.1.3.4 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งคู่มือจรรยาบรรณนกัวิจยัและ

แนวทางปฏิบติั 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  /การจดัการ

ความรู้/อ่านดูรู้แน่ 
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ข้อ เกณฑ์การ

ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีการจดัสรร

งบประมาณของ

สถาบนั/

หน่วยงาน เพ่ือ

เป็นทุนวิจยัหรือ

งานสร้างสรรค ์

คณะศึกษาศาสตร์ไดรั้บเงินสนบัสนุนงานวิจยั จากงบประมาณรายไดจ้ากรายจ่ายของ

มหาวิทยาลยั  จาํนวน  300,000  บาท   ซ่ึงมีโครงการวิจยัท่ีไดรั้บทุน   จาํนวน  4  โครงการเป็น

เงิน  255,240   บาท   ดงัต่อไปน้ี 

1.  โครงการวิจยัเร่ือง “ปัญหาการสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร”   ผูว้ิจยัอาจารย ์ดร.วนิดา  ฉตัวิราคม   

จาํนวนเงิน  48,360  บาท 

2.  โครงการวิจยัเร่ือง “พฒันาการของการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ระหวา่งปีการศึกษา  2546-2550”  ผูว้ิจยัรองศาสตราจารย ์ ดร.สุรเดช  

สาํราญจิตต ์ จาํนวนเงิน 68,496  บาท 

3.  โครงการวิจยัเร่ือง  “ผลการใชชุ้ดการสอน เร่ืองความมีวินยัในตนเองของเดก็ปฐมวยั”  

ผูว้ิจยั อ.บงกช  ทองเอ่ียม จาํนวนเงิน 85,128  บาท 

4.  โครงการวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการของนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง”  ผูว้ิจยั อ.วิมลมาลย ์  หาญธนวานิชย ์ จาํนวนเงิน  53,256  บาท 

นอกจากน้ี คณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ไดรั้บเงินสนบัสนุนโครงการวิจยัจากสถาบนัวิจยั

และพฒันาจาํนวน  10  โครงการเป็นเงิน922,684  บาท   ซ่ึงจะมีคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการ

วิจยัจากหน่วยงานภายนอกจากงบประมาณแผน่ดินและจากงบรายไดข้องมหาวิทยาลยั    มี

ประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจยั พ.ศ. 2553  

เพ่ือให้บุคลากรในคณะฯไดรั้บทราบ 

ศษ. 2.7.3.2 เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากรายได ้ประจาํปี

งบประมาณ   พ.ศ.  2553   คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 4.1.41 มติกปค.อนุมติัโครงการวิจยั 

ศษ. 4.1.4.2 หนงัสือขออนุมติัโครงการวิจยั 

ศษ. 4.1.4.3 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัจากหน่วยงาน

ภายนอกจากงบประมาณแผน่ดิน 

ศษ. 4.1.4.4 7คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวจิยั(งบรายได)้7  

ศษ. 4.1.4.5 ประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑใ์น

การขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจยั พ.ศ. 2552 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรือ

งานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนั

อยา่นอ้ยในประเดน็ต่อไปน้ี 

- ห้องปฏิบติัการวิจยัฯ หรือหน่วยวิจยัฯ 

หรือศูนยเ์คร่ืองมือ หรือศูนยใ์หค้าํปรึกษา

และ 

สนบัสนุนการวิจยัฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูล

สนบัสนุนการวิจยัฯ 

- ส่ิงอาํนวยความสะดวกหรือการรักษา

ความปลอดภยัในการวิจยัฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

ปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการวิจยั 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัฯ เช่น 

การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดงงาน

สร้างสรรค ์การจดัให้มีศาสตราจารย์

อาคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ 

(visiting professor) 

     คณะศึกษาศาสตร์มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัและ

งานสร้างสรรค ์  ผูว้ิจยัสามารถปรึกษางานวิจยัไดท่ี้สถาบนัวิจยั 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  และสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้อบรม 

โปรแกรม SPSS  ท่ีทางสถาบนัคอมพิวเตอร์จดัให้   ผูว้ิจยัสามารถ

คน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนงานวิจยัได ้ ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ 

และงานวิจยั มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis 

     นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์ยงัไดจ้ดัโครงการประชุมเชิง

ปฏิบติัการนานาชาติ เร่ือง Children with Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder : Quest for Excellence ซ่ึงได้5เชิญวิทยาการ

จากประเทศอิสลาเอลเป็นวิทยากรและไดน้าํผลจากการวิจยัมา

บรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ  

ศษ. 4.1.5.1 สถาบนัวิจยัและพฒันา

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

ศษ. 4.1.5.2 บนัทึกขอ้ความ  หนงัสือเชิญเขา้ร่วมอบรม 

ศษ. 4.1.5.3 ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจยั มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง

www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder : Quest 

for Excellence     
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในขอ้ 4 

และขอ้ 5 อยา่งครบถว้นทุกประเดน็ 

    คณะศึกษาศาสตร์มีการติดตามการสนบัสนุนทุนวิจยั

หรืองานสร้างสรรค ์ รายงานให้แก่งานคลงัและพสัดุ คณะ

ศึกษาศาสตร์ และรายงานให้ท่ีปร5ะชุมคณะกรรมการ

ประจาํคณะศึกษาศาสตร์รับทราบ5 และมีการประเมิน

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ เร่ือง Children 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder : Quest for 

Excellence   

 

ศษ. 2.7.3.2 รายงานการใชเ้งินงบประมาณรายไดจ้าก

รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  หมวดเงิน

อุดหนุนการวิจยั 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี   8/2553  วาระท่ี  3.20 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children 

With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence     

7. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุน

พนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคข์อง

สถาบนั 

   

8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคบ์นพ้ืนฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือจาก

สภาพปัญหาของสงัคม เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ินและสงัคม และดาํเนินการตาม

ระบบท่ี 
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กาํหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการครบ 7 ขอ้ตามเกณฑท์ัว่ไป และครบถว้น

ตามเกณฑม์าตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

เป้าหมาย  6  ขอ้ ทาํได ้ 6  ขอ้     บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป     6  ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……..4............คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

4.2  ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ

หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยั

หรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือ

          คณะศึกษาศาสตร์  มีนโยบายในการเผยแพร่ผลงานวิจยั/งาน

สร้างสรรค ์และไดป้ฏิบติัตาม  (1)ระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่

ดว้ยวารสารวิจยัรามคาํแหง พ.ศ. 2552   หมวด 4  การเผยแพร่

ผลงานวิจยั      (2)  หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการส่งตน้ฉบบับทความ

เพ่ือตีพิมพใ์นวารสารวิจยัรามคาํแหง4      

           

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553           

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 4.2.1.1 ระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยวารสาร

วิจยัรามคาํแหง พ.ศ. 2552    

ศษ. 4.2.1.2 หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการส่งตน้ฉบบั

บทความเพ่ือตีพิมพใ์นวารสารวิจยัรามคาํแหง4 

http://www.rd.ru.ac.th/pdffile/KM/วารสารวิจัย/หลักเกณฑ์และรูปแบบต้นฉบับ.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/pdffile/KM/วารสารวิจัย/หลักเกณฑ์และรูปแบบต้นฉบับ.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/pdffile/KM/วารสารวิจัย/หลักเกณฑ์และรูปแบบต้นฉบับ.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/pdffile/KM/วารสารวิจัย/หลักเกณฑ์และรูปแบบต้นฉบับ.pdf
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นานาชาติ ศษ. 4.2.1.3 คู่มือการจดัเตรียมตน้ฉบบัเพ่ือตีพิมพว์ารสาร

วิจยัรามคาํแหง 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

  นอกจากน้ี  คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั คณะ

ศึกษาศาสตร์ยงั ไดพิ้จารณาเร่ืองการเผยแพร่ผลงานวิจยัและการ

นาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ โดยผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพ ์  คณะศึกษาศาสตร์จะดาํเนินการ  (1)  ขออนุมติัเงิน

สมนาคุณให้กบัผูว้ิจยั   จาํนวนเงิน  2,000 – 3,000  บาท  พร้อม

ประกาศเกียรติคุณ  (2)  ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บรางวลัวิจยัดีเด่น    

คณะศึกษาศาสตร์จะดาํเนินการขออนุมติัเงินสมนาคุณให้กบั

ผูว้ิจยั  จาํนวนเงิน   3,000 – 5,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ  

นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์   มีการติดประกาศประชาสมัพนัธ์    

การสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์  

เพ่ือให้บุคลากรรับทราบ    

ศษ. 4.1.1.4/1/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ

วิจยัคร้ังท่ี 1/2553  วาระท่ี 4.3 และวาระท่ี 4.4 

ศษ. 4.2.1.4 หลกัฐานการประชาสมัพนัธ์การสนบัสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร 

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จาก

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็น

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคข์องคณาจารยท่ี์จะตีพิมพล์ง

ในวารสารวิจยัสาขามนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง นั้น  มหาวิทยาลยัมีระบบรวบรวม คดั

ศษ. 4.2.2.1 บรรณาธิการกองบรรณาธิการ วารสาร

รามคาํแหง ฉบบัมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 
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องคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และ

ดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

สรร วิเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั และงานสร้างสรรคท่ี์เช่ือถือ

ได ้ งานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสารวิจยัรามคาํแหงมีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งทางวิชาการโดยผูท้รงคุณวฒิุ  และมี

ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกประจาํกองบรรณาธิการมากกวา่ร้อย

ละ 50  

ศษ.  2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ru.ac.th/

ระบบสารสนเทศ/งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

           นอกจากน้ีไดน้าํบทคดัยอ่รายงานการวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์

รวบรวมให้เป็นหมวดหมู่  ลงใน Website คณะ

ศึกษาศาสตร์ www.edu.ru.ac.th  เพ่ือสะดวกรวดเร็วทนัต่อการใช้

ประโยชน์   

  

3. มีการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่องคค์วามรู้

จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดจ้ากขอ้ 2 

สู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ ท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์น

วารสารวิจยัรามคาํแหง  และวารสารอ่ืนๆ   ไดน้าํบทคดัยอ่งานวิจยั

ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของคณะ

ศึกษาศาสตร์  http://www.edu.ru.ac.th/aspfile/index.asp 

ศษ. 4.2.3.1 รายช่ืองานวิจยั/งานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ์

เผยแพร่  

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  /

สารสนเทศ/งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

4. มีการนาํผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์

ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และ  มีการรับรองการ

ใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน 

ผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้ห้เกิดประโยชน ์และมีการ

รับรองการใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

จาํนวน 1 เร่ือง   ไดแ้ก่  เร่ือง ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืน

หลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี  โด

ยอ.ยศระวี  วายทองคาํ  

ศษ. 4.2.4.1 หนงัสือจากหน่วยงานภายนอกท่ีนาํผลการวิจยั

เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงั

ท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบน

จอโทรทศัน์แอลซีดี”ไปใชป้ระโยชน์   

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ac.th/
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5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครอง

สิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์

นาํไปใชป้ระโยชน์ และดาํเนินการตามระบบ

ท่ีกาํหนด 

คณะศึกษาศาสตร์ปฏิบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

วา่ดว้ยการบริหารจดัการสิทธิประโยชน์จากสินทรัพยท์างปัญญา 

พ.ศ. 2549 

ศษ. 4.2.5.1 ระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการ

บริหารจดัการสิทธิประโยชน์จากสินทรัพยท์าง

ปัญญา พ.ศ. 2549 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5  ขอ้ 

 

เป้าหมาย  5  ขอ้ ทาํได ้ 4 ขอ้     บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป   5  ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์  4   คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

ตวับ่งช้ี 4.3   เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต์่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 
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1.  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน

และภาย 

นอกสถาบนัท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทข้ึน

ไปต่อคน 

1. จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีปฏิบติังานจริง 139.5 คน 

2. จาํนวนนกัวิจยัประจาํท่ีปฏิบติังานจริง  -  คน 

3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํท่ีลาศึกษาต่อ 1  

คน 

4. จาํนวนเงินสนบัสนุนจากภายใน  1,177, 924  บาท 

 

ศษ. 4.3.1.1 โครงการท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

     

2. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและ

ภาย 

นอกสถาบนัท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาทข้ึนไป

ต่อคน 

   

3. กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน   

และภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 25,000 

บาทข้ึนไปต่อคน 

5. จาํนวนเงินสนบัสนุนจากภายนอก  280,000บาท 

6. เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจาํนวน

อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ1,457,924 /139.50 = 

10,451.07  บาท/คน 

 

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะ

ศึกษาศาสตร์: จาํแนกตามวฒิุ

การศึกษาและตาํแหน่งทาง

วิชาการ   
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เกณฑ์การประเมิน   ปัจจยันาํเขา้ 

โดยการแปลงจาํนวนเงินต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ข และ ค2 จาํแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1.1 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

1.3 กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จาํนวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีกาํหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 

 

เป้าหมาย  15,000  บาท  ทาํได ้ 10,451.07  บาท     บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปี15,000 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์     2.09   คะแนน (เตม็ 5) 
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สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวชิาและระดับสถาบนั 

1. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะวิชา = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 

2. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกคณะวิชาในสถาบนั 
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ตวับ่งช้ี  4.4*   ร้อยละของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํ 

เกณฑ์การให้คะแนน   ผลผลิต / ผลลพัธ์ 

 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ  โดยกาํหนดร้อยละเท่ากบั 5 คะแนน   จาํแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดงัน้ี 

กลุ่มสาขาวชิา 5  คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 10 

 

วธีิการคาํนวณ 

 ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
x 100 

 อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํทั้งหมด 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. ร้อยละของงานวิจยัหรือ

งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ

ตีพิมพห์รือเผยแพร่ใน

ระดบัชาติหรือนานาชาติ

ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ

และนกัวิจยัประจาํ 

 

 

1. ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่1.75 

2. จาํนวนอาจารยป์ระจาํ   139.50  คน(รวมท่ีลาศึกษาต่อ)   

3. จาํนวนนกัวิจยัประจาํ   -  คน  (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

4.  ร้อยละของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  1.75  x 100 = 1.25 

                                                                                                           139.50 

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์: 

จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและ

ตาํแหน่งทางวิชาการ   

ศษ. 4.4.1.1 รายช่ืองานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือ

เผยแพร่ในระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 
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เกณฑ์การประเมิน 

 กาํหนดระดับคุณภาพบทความวจิัยทีต่ีพมิพ์  ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 

0.125      มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

0.25      มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI  

0.50      มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

0.75      มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอ

ไทลท่ี์ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

1.00      มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 1 

หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล ISI 

กาํหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์  ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  

0.25      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 

0.50      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.75      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน 

1.00      งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


 113 

*  อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  (Association of South East Asian Nations)  มี 10  ประเทศ ไดแ้ก่  กมัพชูา  ไทย  บรูไน  พม่า  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  

ลาว  เวียดนาม  สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

 

 

 

สรุปจํานวนบทความวจิยัทีต่พีมิพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แยกเป็น 

1. มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ จํานวน................4......................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม...0.75................. 

2. มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI  จํานวน ........4........เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วง

นํ้าหนักรวม..........1........... 

3. มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. จํานวน..........................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

4. มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 3 

หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. จํานวน ................................เร่ือง   

คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

5. มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทลท่ี์ 1 หรือ 2 (Q1 

หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพห์รือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นฐานขอ้มูลสากล ISI จํานวน…………เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วง

นํ้าหนักรวม..................... 

 

สรุปค่านํ้าหนักผลงานสร้างสรรค์ทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แยกเป็น 

1.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  จํานวน.................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

2.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ จํานวน..........................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

3.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ ประเทศ จํานวน.........เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม............ 

4.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน จํานวน................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

5.     งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ จํานวน..........................เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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เป้าหมาย  ร้อยละ 5 ทาํได ้ ร้อยละ  1.25    บรรลุเป้าหมาย                     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.......ร้อยละ 5......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์  0.63   คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่4.5   งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. งานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคท่ี์

นาํไปใชป้ระโยชน์  

 

1. จาํนวนวิจยัท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์……………2………….เร่ือง 

2. งานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์………-…………...เร่ือง 

3. ผลรวมของจาํนวนงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใช้

ประโยชน์....2.....เร่ืองไดแ้ก่  1) เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สี

ตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบน

จอโทรทศัน์แอลซีดี” นาํมาใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการ

สอนของโรงเรียนอิสลามสนัติชน  2)  การพฒันาขนมช่อม่วงใย

อาหารสูงพร้อมบริโภคแช่เยือกแขง็ 

4. จาํนวนอาจารยป์ระจาํ 139.50  คน (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

5. จาํนวนวิจยัประจาํ ..............-......คน (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

6. ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน์  

2x100/139.50= 1.43 

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สี

ตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบน

จอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 4.2.4.1 หนงัสือจากหน่วยงานภายนอกท่ีนาํผลการวิจยัเร่ือง “ความชดัเจน

ของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอ

บนจอโทรทศัน์แอลซีดี”ไปใชป้ระโยชน์   

ศษ. 4.5.1.1 โครงการวิจยัเร่ือง การพฒันาขนมช่อม่วงใยอาหารสูงพร้อม

บริโภคแช่เยือกแขง็ 

ศษ. 4.5.1.2 บนัทึกขอ้ความ สถาบนัวิจยัและพฒันา เร่ือง การประเมินผล

โครงการ การพฒันาขนมช่อม่วงใยอาหารสูงพร้อมบริโภคแช่

เยือกแขง็ 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลผลิต / ผลลพัธ์   ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ  โดยกาํหนดร้อยละ  20 เท่ากบั 5  คะแนน   ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

วธีิการคาํนวณ 

 ผลรวมของจาํนวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์นาํไปใชป้ระโยชน ์
x 100 

 อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํทั้งหมด 

 

เป้าหมาย  ร้อยละ 4 ทาํได ้ ร้อยละ 1.43    บรรลุเป้าหมาย                 ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป  ร้อยละ 4 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์  0.36  คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่4.6    ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 
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1. ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ 1. ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของผลงานวิชาการท่ีไดรั้บรองคุณภาพ .. 2.25… 

2. จาํนวนอาจารยป์ระจาํ  139.50  .คน (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

3. จาํนวนวิจยัประจาํ  -  คน (รวมท่ีลาศึกษาต่อ) 

4. ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพ  

2.25x100/139.50=1.61 

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์: 

จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและ

ตาํแหน่งทางวิชาการ   

ศษ. 4.6.1.1 บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลผลิต / ผลลพัธ์ 

 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ  โดยกาํหนดร้อยละ  10 เท่ากบั 5  คะแนน   ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

วธีิการคาํนวณ 

 

 ผลรวมถ่วงนํ้ าหนกัของผลงานวชิาการท่ีไดรั้บรองคุณภาพ 
x 100 

 อาจารยป์ระจาํและนกัวิจยัประจาํทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
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 กาํหนดระดบัคุณภาพผลงานวิชาการ  ดงัน้ี 

 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ 

0.50 บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ 

0.75 ตาํราหรือหนงัสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุ 

1.00 ตาํราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวิชาการแลว้  หรือตาํราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมี

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

สรุปจํานวนบทความวชิาการทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แยกเป็น 

1. บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ……2…… เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม.......0.75.............. 

2. บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ……1…… เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม........0.50............. 

3. ตาํราหรือหนงัสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุ……1…… เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม.......1.............. 

4.  ตาํราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทางวิชาการแลว้  หรือตาํราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูท้รงคุณวฒิุตรวจอ่านตามเกณฑก์าร

ขอตาํแหน่งทางวิชาการ………… เร่ือง  คดิเป็นค่าถ่วงนํ้าหนักรวม..................... 

 

เป้าหมาย  ร้อยละ 2 ทาํได ้ ร้อยละ 1.61    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป  ร้อยละ 2 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……0.81.............คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

 

องค์ประกอบที ่5   การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

5.1***  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สงัคม และ

ดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

คณะศึกษาศาสตร์ มีนโยบายสนบัสนุนการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคมในแผนปฏิบติัราชการ  4 ปี  (2552 - 2555)            

คณะศึกษาศาสตร์  มีระบบกลไกการให้บริการวิชาการแก่สงัคม  มี

แผนการดาํเนินงานบริการวิชาการแก่สงัคม  เพ่ือปฏิบติัตามนโยบาย

ของคณะศึกษาศาสตร์   มีคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  

ในการดาํเนินงานบริการวิชาการ มีการดาํเนินงานตามแผนการ

ดาํเนินงานบริการวิชาการท่ีกาํหนดไว ้  

คณะศึกษาศาสตร์ ไดป้ฏิบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง วา่ดว้ยการให้บริการวิชาการ  และระเบียบ

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2545  ในการให้บริการวิชาการแก่สงัคม  นอกจากน้ีคณะ

ศึกษาศาสตร์ยงัส่งเสริมให้ อาจารยมี์ส่วนร่วมในการให้บริการทาง

วิชาการแก่สงัคมเป็นท่ีปรึกษา   เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์  วิทยากร  

ภายนอก มหาวิทยาลยั    

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 5.1.1.1 ระบบกลไกการให้บริการวิชาการแก่สงัคม 

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา  2552  

(องคป์ระกอบท่ี 5) 

ศษ. 5.1.1.3 คาํสัง่ท่ี  93 /2553  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ                      

คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ.  5.1.1.4 ระเบียบมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการให้บริการ

วิชาการ 

ศษ. 5.1.1.5 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 

ของส่วนราชการ  พ.ศ. 2545 

ศษ.  5.1.1.6 รายช่ืออาจารยป์ระจาํท่ีมีส่วนร่วมในการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคม 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก่

สงัคมกบัการเรียนการ

สอน 

ปีการศึกษา 2553  คณะศึกษาศาสตร์ไดจ้ดัโครงการบริการวิชาการ

ไดแ้ก่   1) โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder : Quest for Excellence    ซ่ึงคณะศึกษาศาสตร์ เป็น

หน่วยหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและผลิตบณัฑิต และ

ภาควิชาต่างๆ  ไดด้าํเนินการเปิดกระบวนวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนเดก็

พิเศษ  ไดแ้ก่ กระบวนวิชา TL 304  การสอนเดก็พิเศษ    ES 407  การศึกษา

สาํหรับเดก็ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้    ES  203  การศึกษาพิเศษ    และ  ES 

406 การศึกษาสาํหรับเดก็ออทิสติก   2)  โครงการจดันิทรรศการทาง

วิชาการ EDUCA 2010  ซ่ึงคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยับูรพาและ

ท่ีประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จดัประชุมนานาชาติดา้น

กลยทุธก์ารเรียนการสอนและงานแสดงแนวคิดนวตักรรม ส่ือเทคโนโลยี

และผลิตภณัฑท์างการศึกษา  และนกัศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ไดร่้วม

จดันิทรรศการจดัแสดงนิทรรศการและสาธิตความรู้ทางดา้นคหกรรม

ศาสตร์ดา้นอาหาร งานประดิษฐแ์ละงานผา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในรายวิชา          

HC 606 ทศันคติทาง คหกรรมศาสตร์  3)โครงการฝึกอบรมการทาํเตา้หวย 

ฟุตสลดั กุย้ฉ่าย เห็ดหยอ่ง  ซ่ึงให้บริการกบักลุ่มแม่บา้น จงัหวดันครนายก  

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในรายวิชา HC 625 การพฒันาโครงการคหกรรมศาสตร์

เพ่ือพฒันาชุมชน 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA 2010    

ศษ. 5.1.2.2 โครงการฝึกอบรมการทาํเตา้หวย ฟุตสลดั กุย้ฉ่าย เห็ด

หยอ่ง 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวิชา  Course Syllabus) วิชา ES 406          

ES 407  ES  203  TL 304  HC 625  HC 606  

 

 



    

 120 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สงัคมกบัการวิจยั 

คณะศึกษาศาสตร์ไดน้าํผลงานวิจยัของ อ.ยศระวี  วายทองคาํ  จดั

โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สี

ตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์

แอลซีดี”  เพ่ือบริการวิชาการแก่สงัคม  

นอกจากน้ีคณาจารยภ์าควิชาคหกรรมศาสตร์  โดยรศ.ดร.วนัดี  

ไทยพาณิช  ไดน้าํผลจากงานวิจยับริการวิชาการแก่สงัคม โดยเป็น

วิทยากรบรรยายเก่ียวกบั การพฒันาขนมช่อม่วงใยอาหารสูงพร้อม

บริโภคแช่เยือกแขง็  ณ โรงเรียนถาวรากลู   จ.สมุทรสงคราม และได้

ถ่ายทอดความรู้ เน่ืองในวนัสถาปนามหาวิทยาลยัรามคาํแหงครบรอบ 39

ปี   การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน “การทาํขนมช่อม่วง” ประจาํปี 2553   

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจน

ของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมา

เสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 5.1.3.1 รายงานผลการบริการวิชาการแก่สงัคม  การประเมินผล

โครงการ การพฒันาขนมช่อม่วงใยอาหารสูงพร้อมบริโภค

แช่เยือกแขง็   

ศษ. 5.1.3.2 รายงานผลการบริการวิชาการแก่สงัคม ผลการประเมิน  39 

ปี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีการประเมินผลความสาํเร็จ

ของการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแก่สงัคมกบัการ

เรียนการสอนและการวิจยั 

1) โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder : Quest for Excellence    

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี   2)  โครงการจดันิทรรศการทาง

วิชาการ EDUCA 2010  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี   3)

โครงการฝึกอบรมการทาํเตา้หวย ฟุตสลดั กุย้ฉ่าย เห็ดหยอ่ง 

ให้กบักลุ่มแม่บา้น จงัหวดันครนายก  ผลการประเมินอยูใ่นระดบั

ดี 

4)  โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความ

ชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือ

นาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี”  ผลการประเมินภาพรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด  5)  บริการวิชาการแก่สงัคม โดยเป็นวิทยากร

บรรยายเก่ียวกบั การพฒันาขนมช่อม่วงใยอาหารสูงพร้อม

บริโภคแช่เยือกแขง็  ณ โรงเรียนถาวรากลู   จ.สมุทรสงคราม   

ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ  6)  ไดถ่้ายทอด

ความรู้ เน่ืองในวนัสถาปนามหาวิทยาลยัรามคาํแหงครบรอบ 39

ปี   การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน “การทาํขนมช่อม่วง” ประจาํปี 

2553  ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก   

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA 2010    

ศษ. 5.1.2.2 โครงการฝึกอบรมการทาํเตา้หวย ฟุตสลดั กุย้ฉ่าย เห็ด

หยอ่ง 

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจน

ของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมา

เสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 5.1.3.1 รายงานผลการบริการวิชาการแก่สงัคม  การประเมินผล

โครงการ การพฒันาขนมช่อม่วงใยอาหารสูงพร้อมบริโภค

แช่เยือกแขง็   

ศษ. 5.1.3.2 รายงานผลการบริการวิชาการแก่สงัคม ผลการประเมิน  39 

ปี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. มีการนาํผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก่สงัคม

กบัการเรียนการสอนและการ

วิจยั 

คณะฯไดมี้การนาํผลการประเมินโครงการพิจารณาในท่ี

ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ และ

คณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์เพ่ือนาํผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการ บูรณาการทางวิชาการกบัการเรียนการสอนและ

การวิจยั 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ                             

คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553  วาระท่ี 4.13 

ศษ. 2.1.2.1/2/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        

คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 2/54วาระท่ี 5.1 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5  ขอ้ 

 

เป้าหมาย  2  ขอ้ ทาํได ้ 5  ขอ้     บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป   5  ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……..5............คะแนน (เตม็ 5) 

 

 

 

 

 

 



 123 

 

 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 

 

ข้อ เกณฑ์การเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการสาํรวจความ

ตอ้งการของชุมชน 

หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือ

หน่วยงานวิชาชีพ

เพ่ือประกอบการ

กาํหนดทิศทางและ

การจดัทาํแผนการ

บริการทางวิชาการ

ตามจุดเนน้ของ

สถาบนั 

      คณะศึกษาศาสตร์  1)  มีการสาํรวจความตอ้งการของชุมชน  จากการไดพ้บสภาพ

ปัญหาจริงเม่ือไปนิเทศการสอนของนกัศึกษาฝึกสอนตามสถานศึกษาต่างๆ  และจากการ

ปรึกษาหารือเร่ืองเดก็สมาธิสั้นกบัผูบ้ริหารและอาจารยพ่ี์เล้ียง   และไดด้าํเนินการจดั

โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

: Quest for Excellence   

 2)  มีการสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการของชุมชนในการฝึกอบรม: การบูรณาการงานวิจยั

สู่ชุมชน ผลการสาํรวจ  ตอ้งการให้คณะศึกษาศาสตร์จดัอบรมเร่ืองส่ือการสอน โดยใช้

ระยะเวลา 1 วนั   วนัจนัทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00น. – 16.00 น.  และไดมี้การจดัโครงการ

ประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษร

ต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี”  หลงัจากจดัโครงการน้ีแลว้ ยงัไดมี้การ

สาํรวจผูเ้ขา้ร่วมอบรมวา่ตอ้งการอบรมเชิงปฏิบติัหวัขอ้ใดในคร้ังต่อไป ซ่ึงผลการสาํรวจ 

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเสนอให้อบรมเร่ืองเทคนิคการสอนและการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  

นอกจากน้ี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน   ไดจ้ดักิจกรรม  อ่านคิดเขียนให้

นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั  ผลปรากฎวา่คณะครูยงัขาดความรู้ ขาดทกัษะ จึงได ้เชิญ              

รศ.ดร.อรนุช ลิมตศิริ เป็นวิทยากรหวัขอ้ การนาํกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน  จากการ

บริการวิชาการดงักล่าวไดน้าํผลจากการประเมินประกอบการสอนวิชา EE 484 

ศษ. 1.1.2.1/3/52 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2552  วาระท่ี 4.2  เร่ือง 

การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการของนานาชาติ 

 ศษ. 5.2.1.1 ผลการสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการของชุมชน

ในการฝึกอบรม: การบูรณาการงานวิจยัสู่

ชุมชน 

ศษ. 5.2.1.2 ผลการประเมินโครงการประชุมอบรมเชิง

ปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สี

ตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือ

นาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 5.2.1.3  หนงัสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร และ

ประเมินอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การนาํ

กระบวนการคิดสู่ห้องเรียน 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีความร่วมมือดา้นบริการ

ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้

และเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 

หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

      คณะศึกษาศาสตร์มีความร่วมมือดา้นบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  ดงัน้ี 

 1.  คณะศึกษาศาสตร์ไดร่้วมกบัสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการอุดมศึกษาและคณะกรรมการอาชีวศึกษา จดังานประชุมนานาชาติดา้น

กลยทุธ์การเรียนการสอน  “The 2nd  International Conference of Learning & 

Teaching” และงานแสดงแนวคิดนวตักรรมส่ือเทคโนโลยี และผลิตภณัฑท์างการ

ศึกษา “EDUCA 2010”  

2.  โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืน

หลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี”  ซ่ึงมีอาจารยจ์าก

หน่วยงานท่ีส่งนกัศึกษาไปฝึกสอนเขา้ร่วมโครงการ 

3.  โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence โดยเชิญวิทยากรจาก Registered   Occupational 

Therapist  จากประเทศอิสลาเอล    

4 .  รศ.ดร.วนัดี  ไทยพานิช  ไดเ้ป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกบั การพฒันาขนมช่อม่วง

ใยอาหารสูงพร้อมบริโภคแช่เยือกแขง็  ซ่ึงเป็นผลงานวิจยั  และสถาบนัวิจยัและ

พฒันาไดจ้ดัโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี   ณ โรงเรียนถาวรากลู   จ.สมุทรสงคราม   

5.   นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัรามคาํแหงไดร่้วมมือกบัโรงเรียนวดัหลวงราชาวาส           

จ.อุทยัธานีจดัโครงการโรงเรียนตน้แบบเขา้สู่ระบบโดยมีคณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์

ท่ีให้บริการวิชาการ 

ศษ. 5.2.2.1 เอกสาร ขอความร่วมมือจดัแสดงนิทรรศการท่ีประชุม

คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในงาน EDUCA 2010    

ศษ. 5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA 2010    

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความ

ชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบั 

พ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบน

จอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 5.2.2.2 รายช่ือโรงเรียนท่ีส่งนกัศึกษาไปฝึกสอนภาควิชา

หลกัสูตรและการสอน 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder : Quest for 

Excellence     

ศษ. 5.1.3.1 รายงานผลการบริการวิชาการแก่สงัคม  การ

ประเมินผลโครงการ การพฒันาขนมช่อม่วงใยอาหาร

สูงพร้อมบริโภคแช่เยือกแขง็   

ศษ. 5.2.2.3 คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนตน้แบบ

เขา้สู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหงเตม็รูปแบบ 
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โรงเรียนวดัหลวงราชาวาส จ.อุทยัธานี 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือ

ผลกระทบของการให้บริการทาง

วิชาการต่อสงัคม 

      คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินประโยชน์                      

1)โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder : Quest for 

Excellence  ซ่ึงผลการประเมิน ดา้นคุณภาพการบริการ 

(เน้ือหาการประชุม)  เน้ือหาและประสบการณ์ผูเ้ขา้ร่วม

อบรมสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัได ้ และผูเ้ขา้ร่วมอบรมมี

โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น  มีความพึงพอใจในระดบั 

มาก (4.13)   

2) โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “ความ

ชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนั

เม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี”  ผูป้ระเมินสามารถ

นาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก   

3) โครงการโรงเรียนตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิต

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเตม็รูปแบบ โรงเรียนวดัหลวงราชา

วาส จ.อุทยัธานี  ผลการดาํเนินงานภาพรวมอยูใ่นระดบัดี 

 

ศษ. 1.1.2.1/3/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 4/25523 วาระท่ี 3.1  1  เร่ืองผล

การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ 

เร่ือง Children with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence 

ศษ. 5.2.1.2 ผลการประเมินโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  

เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมี

แบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอล

ซีดี” 

ศษ. 4.2.4.1 หนงัสือจากหน่วยงานภายนอกท่ีนาํผลการวิจยัเร่ือง 

“ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบ

อกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี”

ไปใชป้ระโยชน์   

ศษ. 5.2.3.1 ผลการดาํเนินงานตามโครงการและแผนโครงการ

โรงเรียนตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลยั

รามคาํแหงเตม็รูปแบบ โรงเรียนวดัหลวงราชาวาส        

จ.อุทยัธานี ประจาํปีงบประมาณ  2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีการนาํผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพฒันาระบบ

และกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร์ไดมี้การนาํผลการประเมิน

โครงการพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ และคณะกรรมการประจาํ คณะ

ศึกษาศาสตร์เพ่ือนาํผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรม

การให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม  

 มีการประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียน

ตน้แบบฯ จงัหวดัอุทยัธานีเพ่ือนาํผลการดาํเนินตาม

โครงการไปพฒันาการให้บริการ 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553  วาระท่ี 4.13 

ศษ. 2.1.2.1/2/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 2/54วาระท่ี 5.1 

ศษ. 5.2.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการ

โรงเรียนตน้แบบฯ จงัหวดัอุทยัธานี 

5. มีการพฒันาความรู้ท่ีไดจ้ากการให้บริการทาง

วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบนัและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

คณะศึกษาศาสตร์ไดน้าํความรู้ท่ีไดจ้ากโครงการ

ประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “ความชดัเจนของคู่สี

ตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอ

บนจอโทรทศัน์แอลซีดี  เผยแพร่ให้บุคลากรในคณะ

รับทราบ และเผยแพร่ในwebsite ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.1.2.1/2/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 2/54วาระท่ี 5.1 

ศษ. 2.6.5.3 บนัทึกขอ้ความขอส่งรายงานการวิจยั เร่ืองความ

ชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษร

ต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  

สารสนเทศ/งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
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เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5  ขอ้ 
 

เป้าหมาย    3    ขอ้ ทาํได ้ 5     ขอ้     บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป 4    ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์5  คะแนน (เตม็ 5) 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. ผลการนาํความรู้และ

ประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใชใ้น

การพฒันาการเรียนการ

สอนและการวิจยั 

1. จาํนวนโครงการบริการวิชาการท่ีนาํมาใชพ้ฒันาการเรียน

การสอน  3 โครงการ 

2. จาํนวนโครงการบริการวชิาการท่ีนาํมาใชพ้ฒันาการวิจยั - 

โครงการ 

3. จาํนวนโครงการบริการวิชาการท่ีนาํมาใชพ้ฒันาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจยั   3  โครงการ 

4. จาํนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด   6   โครงการ 

5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนาํมาใชพ้ฒันาการ

เรียน 

การสอนและการวิจยั   6 x 100/6=  100 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA 2010    

ศษ. 5.1.2.2 โครงการฝึกอบรมการทาํเตา้หวย ฟุตสลดั กุย้ฉ่าย เห็ดหยอ่ง 

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษร

กบัพ้ืนหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 5.1.3.1 รายงานผลการบริการวิชาการแก่สงัคม  การประเมินผลโครงการ การ

พฒันาขนมช่อม่วงใยอาหารสูงพร้อมบริโภคแช่เยือกแขง็   

ศษ. 5.1.3.2 รายงานผลการบริการวิชาการแก่สงัคม ผลการประเมิน  39 ปี มหาวิทยาลยั
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รามคาํแหง ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน   ผลผลิต / ผลลพัธ์ 

 ใชบ้ญัญติัไตรยางศเ์ทียบ  โดยกาํหนดร้อยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน    

วธีิการคาํนวณ 
 

 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจยั 

x 100 

 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 
 

เป้าหมาย  ร้อยละ 50 ทาํได ้ ร้อยละ 75     บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป  ร้อยละ 60 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……5..............คะแนน (เตม็ 5) 
 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนหรือองคก์ร 

คณะศึกษาศาสตร์ มีนโยบายสนบัสนุนการบริการทาง

วิชาการแก่สงัคมในแผนปฏิบติัราชการ  4 ปี  (2552 - 

2555)   คณะศึกษาศาสตร์  มีระบบกลไกการให้บริการ

วิชาการแก่สงัคม  มีแผนการดาํเนินงานบริการวิชาการแก่

สงัคม  เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์   มี

คณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์  ในการ

ดาํเนินงานบริการวิชาการ   ในการดาํเนินโครงการมีการ

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์     

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 5.1.1.1 ระบบกลไกการให้บริการวิชาการแก่สงัคม 

ศษ. 5.1.1.2 แผน- ประเมินแผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา  2552  

(องคป์ระกอบท่ี 5) 

ศษ. 5.1.1.3 คาํสัง่ท่ี  93 /2553  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ                      

คณะศึกษาศาสตร์ 
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ดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงานบริการวิชาการท่ีกาํหนด

ไว ้ มีการประเมินแผนการดาํเนินงาน  

ศษ. 2.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์              

ปีการศึกษา 2553 

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 จาํนวนแผน  4   แผน 

บรรลุเป้าหมายตามแผน   3   แผน 

คิดเป็นร้อยละ  75 

ศษ. 5.1.1.2 แผน- ประเมินแผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา  2552  

(องคป์ระกอบท่ี 5) 

3. ชุมชน/องคก์รมีผูน้าํหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้

และดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

คณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ไดร่้วมบริการวิชาการ

โครงการโรงเรียนตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิต

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเตม็รูปแบบ โรงเรียนวดั

หลวงราชาวาส จ.อุทยัธานี  โดยมีการอบรมเพ่ือ

พฒันาศกัยภาพให้กบัครูและนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

ศษ. 5.4.3.1 ผลการดาํเนินงานตามโครงการและแผนโครงการโรงเรียน

ตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหงเตม็รูปแบบ 

โรงเรียนวดัหลวงราชาวาส จ.อุทยัธานี ประจาํปีงบประมาณ  

2551 

ศษ. 5.4.3.2 ผลการดาํเนินงานตามโครงการและแผนโครงการโรงเรียน

ตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหงเตม็รูปแบบ 

โรงเรียนวดัหลวงราชาวาส จ.อุทยัธานี ประจาํปีงบประมาณ  

2552 

ศษ. 5.2.3.1 ผลการดาํเนินงานตามโครงการและแผนโครงการโรงเรียน

ตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหงเตม็รูปแบบ 

โรงเรียนวดัหลวงราชาวาส จ.อุทยัธานี ประจาํปีงบประมาณ  

2553 

 



    

 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกท่ีมีการพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยคงอตั

ลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 

   

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ

สงัคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเขม้แขง็ 

   

 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  ผลผลิต / ผลลพัธ ์

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการปฏิบติั 

1 ขอ้ 

มีการปฏิบติั 

2  ขอ้ 

มีการปฏิบติั 

3 ขอ้ 

มีการปฏิบติั 

  4 ขอ้ 

มีการปฏิบติั 

5  ขอ้ 

 

เป้าหมาย  2ขอ้ ทาํได ้ 3  ขอ้   บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป  2 ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……...3...........คะแนน (เตม็ 5) 
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องค์ประกอบที ่6   การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 6.1  ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม และดาํเนินการตามระบบวงจร

คุณภาพ PDCA 

     คณะศึกษาศาสตร์มีระบบการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมดงัน้ี 1) 

มีการกาํหนดนโยบายดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมใน

แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ 2553 คณะศึกษาศาสตร์ 2) มีการ

จดัแผนการดาํเนินงาน ปีการศึกษา 2553 และ 3) มีการประชุม

คณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการในการดาํเนินงานเก่ียวกบัการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม รวมทั้ง 4) มีการติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งเป็น

ระบบ 

     สาํหรับกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมมีดงัน้ี 1) มีการ

จดัสรรงบประมาณการดาํเนินงานการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 2) 

มีคณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการและกองทุนคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีรอง

คณบดีฝ่ายสวสัดิการเป็นประธานกรรมการ      

      ทั้งน้ีการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม คณะศึกษาศาสตร์ได ้

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะ

ศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.6.1.1.1 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม 

ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.6.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี 1/2553 วนัท่ี 14 มิ.ย.53 

คร้ังท่ี 2/2553 วนัท่ี 13 ก.ย. 53 

คร้ังท่ี 3/2553 วนัท่ี 12 พ.ย. 53 

คร้ังท่ี 1/2554 วนัท่ี 7 ม.ค. 54 

คร้ังท่ี 2/2554 วนัท่ี 7 มี.ค. 54 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 
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  ดาํเนินตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ดงัน้ี 1) มีการวาง

แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

ประจาํปีการศึกษา 2553 2) มีการประชุมคณะกรรมการ

ฝ่ายสวสัดิการ 3) ดาํเนินการจดักิจกรรม/โครงการท่ี

ส่งเสริมการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 4) 

ประเมินผลการดาํเนินงานกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริม

การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และ 5) ส่งผลการ

ดาํเนินงานกิจกรรม/โครงการรายงานต่อคณบดีคณะ

ศึกษาศาสตร์เพ่ือการวางแผนปรับปรุงผา่นท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.6.1.1.3 มติโครงการ คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ ดงัน้ี 

1)โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษาและ

ถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2553” 

2) โครงการวนัแม่แห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

3) โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีปฏิบติังาน

จนอายคุรบ 60 ปี 

4) โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ “EDUCA 2010” 

5) โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 

6) โครงการศึกษาศาสตร์สมัพนัธ์วนัปีใหม่ 

7) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” 

8) โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานค ์(วนัปีใหม่ไทย) 

9) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม “ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข” คณะ

ศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 
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   ศษ. 6.1.1.4 การจดัสรรงบประมาณโครงการ 

1)โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษา

และถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2553” 

2) โครงการวนัแม่แห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

3) โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ท่ี

ปฏิบติังานจนอายคุรบ 60 ปี 

4) โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ “EDUCA 2010” 

5) โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 

6) โครงการศึกษาศาสตร์สมัพนัธ์วนัปีใหม่ 

7) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” 

8) โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานค ์(วนัปีใหม่ไทย) 

9) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม “ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข” คณะ

ศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

ศษ.6.1.1.5 คาํสัง่คณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการและกองทุนคณะศึกษาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 
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2. มีการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 

       คณะศึกษาศาสตร์มีการบูรณาการการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม

กบัการจดัการเรียนการสอน โดยจดัทาํส่ือบทเรียน    e-learning เพ่ือ

ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมไทยสู่สากล เร่ืองการแกะสลกั

ผกัและผลไม ้และวิชา HC606 (ทศันมิติทางคหกรรมศาสตร์) นกัศึกษา

ไดร่้วมจดันิทรรศการเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาไทย 

ศษ.6.1.2.1 

 

 

 

โครงสร้างส่ือบทเรียน e-learning เพ่ือส่งเสริม

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมไทยสู่สากล 

เร่ืองการแกะสลกัผกัและผลไม ้

ศษ. 5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA 

2010    

3. 

 

 

มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ

บริการดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมต่อสาธารณชน 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมให้บุคลากรรับทราบ และแผน่พบัเพ่ือ เผยแพร่การบริการดา้น

ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมปีการศึกษา 2553  จาํนวน 11โครงการ คือ  

 1.โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษา และ

ถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร์” ปีการศึกษา 2553 

2.โครงการวนัแม่แห่งชาติ 

3.โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ท่ีปฏิบติังานมา

จนอายคุรบ 60 ปี ประจาํปี 2553  

4.โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ  

 

ศษ.6.1.3.1 แผน่พบัเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 

ภาพนิทรรศการส่งเสริมและอนุรักษ ์

ศษ.6.1.3.2 

 

 

 

โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อ

เทียนจาํนาํพรรษา และถวายเทียนพรรษา คณะ

ศึกษาศาสตร์” ปีการศึกษา 2553 (วนัท่ี 23 

กรกฎาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.3 โครงการวนัแม่แห่งชาติ  

(วนัท่ี 11 สิงหาคม 2553) 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. 

 

 

มีการเผยแพร่กิจกรรม

หรือการบริการดา้น

ทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมต่อ

สาธารณชน 

5.โครงการการจดันิทรรศการทางวิชาการ 

    Educa 2010 

6) โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 

7) โครงการศึกษาศาสตร์สมัพนัธ์วนัปีใหม่ 

8) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย 

“วนัครู” 

9) โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์

(วนัปีใหม่ไทย) 

10) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย 

“ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข” คณะศึกษาศาสตร์ ปี 

2554 

11)โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ือง

การแข่งขนัการประกอบอาหาร งาน 

THAIFEX-WORLD OF FOODASIA 

ศษ.6.1.3.4 

 

โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ท่ีปฏิบติังานมาจนอายคุรบ 60 

ปี ประจาํปี 2553  (วนัท่ี 17 กนัยายน 2553) 

ศษ.6.1.3.5 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ  

(วนัท่ี10-11 สิงหาคม 2553) 

ศษ.5.1.2.1 โครงการการจดันิทรรศการทางวิชาการ Educa 2010  (วนัท่ี13-15 ตุลาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.6 โครงการวนัพอ่แห่งชาติ(วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.7 โครงการศึกษาศาสตร์สมัพนัธ์วนัปีใหม่ (วนัท่ี 17 มกราคม 2554) 

ศษ.6.1.3.8 

 

โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” (วนัท่ี 17 มกราคม 2554) 

ศษ.6.1.3.9 โครงการสืบสานประเพณีวนั สงกรานค ์ (วนัปีใหม่ไทย) (วนัท่ี 5 เมษายน 2554) 

ศษ.6.1.3.10 

 

โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย“ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข”  คณะศึกษาศาสตร์ ปี 

2554 

ศษ. 3.1.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ืองการแข่งขนัการประกอบอาหาร งาน 

THAIFEX-WORLD OF FOODASIA 

 

 

 

 

 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 
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4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณา

การงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม

กบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม

นกัศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินผลการบูรณาการการทาํนุบาํรุงศิลปะ

และวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนในวิชา HC606  (ทศันมิติ

ทางคหกรรมศาสตร์) 

ศษ.6.1.4.1 

 

 

 

ผลการประเมินโครงการจดันิทรรศการวิชาการ

EDUCA 2010 (ดา้นกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม) 

5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร

ณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนกัศึกษา 

-   

6. มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ

ดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็น

ท่ียอมรับในระดบัชาติ 

- 

 

  

หมายเหตุ กรณีท่ีมีการสร้างมาตรฐานระดบันานาชาติให้รายงาน 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 หรือ 6  ขอ้ 

 

เป้าหมาย......4  ขอ้..................... ทาํได.้............4  ขอ้............................    บรรลุเป้าหมาย               ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป.........4......ขอ้......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. …4............คะแนน (เตม็ 5) 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA      คณะศึกษาศาสตร์ไดด้าํเนินตามระบบวงจรคุณภาพ 

PDCA ดงัน้ี 

 1) มีการวางแผนการดําเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม ประจําปีการศึกษา 2553 จํานวน 10 โครงการ

คอื 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการ 

2.โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํ

พรรษา และถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร์” ปี

การศึกษา 2553 

3.โครงการวนัแม่แห่งชาติ 

4.โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ท่ี

ปฏิบติังานมาจนอายคุรบ 60 ปี ประจาํปี 2553  

5.โครงการการจดันิทรรศการทางวิชาการ 

    Educa 2010 

6) โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 

7) โครงการศึกษาศาสตร์สมัพนัธ์วนัปีใหม่ 

8) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” 

ศษ.6.1.1.1 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม 

ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.6.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี 1/2553 วนัท่ี 14 มิ.ย.53 

คร้ังท่ี 2/2553 วนัท่ี 13 ก.ย. 53 

คร้ังท่ี 3/2553 วนัท่ี 12 พ.ย. 53 

คร้ังท่ี 1/2554 วนัท่ี 7 ม.ค. 54 

คร้ังท่ี 2/2554 วนัท่ี 7 มี.ค. 54 

ศษ.6.1.3.2 

 

 

 

 

โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียน

จาํนาํพรรษา และถวายเทียนพรรษา คณะ

ศึกษาศาสตร์” ปีการศึกษา 2553 (วนัท่ี 23 

กรกฎาคม 2553) 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

  9) โครงการวนัพิธีรดนํ้ าดาํหวัผูอ้าวโุส (สงกรานต)์ 

10) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย“ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข” 

คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

2) ดําเนินการแล้ว 11 โครงการคอื 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการ 

2.โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษา 

และถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร์” ปีการศึกษา 2553    

3.โครงการวนัแม่แห่งชาติ  

4.โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ท่ี

ปฏิบติังานมาจนอายคุรบ 60 ปี ประจาํปี 2553  

5.โครงการการจดันิทรรศการทางวิชาการ  Educa 2010  

6) โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 

7) โครงการศึกษาศาสตร์สมัพนัธ์วนัปีใหม่ 

8) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” 

ศษ.6.1.3.3 โครงการวนัแม่แห่งชาติ (วนัท่ี 11 สิงหาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.4 

 

 

โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ท่ี

ปฏิบติังานมาจนอายคุรบ 60 ปี ประจาํปี 2553  (วนัท่ี 17 

กนัยายน 2553) 

ศษ.6.1.3.5 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ  (วนัท่ี10-11 

สิงหาคม 2553) 

ศษ.5.1.2.1 โครงการการจดันิทรรศการทางวิชาการ Educa 2010  

(วนัท่ี13-15 ตุลาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.6 โครงการวนัพอ่แห่งชาติ(วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.7 โครงการศึกษาศาสตร์สมัพนัธ์วนัปีใหม่ (วนัท่ี 17 มกราคม 

2554) 

ศษ.6.1.3.8 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู”  

(วนัท่ี 17 มกราคม 2554) 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

   

9) โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต(์วนัปีใหม่

ไทย) 

10) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย“ส่ือ

พ้ืนบา้นสานสุข” คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

11)โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ืองการ

แข่งขนัการประกอบอาหาร งาน THAIFEX-WORLD 

OF FOODASIA  

3) ผลการประเมินค่าเฉลีย่อยู่ในระดับดีถงึดีมาก 

4) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงจํานวน  4 

โครงการ คอื 

 1)โครงการการจดันิทรรศการทางวิชาการ Educa 

2010   

2)โครงการวนัพอ่แห่งชาติ  

3) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย”วนัครู” 

4) โครงการศึกษาศาสตร์สมัพนัธ์วนัปีใหม่  

 

ศษ.6.1.3.9 โครงการสืบสานประเพณี วนั สงกรานค ์ (วนัปีใหม่ไทย) (วนัท่ี 5 เมษายน 2554) 

ศษ.6.1.3.10 

 

โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย“ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข”  คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

ศษ. 3.1.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ืองการแข่งขนัการประกอบอาหาร งาน THAIFEX-

WORLD OF FOODASIA 

ศษ.6.1.1.3 มติโครงการ คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ ดงัน้ี 

1)โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษาและถวายเทียนพรรษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2553” 

2) โครงการวนัแม่แห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

3) โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีปฏิบติังานจนอายคุรบ 60 ปี 

4) โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ “EDUCA 2010” 

5) โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 

6) โครงการศึกษาศาสตร์สมัพนัธ์วนัปีใหม่ 

7) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” 

8) โครงการสืบสานประเพณี วนัสงกรานค ์(วนัปีใหม่ไทย) 

9) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม “ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข” คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

ศษ.6.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ คณะศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี 3/2553 วนัท่ี 12 พ.ย 53 

คร้ังท่ี 2/2554 วนัท่ี 7 มี.ค. 54 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 คณะศึกษาศาสตร์มีแผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะ

และวฒันธรรม ประจาํปีการศึกษา 2553 จาํนวน  10 แผน 

บรรลุเป้าหมายตามแผน 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 100 

ศษ.6.1.1.1 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม  

ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.6.2.2.1 ผลการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะ

และวฒัน.ธรรม 

ประจาํปีการศึกษา 2553 

3. 

 

 

มีการดาํเนินงานสมํ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง คณะศึกษาศาสตร์มีการดาํเนินงานตามแผนและเป็น

โครงการท่ีทาํต่อเน่ืองทุกปี 

ศษ.6.2.3.1 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรมประจาํปีการศึกษา 

2551 

ศษ.6.2.3.2 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ประจาํปีการศึกษา 

2552 

ศษ.6.2.3.3 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ประจาํปีการศึกษา 

2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน คณะศึกษาศาสตร์มีโครงการท่ีเกิดประโยชน์และสร้าง

คุณค่าต่อชุมชนหลายโครงการคือ  

1)โครงการวนัสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํ

พรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2553” 

2) โครงการวนัแม่แห่งชาติ 

3) โครงการ EDUCA 2010 

4) โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 

5) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย”วนัครู” 

6) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย“ส่ือพ้ืนบา้นสาน

สุข” คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

ศษ.6.1.3.2 โครงการสืบสานประเพณีไทย”

ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษาแลถวาย

เทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร์ ปี 

2553” 

ศษ.6.1.3.3 โครงการวนัแม่แห่งชาติ คณะ

ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ.5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ 

“EDUCA 2010” 

ศษ.6.1.3.6 โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 

ศษ.6.1.3.8 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสาน

สายใย “วนัครู” 

ศษ.6.1.3.10 โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ไทย“ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข” คณะ

ศึกษาศาสตร์ ปี 2554 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือนานาชาติ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ไดส่้ง                       

1)นกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนัการประกอบอาหาร ณ 

สมาคมพอ่ครัวไทย (TCA) และ THAIFEX-WORLD OF 

FOOD ASIA. ไดรั้บรางวลั . 1..รางวลั ไดแ้ก่ รางวลัเหรียญ

ทองแดง พร้อมเกียรติบตัร 

2) นกัศึกษาเขา้ร่วมการแข่งขนังานELVIRA SEWING 

CONTEST ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 

ศษ. 3.1.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

เร่ืองการแข่งขนัการประกอบอาหาร 

งาน THAIFEX-WORLD OF 

FOODASIA 

ศษ. 3.1.3.4 รายงานผลการเขา้ร่วมแข่งขนังาน 

Elvira Sewing Contest 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  ผลผลิต / ผลลพัธ ์

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบติัได ้

1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

2  ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

  4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

5  ขอ้ 

 

เป้าหมาย.........5  ขอ้............... ทาํได.้................5  ขอ้........................    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป...............5............... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……5...........คะแนน (เตม็ 5) 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 6.3  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัท่ีก่อให้เกิด

วฒันธรรมท่ีดี 

คณะศึกษาศาสตร์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ

จงรักภกัดีและเชิดชูสถาบนัโดยการถวายพระพรเน่ืองใน

โอกาสวนัเฉลิมพระชมน์พรรษาของพระเจา้อยูห่วัและพระ

ราชินี 

ศษ.6.1.3.6 โครงการวนัพอ่แห่งชาติ(วนัท่ี 3 ธนัวาคม 

2553) 

ศษ.6.1.3.3 โครงการวนัแม่แห่งชาติ (วนัท่ี 11 สิงหาคม 

2553) 

ศษ.6.3.1.1 ภาพแสดงความจงรักภกัดี 

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมี

ความสุนทรีย ์

คณะศึกษาศาสตร์จดัตกแต่งอาคารสถานท่ีบริเวณหนา้ตึก 

EOB และ NCB ดว้ยดอกไมน้านานชนิดอยา่งสวยงาม เน่ือง

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง  

ศษ.6.3.2.1 ตกแต่งอาคารสถานท่ีบริเวณหนา้ตึก EOB 

และ NCB  

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ให้สวยงาม สอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

คณะศึกษาศาสตร์มีสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศท่ีดีเอ้ืออาํนวย

ต่อการปฏิบติังาน โดยปรับแต่งภูมิทศัน์ให้สวยงามและเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ศษ.6.3.3.1 ภาพถ่ายสภาพแวดลอ้ม คณะศึกษาศาสตร์ 

4. มีพ้ืนท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดั

กิจกรรม และมีการจดักิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 

คณะศึกษาศาสตร์ไดจ้ดัสถานท่ีทางวฒันธรรม ณ ลาน

เอนกประสงค ์ตึก NCB โดยจะจดักิจกรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริม

การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม อยา่งต่อเน่ือง 

ศษ.6.1.3.10 โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย “ส่ือ

พ้ืนบา้นสานสุข” คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

5. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษา ไม่ตํ่ากวา่ 

3.51   จากคะแนนเตม็ 5 

คณะศึกษาศาสตร์มีระดบัความพึงพอใจมาก  

ในจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 60 คน คือ 

โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย “ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข” 

คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

ศษ.6.3.5.1 ผลประเมินโครงการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมไทย “ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข” 

คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 
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เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  ผลผลิต / ผลลพัธ ์

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5  ขอ้ 

 

เป้าหมาย............5  ขอ้................ ทาํได.้...............5 ขอ้..........................    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป.........5 ขอ้................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. …5 .............คะแนน (เตม็ 5) 

 

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบนัและผู้บริหารทุกระดับของสถาบนั 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

ห น่ ว ย ง า น  ป ฏิ บัติ ห น้ า ท่ี ต า ม ท่ี

กฎหมายกาํหนดครบถว้นและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดล่วงหนา้  

คณะศึกษาศาสตร์ มีคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

ซ่ึงประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้า

สาํนกังานเลขานุการ ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ี ตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั 

มาตรา 34 มีการกาํหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งมีการประชุม

เพ่ือกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายให้สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลยั มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ ตามเกณฑท่ี์ สกอ. กาํหนด 

ศษ.7.1.1.1 ระบบและกลไกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.1.2 ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั มาตรา 34 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปีการศึกษา 2553 

ศษ.1.1.2.7 

 

แผนการดาํเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ประจาํปีการศึกษา 

2553 

ศษ.7.1.1.4 

 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

   ศษ.7.1.1.5 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

2. ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ กาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยงั

บุคลากรทุกระดบั มีความสามารถในการ

วางแผนกลยทุธ ์มีการนาํขอ้มูลสารสนเทศ

เป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันา

สถาบนั 

คณบดีและรองคณบดีทุกฝ่าย ดาํเนินงานวางแผนตาม

วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และถ่ายทอดไป

ยงัคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนผา่นการประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ การประชุมบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งนาํขอ้มูลสารสนเทศเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.2.1 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ                             

คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.2.2 

 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.2.3 

 

แผนงบประมาณ กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 

และค่าเป้าหมาย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ศษ.1.1.2.1  

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ                          

คณะศึกษาศาสตร์  

ศษ.7.1.2.4 การประชุมบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.3.2.1 ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์ 

3. ผูบ้ริหารมีการกาํกบั ติดตามและประเมินผล

การดาํเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้ง

สามารถส่ือสารแผนและผลการดาํเนินงาน

ของสถาบนัไปยงับุคลากรในสถาบนั 

คณบดีมีการกาํกบั ติดตาม การดาํเนินงาน โดยมีคาํสั่ง

คณะกรรมการดาํเนินโครงการ โดยมีคณบดีเป็นท่ีปรึกษาและ

คอยกาํกบัดูแล มีผูรั้บผิดชอบในส่วนงานต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมจน

เสร็จส้ินโครงการตามแผนดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา 2553 

มีก ารประเ มิ นผล โครงก ารทุก โครงก าร แ ละนํา เสน อ

คณะกรรมการประจาํคณะเพ่ือพิจารณา 

ศษ.7.1.3.1 

 

คาํสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการดาํเนินโครงการ ประจาํปี

การศึกษา 2553 

ศษ.7.1.3.2 

 

โครงการต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 

2553 

ศษ.7.1.3.3 

 

ผลการประเมินโครงการต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจาํปีการศึกษา 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

  โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป

พิจารณาปรับปรุง พฒันาการดาํเนินงานต่างๆต่อไป และมีการ

ส่ือสารแผน และผลการดาํเนินงานของคณะไปยงับุคลากร โดย

มีการจดัประชุมบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.1.1.2.7 

 

แผนการดาํเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี

การศึกษา 2553 

ศษ.7.1.3.4 

 

ผลการดาํเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี

การศึกษา 2553 

ศษ.1.1.2.1 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์  

ศษ.7.1.2.4 การประชุมบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

4. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบนัมี

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ให้อาํนาจใน

การตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ให้อาํนาจในการตดัสินใจแก่บุคลากร 

โดยให้รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ   หัวหน้างาน ดูแลรับผิดชอบ และสามารถ

ตดัสินใจดาํเนินการในส่วนความรับผิดชอบตามกรอบภาระหน้าท่ีท่ี

กาํหนด เช่น มอบหมายงานให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร เขา้ร่วมประชุม

นานาชาติ ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพของการสอน เน้นผูเ้รียน

เป็นสาํคญั รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกนัคุณภาพการศึกษา 

เขา้ร่วมประชุมสภาคณบดี เป็นตน้ 

ศษ.7.1.2.2 

 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้าง 

การแบ่งส่วนราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.4.1 

 

งานต่างๆท่ีคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีแต่

ละฝ่าย 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันา

ผูร่้วมงาน เพ่ือให้สามารถทาํงานบรรลุ

วตัถุประสงคข์องสถาบนัเตม็ตามศกัยภาพ 

คณบดีมีการถ่ายทอดความรู้ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพของบุคลากรผา่นการประชุมคณะกรรมการประจาํ

คณะ การประชุมบุคลากร การติดประกาศบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 

จดหมายเวียน มีการช้ีแจงแผนในการพฒันาบุคลากรตามแผนการ

ดําเนินงาน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทั้ งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเขา้ร่วมประชุม 

อบรม สัมมนา ศึกษาต่อ การขอรับทุน ฯลฯ จากหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

ศษ.7.1.2.4 การประชุมบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.1.1.2.1 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร์  

ศษ.7.1.5.1 

 

บอร์ดประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร  

คณะศึกษาศาสตร์ และเอกสารติดประกาศ 

ศษ.7.1.5.2 จดหมายเวียนต่างๆ 

ศษ.1.1.2.7 

 

แผนการดําเนินงาน  คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2553 

ศษ.7.1.5.3 รายช่ือบุคลากรศึกษาต่อ 

ศษ.7.1.5.4 รายช่ือบุคลากรท่ีไดรั้บทุนการศึกษา 

6. ผูบ้ริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมการบริหารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาล โดยการกระจายอาํนาจหน้าท่ีการบริหารงานให้กบั 

รองคณบดี หวัหนา้ภาควิชา หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการ หวัหนา้

งาน หวัหนา้หน่วยต่าง  ๆ     ตามความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในรูปของ

คณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆของคณะศึกษาศาสตร์ เช่น 1) 

คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 2) คณะกรรมการฝ่าย

บริหารและการจดัการ 

ศษ.7.1.2.2 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.6.1 

 

คาํสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ.1.1.2.1 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร์  

ศษ.7.1.6.2 แบบประเมินผูบ้ริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.6.3 ผลการประเมินผูบ้ริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

  3) คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน    4) คณะ กรรมการฝ่าย

วิชาการ 5) คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั 6) คณะกรรมการฝ่าย

กิจการนกัศึกษา 7) คณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการ 8) คณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา   9) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล          

10) คณะกรรมการท่ีปรึกษา ภาคประชาชน เป็นตน้                              

โดยคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์บริหารงานตามหลกั

ธรรมาภิบาล โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของคณะ และมีการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะ ประเมินผูบ้ริหารสูงสุดของ

หน่วยงานในคณะศึกษาศาสตร์ ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยให้

บุคลากรในหน่วยงานเป็นผูป้ระเมิน และรายงานผลการประเมิน

ต่อคณะกรรมการประจาํคณะ และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์

ต่อไป 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

7. สภามหาวิทยาลยั/คณะกรรมการหน่วยงาน 

ประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลยั/

หน่วยงาน  และผูบ้ริหารนาํผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม 

คณะศึ กษาศาสตร์  มี บุ คลากรท่ีทําหน้ า ท่ี ในการ

ประเมินผลการดาํเนินงานต่างๆ ในรูปของคณะกรรมการฝ่าย

ประเมินผล โดยมีแผนการดาํเนินงานประจาํปี มีการสรุปผลการ

จัดทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์เสนอ

ผูบ้ริหาร และนําเสนอคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และมอบหมาย

ผูรั้บผดิชอบดาํเนินการต่อไป 

ศษ.7.1.7.1 คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

ศษ.7.1.7.2 

 

แผนการดาํเนินงานฝ่ายประเมินผล          ปี

การศึกษา 2553 

ศษ.7.1.3.3 

 

ผลการประเมินโครงการต่างๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์  

 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  หรือ 3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4  หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7  ขอ้ 

 

เป้าหมาย    7 ขอ้   (5 คะแนน) ทาํได ้ 7 ขอ้   (5 คะแนน)    บรรลุเป้าหมาย     ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป  ต่อไป    7 ขอ้  (5 คะแนน) 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์ 5  คะแนน (เตม็ 5) 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 7.2  การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการกาํหนดประเดน็ความรู้และเป้าหมายของ

การจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์

ของสถาบนัอยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดา้น

การผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั 

คณะศึกษาศาสตร์ไดก้าํหนดประเดน็ความรู้ และเป้าหมาย

ของการจดัการความรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผน กลยทุธ์ ประจาํปี 

2553 และครอบคลุมพนัธกิจ 

ดา้นการผลิตบณัฑิต ตามประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3     การ

ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กาํหนดประเดน็

ความรู้เร่ือง “การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมติั” 

ดา้นการวิจยั ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการพฒันาขีด

ความสามารถของคณะศึกษาศาสตร์โดยใชค้วามรู้เป็นฐาน 

กาํหนดประเดน็ความรู้ “เร่ืองการวิจยัสถาบนัในองคก์ร” 

ศษ.7.2.1.1 

 

แผนการจดัการความรู้ ปีการศึกษา 2553  

คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.2.1.2 

 

ผลการจดัการความรู้ ปีการศึกษา 2553  

คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.2.3 

 

 

แผนงบประมาณ กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศษ.1.1.2.1 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี 8/2553 วาระท่ี 4.15,4.23 

คร้ังท่ี 2/2554 วาระท่ี 4.19 

คร้ังท่ี 3/2554 วาระท่ี 4.4 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. กาํหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันา

ความรู้และทกัษะดา้นการผลิตบณัฑิตและ

ดา้นการวิจยัอยา่งชดัเจนตามประเดน็

ความรู้ท่ีกาํหนดในขอ้ 1 

ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ มี แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้                   

ซ่ึงกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 

บุคลากรสายวิชาการ มีการจดัการความรู้ในเร่ือง 

การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมติั 

บุคลากรสายสนบัสนุน มีการจดัการความรู้ในเร่ืองการวิจยั

สถาบนัในองคก์ร 

ศษ.7.2.2.1 

 

เป้าหมายการพฒันาความรู้และทกัษะ  

คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.2.2.2 คาํสัง่ เร่ือง การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมติั 

ศษ.7.2.2.3 - คาํสัง่ เร่ือง การวิจยัสถาบนั 

ศษ.7.2.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ การจดัการ

ความรู้ เร่ือง การเขียนโครงการเพ่ือขออนุมติั 

ศษ.7.2.2.5 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การจดัการ

ความรู้ เร่ือง การวิจยัสถาบนั 

ศษ.7.2.2.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การวิจยั

สถาบนัในองคก์ร 

- โครงการ 

- แบบประเมิน 

- ผลประเมิน 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ 

ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

เพ่ือคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีตามประเดน็ความรู้ท่ี

กาํหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร

กลุ่มเป้าหมายท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการการจดัการความรู้ กาํหนดจดัโครงการ/

กิจกรรม ในแต่ละประเดน็ความรู้ เพ่ือคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดี

ตามประเดน็ความรู้ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

ตามท่ีคณะกรรมการแต่ละชุดกาํหนด เช่น 1) ประชุม

คณาจารยพ์ร้อมแจกเอกสารความรู้ และร่วมแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นสาํหรับบุคลากรสายวิชาการ 2) ประชุมเชิงปฏิบติัการ

เร่ืองการวิจยัสถาบนัในองคก์ร สาํหรับบุคลากรสาย

สนบัสนุน 

ศษ.7.2.2.4 

 

 

รายงานการประชุม คณะกรรมการ                       

การจดัการความรู้ เร่ือง การเขียนโครงการเพ่ือขอ

อนุมติั 

ศษ.7.2.2.5 

 

รายงานการประชุม คณะกรรมการ                      

การจดัการความรู้ เร่ือง การวิจยัสถาบนั 

ศษ.7.2.3.1 ภาพการจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ี

กาํหนดในข้อ 1 ทั้ งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมา

พฒันาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 

knowledge) 

คณะศึกษาศาสตร์มีการรวบรวมองค์ความรู้ และ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปเป็นองค์ความรู้ และ

เผยแพร่ในรูปของเอกสารให้ความรู้ และเผยแพร่ใน 

www.edu.ru.ac.th เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

ดาํเนินงานต่อไป 

ศษ.7.2.4.1 

 

เอกสารความรู้ เร่ือง การเขียนโครงการเพ่ือการ

ขออนุมติั 

ศษ.7.2.4.2 เอกสารความรู้ คู่มือ เร่ือง การวิจยัสถาบนั 

ศษ.7.2.4.3 รายงานการนาํขอ้มูล การจดัการความรู้   ปี 53 

เผยแพร่ ใน www.edu.ru.ac.th 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. มีการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการ

ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปี

การศึกษาท่ีผา่นมาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(explicit knowledge) และจากความรู้ 

ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับ

ใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

คณะศึกษาศาสตร์มีการสาํรวจการนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก

การจดัการความรู้มาสรุปผลการนาํความรู้ใน 

เร่ืองต่างๆไปใชเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งองคค์วามรู้ใน 

ปีการศึกษาท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองการพฒันาสไลด์

อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงบุคลากรของคณะไดน้าํไปใชใ้นการพฒันาการ

จดัการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกบัผูเ้รียน ใน

ปีการศึกษาปัจจุบนัคณะศึกษาศาสตร์ไดน้าํองคค์วามรู้เร่ือง การ

เขียนโครงการเพ่ือขออนุมติั เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ

ดาํเนินงานจดัโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และนาํองคค์วามรู้เร่ือง 

การวิจยัสถาบนั  

มาพฒันาองคค์วามรู้ให้กบับุคลากรสายสนบัสนุน  

เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานและ

บุคลากรสายสนบัสนุนไดน้าํความรู้ท่ีไดม้าจดัทาํวิจยัเร่ือง ความ

คิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนัคุณภาพ

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางใน

การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ

ศึกษาศาสตร์ต่อไป 

ศษ.7.2.5.1 แบบสาํรวจการนาํองคค์วามรู้ไปใช ้

ศษ.7.2.5.2 

 

 

บนัทึกขอ้ความ เร่ือง ขอรายงานผลการนาํองค์

ความรู้ไปใชใ้นการพฒันางาน  

ปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.1.3.1 

 

โครงการต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไดรั้บการ

อนุมติั 

ศษ.7.2.5.3 งานวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5  ขอ้ 

 

เป้าหมาย   5  ขอ้  5  คะแนน ทาํได ้  5  ขอ้  5  คะแนน    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป   5 ขอ้  5  คะแนน 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์    5     คะแนน  (เตม็ 5) 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) คณะศึกษาศาสตร์มีแผนเก่ียวกบัระบบสารสนเทศใน

ส่วนการบริหารจดัการ โดยกาํหนดให้มีการประเมินความพึง

พอใจของผูรั้บบริการสารสนเทศ ในช่วงเดือน มกราคม – 

มีนาคม 2554 และมีการประเมินประสิทธิภาพและความ

ปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูลในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ – 

เมษายน 2554 

ศษ.1.1.2.7 

 

แผนการดาํเนินงานคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.3.1.1 

 

แผนระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตดัสินใจตาม พนัธกิจของสถาบนั 

โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมการ

จดัการเรียนการสอน การวิจยั การ

บริหารจดัการ และการเงิน และ

สามารถนาํไปใชใ้นการดาํเนินงาน

ประกนัคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการบริหารของ

หน่วยงาน จาํนวน  7  ระบบ  ไดแ้ก่ ระบบนโยบายและแผน 

ระบบการเงินและพสัดุ ระบบบุคลากร ระบบงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค ์ระบบอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ระบบขอ้มูล

นกัศึกษา และระบบดา้นการเรียนการสอน โดยสามารถนาํขอ้มูล

ต่างๆมาประกอบการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

ศษ.7.3.2.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจwww.edu.ru.ac.th 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้

ระบบสารสนเทศ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้

สารสนเทศ โดยมี Poll แบบสาํรวจ จากผูใ้ชบ้ริการ 

www.edu.ru.ac.th พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความเห็นวา่ ดี 30% ดีมาก 

22% และพอใชแ้ละตอ้งปรับปรุง 19% ไม่น่าใชบ้ริการ 10% จาก

จาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 3,392 คน 

ศษ.7.3.3.1 Poll แบบสาํรวจ 

ศษ.7.3.3.2 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการสารสนเทศ 

ศษ.7.3.3.3 

 

ผลประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการสารสนเทศ 

ศษ.7.3.3.4 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบ

ฐานขอ้มูล 

ศษ.7.3.3.5 

 

ผลประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบ

ฐานขอ้มูล 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีการนาํผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ

มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มี

ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั เช่น การนําบทความทางวิชาการ

เผยแพร่ใน Website การนาํขอ้มูลใหม่หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ 

ลง Website เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการนําไปใช้ของ

บุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.3.4.1 

 

บนัทึกขอ้ความ เร่ือง รายงานการนาํขอ้ง

มูลต่าง ๆ ลง Website www.edu.ru.ac.th 

ศษ.1.1.2.1 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจาํ

คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.5.1 

 

บอร์ดประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร คณะ

ศึกษาศาสตร์ และเอกสารติดประกาศ 

 

5. มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวขอ้งตามท่ีกาํหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของ

หน่วยงาน ไปยงัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั เช่น การส่งรายช่ือผูส้าํเร็จการศึกษาให้กบัคุรุ

สภา การส่งขอ้มูลนกัศึกษาให้กบัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การส่งขอ้มูลระหวา่งคณะศึกษาศาสตร์

กบัสาขาวิทยบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง การ

ส่งขอ้มูลของบุคลากร ภาควิชา ภายในคณะศึกษาศาสตร์ และ

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้บุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบขอ้มูลของ

คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.3.5.1 

 

E-mail หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.3.5.2 รายการส่งขอ้มูลผา่นทาง E-mail 

ศษ.7.3.5.3 www.edu.ru.ac.th 

 

 

 

 

http://www.edu.ru.ac.th/
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เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2   ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5  ขอ้ 

 

เป้าหมาย   5  ขอ้  5 คะแนน ทาํได ้  5  ขอ้  5 คะแนน    บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป   5  ขอ้  5 คะแนน 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์    5     คะแนน   (เตม็ 5) 

 

 

 

 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารความ

เส่ียง โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนท่ีรับผดิชอบ

พนัธกิจหลกัของสถาบนัร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ

คณะทาํงาน 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง ประกอบดว้ย รองคณบดี ตวัแทนภาควิชา และ

หวัหนา้สาํนกังานเลขานุการ 

ศษ.7.4.1.1 คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตามบริบทของสถาบนั จาก

ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

- ความเส่ียงดา้นทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถาบนั 

- ความเส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

- ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน เช่น ความเส่ียงของ

กระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหารงานวิจยั 

ระบบงาน ระบบประกนัคุณภาพ 

- ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียงดา้นธรรมาภิบาล 

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละบุคลากร 

- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

คณะศึกษาศาสตร์มีการวิเคราะห์และระบุความ

เส่ียง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่  

ความเส่ียงดา้นทรัพยากร ความเส่ียงดา้นยทุธศาสตร์  ความ

เส่ียงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  ความเส่ียง

ดา้นการปฏิบติังาน ความเส่ียงดา้นบุคลากรและความเส่ียง

ดา้นธรรมาภิบาล ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

ศษ.7.4.2.1 

 

 

รายงานการควบคุมภายใน การติดตาม

ประเมินผลและแผนบริหารความเส่ียง 

ปีงบประมาณ 2553 

ศษ.7.4.2.2 

 

บนัทึกขอ้ความเร่ือง ส่งผลการประเมิน

ความเส่ียง 

ศษ.7.4.2.3 บนัทึกขอ้งความเร่ือง ส่งผลการประเมิน

จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์

ปีงบประมาณ 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ

ของความเส่ียงและจดัลาํดบัความ

เส่ียงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขอ้ 2 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและ

จดัลาํดบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ความเส่ียง ไดแ้ก่  

ดา้นบุคลากร เช่น การเกษียณอายุราชการ ทาํให้ตอ้งจดัหาบุคลากรท่ีมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาทดแทน  

ดา้นการปฏิบติังาน เช่น การจดัเก็บเอกสารขอ้มูลต่างๆ ไม่เป็นระบบ เกิด

การสูญหาย  

ดา้นเหตุการณ์ภายนอก เช่น การไม่มีไฟฟ้าสาํรอง กรณีไฟดบัไม่สามารถ

แกไ้ขได ้

ศษ.7.4.3.1 บนัทึกขอ้ความ รายงานผลกระทบของ

ความเส่ียง 

4. มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียงท่ี

มีระดบัความเส่ียงสูง และดาํเนินการ

ตามแผน 

           คณะศึกษาศาสตร์มีการจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง มีการวิเคราะห์ความ

เส่ียงโดยให้บุคลากรภายในคณะศึกษาศาสตร์ มีส่วนร่วมในการกาํหนดวิธีการ 

และปัจจยั   ในการควบคุมความเส่ียง รายงานต่อคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์เพ่ือพิจารณาหาแนวทางดาํเนินการต่อไป 

ศษ.7.4.1.1 

 

คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

ศษ.7.4.4.1 แผนบริหารความเส่ียงคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ.1.2.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามแผน และรายงานต่อ

สภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาอยา่งนอ้ยปี

ละ 1 คร้ัง 

คณะศึกษาศาสตร์มีการรายงานผลการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงต่อ

คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจาํคณะศึกษาศาสตร์  

6. มีการนาํผลการประเมิน และ

ขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้

ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ

เส่ียงในรอบปีถดัไป 

- - - 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3  หรือ 4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

6  ขอ้ 

 

 

เป้าหมาย        3  ขอ้   ทาํได ้     5 ขอ้        บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป     5 ขอ้    

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……4..............คะแนน (เตม็ 5) 
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องค์ประกอบที ่8  การเงนิและงบประมาณ 

8.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ การเงนิและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อที ่ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1 

 

มีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ี

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั/หน่วยงานให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ทาง

การเงินท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

รวมทั้งส่งเสริมยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัให้

บรรลุเป้าหมาย 

ศษ.8.1.1.1 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ปีงบประมาณ 2553 

ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 1.1.1.3 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (2552-2553)  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 1.1.1.5 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (2552-2555)    คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัการคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 

2 มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางการ

เงิน แผนการจดัสรรและการวาง

แผนการใชเ้งินอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้

คณะศึกษาศาสตร์ มีแนวทางจดัหาทรัพยากรดา้น

การเงินโดยมีคณะกรรมการนโยบายและแผน 

ดาํเนินการจดัทาํ  คาํของบประมาณประจาํปีให้

เป็นไปตามความตอ้งการของภาควิชาและหน่วยงาน

ในคณะศึกษาศาสตร์ อยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้โดยมหาวิทยาลยั จดัสรรงบประมาณ

ให้คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.8.1.2.1 เอกสารคาํขอตั้งงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2553 ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ.8.1.2.2 งบประมาณประจาํปี 2553 

ศษ.8.1.2.3 เอกสารคาํขอตั้งงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2554 ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ.8.1.2.4 งบประมาณประจาํปี 2554 

ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน  คณะ

ศึกษาศาสตร์ 
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ข้อที ่ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3 มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับ

แผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและการ

พฒันาสถาบนัและบุคคลากร 

คณะศึกษาศาสตร์ ไดรั้บงบประมาณประจาํปีทั้งงบรายได ้และ

งบแผ่นดินท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการตาม แผนงาน

จดัการศึกษาอุดมศึกษา แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม แผน

งานวิจยั 

ศษ.8.1.3.1 งบประมาณปี 2554 

ศษ.1.1.2.6 แผนปฏิบติัราชการคณะศึกษาศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2554 

4. มีการจดัทาํรายงานทางการเงินอย่างเป็น

ระบบและรายงานต่อสภาสถาบันอย่าง

นอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

มีการจัดทาํรายงานทางการเงินเป็นประจาํทุกเดือน เสนอต่อ

ผูบ้ริหาร 

ศษ.8.1.4.1 

 

รายงานสรุปเงินสาํรองราชการ ประจาํปี

งบประมาณ 2553 

ศษ.8.1.4.2 รายงานสถานะการเงินรายเดือน ประจาํปี

งบประมาณ 2553 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบนั

อยา่งต่อเน่ือง 

โดยนาํขอ้มูลทางการเงินมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพ่ือเสนอ

ต่อผูบ้ริหาร ในการตดัสินใจใหจ้ดัสรรเงินงบประมาณ (เพ่ิม – 

ลด) ตามแผนปฏิบติัราชการของคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.8.1.5.1 

 

เอกสารการโอนเงิน งบประมาณประจาํปี 

2553  

ศษ.1.1.2.6 แผนปฏิบติัการคณะศึกษาศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2554 
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ข้อที ่ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

6. มี ห น่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอกท่ีทาํหน้าท่ีตรวจติดตามการใช้

เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์

ท่ีสถาบนักาํหนด 

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่าย

งบประมาณจากหน่วยตรวจสอบภายใน และผูแ้ทน

จาก  สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน (ส.ต.ง.) 

ศษ.8.1.4.1 

 

รายงานสรุปการใชเ้งินสาํรองราชการ ประจาํปี

งบประมาณ 2553 

ศษ.8.1.6.1 เอกสารการตรวจสอบจากหน่วยงานการตรวจสอบ

ภายในและเอกสารตรวจสอบจากผูแ้ทน สตง. 

7. ผูบ้ริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใช้

เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาํขอ้มูล

จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ

วางแผนและการตดัสินใจ 

งานคลังและพัสดุสรุปรายงานผลการใช้เ งินต่ อ

ผูบ้ริหาร เพ่ือให้พิจารณาสั่งการ เช่น กรณีการโอนเงิน

งบประมาณ 

ศษ.8.1.4.2 รายงานสถานะการเงินรายเดือนประจาํปีงบประมาณ 

2553 

ศษ. 1.1.2.1/5/53  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 5/2553 วาระท่ี 3.10 

ศษ. 1.1.2.1/10/53  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี10/2553 วาระท่ี 3.11 

ศษ.8.1.5.1 บนัทึกฯเอกสารการโอนเงินงบประมาณ ประจาํปี 

2553 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  หรือ 3  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

7  ขอ้ 

 

เป้าหมาย  7 ขอ้ ทาํได ้ 7 ขอ้      บรรลุเป้าหมาย              ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป  7 ขอ้ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……5..............คะแนน (เตม็ 5) 

   



 165 

 

 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ

พฒันาการของสถาบนั ตั้งแต่ระดบั

ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 

ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์มีระบบการ

ปฏิบติังานประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี    

1) คณะ ศษ. ดาํเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ตามกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 

2553 ระดบัภาควิชา และระดบัคณะตามระบบของสาํนกั

ประกนัคุณภาพการศึกษา มร. 

2) คณะ ศษ. ใชอ้งคป์ระกอบ ตวับ่งช้ีและเกณฑก์าร

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

(ฉบบัเดือนมีนาคม 2554) เป็นแนวทางการดาํเนินงาน  

3) งานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะ ศษ. ไดจ้ดั

โครงการอบรม องคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ี และเกณฑก์าร

ประเมิน (ปีการศึกษา 2553) ใหแ้ก่คณาจารย ์ขา้ราชการและ

เจา้หนา้ท่ีทุกหน่วยงาน รวมทั้งนกัศึกษา (ประธานชมรม) ใน

วนัท่ี 19 ต.ค. 53 

4) คณะ ศษ. ดาํเนินการตามระบบของงานประกนั

คุณภาพการศึกษา มร. ตั้งแต่ระดบัคณะไปยงั ภาควิชา/

หน่วยงาน เช่น   4.1) วนัท่ี 14 ก.ย. 53 คณาจารย ์ขา้ราชการ 

และ  

ศษ. 9.1.1.1 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี

การศึกษา 2533  สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา มร. 

ศษ. 9.1.1.2 เอกสารคู่มือองคป์ระกอบตวับ่งช้ีและเกณฑก์าร

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 

(26  เมษายน  2554) 

ศษ. 9.1.1.3 โครงการอบรม เร่ือง องคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ี

และเกณฑก์ารประเมิน  (ปีการศึกษา 2553)  

ศษ. 9.1.1.4 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งรายช่ือเขา้ร่วมโครงการอบรม 

เร่ืองตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

  เจา้หนา้ท่ี เขา้ร่วมอบรมตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2553 ท่ีสาํนกังานประกนัคุณภาพ

การศึกษา มร.ไดจ้ดัอบรม  4.2) คณะไดจ้ดัโครงการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา  2553   วนัท่ี 1-3 ธนัวาคม 2553 ตามท่ีสาํนกัประกนั

คุณภาพ มร. ตามตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์  4.3) งานประกนัคุณภาพการศึกษา ศษ.ไดน้าํ

ผลการประเมินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 

1/53 เขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ (กปค.) และ

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับทราบและนาํไป

พฒันาปรับปรุงต่อไป  และ 4.4) งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะ ศษ. ไดเ้ตรียมความพร้อมการรับการตรวจประกนัคุณภาพ 

ประจาํปีการศึกษา 2533 โดยจดัโครงการตรวจประเมินคุณภาพ

ระดบัภาควิชาและระดบัคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา  2553  

เพ่ือเตรียมความพร้อมระดบัภาควิชา และระดบัคณะในวนัท่ี 20 

มิ.ย.2554  และวนัท่ี 27 มิ.ย.2554 ตามลาํดบั  

ศษ. 9.1.1.5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา  2553   

ศษ. 9.1.1.6 จดหมายข่าวนโยบายและแผนและประกนั

คุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ปีท่ี2 ฉบบั

ท่ี 4/ 2553และฉบบัท่ี 5/2553 

ศษ. 1.1.2.1/1/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2554 วาระท่ี 4.7  

ศษ. 9.1.17/1/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 

1/2554  วาระท่ี3.1 

ศษ. 9.1.1.8 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ภาค 1 ปีการศึกษา  2553 

ศษ. 9.1.1.9 โครงการตรวจประเมินการกาํหนดการตรวจ

ประกนัคุณภาพระดบัภาควิชาและระดบัคณะ

ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา  2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

  สาํหรับกลไกในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

คณะ ศษ. มีหน่วยงานประกนัคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดาํเนินงาน

จดัทาํรายงานการประเมินตนเอง  

และไดก้าํหนดบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานแต่ละตวั

บ่งช้ี ในการสนบัสนุนขอ้มูลต่างๆ นอกจากน้ี งานประกนัคุณภาพ

การศึกษาจะมอบคู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาฉบบัปรับปรุงแก่

บุคลากร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกปีการศึกษา นอกจากน้ี งาน

นโยบายและแผนและประกนัคุณภาพากรศึกษาไดจ้ดัตั้งงบประมาณ

สาํหรับการดาํเนินงานการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา ประจาํปี 

2553 ทั้งน้ี การดาํเนินงานดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพนัธกิจทั้ง 5 ดา้นของ

คณะ ศษ. คือ ดา้นการจดัการศึกษา ดา้นการวิจยั ดา้นการบริการ

วิชาการแก่สงัคม ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และดา้นการบริหาร

จดัการ  

 

ศษ.9.1.1.10 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชาการ คณะศึกษาศาสตร์  

ศษ.9.1.1.11 คาํสัง่แต่งตั้งท่ี (44/2552) คณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.9.1.1.12 คาํสัง่แต่งตั้งท่ี (73/2552) คณะกรรมอนุกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 9.1.1.13 กรอบภาระหนา้ท่ีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง

และการจดัแฟ้มเอกสาร 

ศษ. 9.1.1.14 บนัทึกขอ้ความ เร่ืองจดัส่งองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และ

เกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน           

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ฉบบั

แกไ้ขวนัท่ี ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๔   

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 

ศษ. 1.1.1.8 คาํรับรองการปฏิบติราชการประจาํปีงบประมาน พ.ศ. 

2553  
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีการกาํหนดนโยบายและให้

ความสาํคญัเร่ืองการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดบันโยบายและ

ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั 

1) คณะศึกษาศาสตร์ ไดก้าํหนดนโยบายและให้ความสาํคญัเร่ือง

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 

พ.ศ.2553  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายนโยบายและ

แผนและประกนัคุณภาพการศึกษา ไดใ้ห้ความสาํคญัเร่ืองการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน จึงไดแ้ต่งตั้ง (ท่ี 44/2552) 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะ ศษ.และแต่งตั้ง (ท่ี 

73/2553) คณะกรรมการดาํเนินงานจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

คณะ ศษ.โดยมีคณบดีเป็นท่ีปรึกษา รองคณบดีฯ เป็นประธาน  มี

คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีแต่ละภาควิชา/หน่วยงานเป็นกรรมการ 

นอกจากน้ี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะกรรมการบริหารงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ไดเ้ห็นความสาํคญัเก่ียวกบังานประกนั

คุณภาพการศึกษา จึงไดท้าํการวิจยัร่วมกบัรองอธิการบดีฝ่ายประกนั

คุณภาพการศึกษา เร่ือง “พฒันาการของการประกนัคุณภาพ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มร. ระหวา่งปีการศึกษา 2546-2550”  

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 

ศษ.9.1.1.11 คาํสัง่แต่งตั้งท่ี (44/2552) คณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.9.1.1.12 คาํสัง่แต่งตั้งท่ี (73/2552) คณะกรรมอนุกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 9.1.2.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสาํนกั

ประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ปี 

พ.ศ.2553 

ศษ. 9.1.2.2 งานวิจยัเร่ือง “พฒันาการของการประกนัคุณภาพ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มร. ระหวา่งปีการศึกษา 

2546-2550” 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

.  

 

นอกจากน้ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่าย

นโยบายและแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา และ

หวัหนา้งานสาํนกัเลขานุการ เป็นท่ีปรึกษางานวิจยั

สถาบนั เร่ือง “ความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์” 

3)  เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษายงัเป็นวาระใน

การประชุมกรรมการคณะศึกษาศาสตร์เป็นระยะๆ 

ตลอดปีการศึกษา 2553 เพ่ือเป็นการกระตุน้ให้เกิดการ

พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  

ศษ. 9.1.2.3 

 

งานวิจยัสถาบนั เร่ือง “ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่อ

งานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์” 

ศษ. 1.1.2.1/7/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์  

คร้ังท่ี 7/2553  วาระท่ี 4.1 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์  

คร้ังท่ี 8/2553  4.18 

ศษ. 1.1.2.1/10/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์  

คร้ังท่ี 10/2553 วาระท่ี 1.6,4.84.14,4.15 

ศษ. 1.1.2.1/11/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์  

คร้ังท่ี 11/2553  วาระท่ี 4.1 

ศษ. 1.1.2.1/3/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์  

คร้ังท่ี 3/2554  วาระท่ี4.6 

3. มีการทาํวิจยัสถาบนัตาม

เอกลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยั 

คณะศึกษาศาสตร์ไดด้าํเนินงานวิจยัสถาบนั เร่ือง 

“ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่องาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์”  

 

ศษ. 9.1.2.3 

 

งานวิจยัสถาบนั เร่ือง “ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่อ

งานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์” 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีครบถว้น 

ประกอบดว้ย  

1) การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน 

และประเมินคุณภาพ  

2) การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็น

รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา

สถาบนัและสาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามกาํหนดเวลา โดยเป็น

รายงานท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กาํหนดใน CHE QA Online  และ 

 3) การนาํผลการประเมินคุณภาพไปทาํ

แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบนั 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2533 คณะศึกษาศาสตร์ไดด้าํเนินงาน

ดา้นประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  ดงัน้ี   

1) ควบคุม ติดตามการดาํเนินงานเก่ียวกบังานประกนั

คุณภาพการศึกษา ผา่นการประชุมคณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษา  คร้ังท่ี 1/2553  คร้ังท่ี 1/2554 และการ

ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 7/2553  

คร้ังท่ี 8/2553  และคร้ังท่ี 3/2554  

2)  คณะ ศษ.ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) และ การบนัทึกขอ้มูล CHE QA 

Online ตามท่ีสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา มร. กาํหนด 3) 

สาํหรับผลการประเมินคุณภาพท่ีผา่นมาทางคณะ ศษ.ได้

นาํเขา้ท่ีประชุม คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์        ( 

กปค.)คร้ังท่ี 7/2553 คร้ังท่ี 8/2553 และนาํเขา้ท่ีประชุม

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา และทาํบนัทึก

ขอ้ความแจง้ผลการประเมินให้ภาควิชาและสาํนกังาน

เลขานุการฯ   เพ่ือนาํผลการประเมินดงักล่าวไปพฒันา

คุณภาพการศึกษาของคณะ ศึกษาศาสตร์ต่อไป 

ศษ. 9.1.1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนั

คุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์            

ศษ. 1.1.2.1/7/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 7/2553 วาระท่ี 4.1 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553  วาระท่ี 4.18 

ศษ. 1.1.2.1/3/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2554  วาระท่ี4.6 

ศษ. 9.1.4.1 CHE QA Online 

ศษ. 9.1.4.2 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปี

การศึกษา 2552 

ศษ. 9.1.4.3 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคเรียนท่ี 1                

ปีการศึกษา 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ

ทาํงาน และส่งผลให้มีการพฒันาผล

การดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผน 

กลยทุธ ์

คณะศึกษาศาสตร์ไดน้าํผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2552 และภาค 1/2553  รายงานให้

คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์(กปค.)และ

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

และภาควิชา/หน่วยงานรับทราบ และมอบหมายให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งดาํเนินการปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานต่อไป 

 

 

ศษ. 1.1.2.1//7/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 7/2553 วาระท่ี 4.1 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2554   

วาระท่ี3.1 

ศษ. 9.1.4.3 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2553 

ศษ. 9.1.5.1 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีท่ี

ผา่นมา และเป้าหมายสาํคญัในปัจจุบนั 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ขอ้มูล

สนบัสนุนการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคป์ระกอบคุณภาพ 

มีระบบสารสนเทศท่ีให้ขอ้มูลสนบัสนุนการประกนั

คุณภาพการศึกษาไดแ้ก่ เวบ็ไซทค์ณะศึกษาศาสตร์ เวบ็

ไซทส์าํนกังานประกนัคุณภาพการศึกษา มร. เวบ็ไซท ์...

(สกอ) ... (สมศ.) และระบบ CHE QA Online 

ศษ. 2.4.5.5 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  /

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

ศษ. 9.1.6.1 Website สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

มร.http://www.ru.ac.th/quality_assurance/ 

ศษ. 9.1.4.1 CHE QA Online 

ศษ. 9.1.6.2 

 

 

ระบบ สารสนเทศประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

 

http://www.edu.ac.th/
http://www.ru.ac.th/quality_assurance/
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษา  

ผูใ้ชบ้ณัฑิต และผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจของ

สถาบนั 

คณะศึกษาศาสตร์ไดใ้ห้นกัศึกษา และผูใ้ชบ้ณัฑิตมีส่วนร่วมใน

การประกนัคุณภาพการศึกษา กล่าวคือ 1)ให้นกัศึกษาประเมินผลการ

เรียนการสอนอาจารยภ์าค 1/53 และ ภาค 2/53   2)นกัศึกษามีส่วนร่วม

ในกิจกรรม 3D (ห่างไกลยาเสพติด) และ 3) หวัหนา้ชมรมเขา้ร่วม

โครงการอบรม องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑ ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา เม่ือวนัท่ี 20 ต.ค. 2553 และ  

4) ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีส่วนในการประเมินความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิต  

4) ผูใ้ชบ้ริการ(นกัศึกษาท่ีจบการศึกษา)ไดป้ระเมินการจดัการเรียนการ

สอนของหลกัสูตรศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจดัการเรียนการ

สอน คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 9.1.7.1 ผลการประเมินโครงการ “มหกรรม

ชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพ

ติด” 

ศษ. 9.31.7.2 สรุปจาํนวนผูเ้ขา้อบรมองคป์ระกอบ

คุณภาพ ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมิน 

(ปีการศึกษา 2553) 

ศษ. 2.10.1.1 สรุปผลการติดตามคุณภาพบณัฑิต คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2553 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบนั 

และมีกิจกรรมร่วมกนั 

คณะศึกษาศาสตร์มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลเอกสารดา้น

ประกนัคุณภาพการศึกษากบัมหาวิทยาธุรกิจบณัฑิต และมีกิจกรรม

ร่วมกนัระหวา่งสถาบนัในโครงการ “เช่ือมความสมัพนัธ์ชาวจิตวิทยา 

8 มหาวิทยาลยั” 

ศษ. 9.1.8.1 จดหมายขอความอนุเคราะห์จาก

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  

ศษ. 9.1.8.2 โครงการ “เช่ือมความสมัพนัธ์ชาว

จิตวิทยา 8 มหาวิทยาลยั” 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้นการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงาน

พฒันาข้ึน และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืน

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ 

คณะศึกษาศาสตร์มีมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีดี

ตามแนวทางของสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัรามคาํแหงรวมทั้ง

มีงานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา จาํนวน 2 เร่ือง คือ 1) พฒันาการของ

การประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ระหวา่งปีการศึกษา 2546-2550   2) ความคิดของบุคลกรสายสนบัสนุนท่ีมีต่อ

งานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

ศษ. 9.1.2.2 งานวิจยัเร่ือง “พฒันาการของการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา                    

คณะศึกษาศาสตร์ มร. ระหวา่ง                     

ปีการศึกษา 2546-2550” 

ศษ. 9.1.2.3 

 

งานวิจยัสถาบนั เร่ือง “ความคิดเห็น

ของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่องาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา                       

คณะศึกษาศาสตร์” 

ศษ. 9.1.9.1 บนัทึกขอ้ความ  ขอส่งรายงานวิจยัเร่ือง

เร่ือง “ความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนัคุณภาพ

การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์” 
 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2  หรือ 3  ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  7 หรือ 8 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

9  ขอ้ 

 

เป้าหมาย 9 ขอ้ ( 5 คะแนน) ทาํไดเ้ป้าหมาย 9 ขอ้ ( 5 คะแนน) บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป 9 ขอ้ ( 5 คะแนน) 

รวมคะแนนประเมินตาม 5 คะแนน (เตม็ 5) 
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องค์ประกอบที ่10    ผลการพฒันาสถาบนัตามอตัลกัษณ์  คอื ผลติบณัฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 10.1 ผลการบริหารสถาบนัให้เกดิอตัลกัษณ์ คอื ผลติบณัฑิตให้มคีวามรู้คู่คุณธรรม 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการกาํหนดกลยทุธ์และแผนการปฏิบติังานท่ี

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถาบนั โดยไดรั้บการ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั 

คณะศึกษาศาสตร์ไดก้าํหนดกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ไวใ้น

แผนปฏิบติัราชการประจาํปี 2553 และกาํหนดกิจกรรมโครงการใน

แผนปฏิบติังาน ทั้งน้ี กลยทุธ์และแผนการปฏิบติังานไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์และคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลยั 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 

คณะศึกษาศาสตร์     มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ

คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและ

บุคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดอยา่ง

ครบถว้นสมบูรณ์ 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรตามอตั

ลกัษณ์ คือ ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม ดงัน้ี  

1. กาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรในโครงสร้างหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี

รายวิชา RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม 

2. มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้การพฒันา

คุณลกัษณะท่ีดีของบณัฑิตในราย 

         วิชา RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม และวิชา 

3.  TL 334 การสอนเพ่ือพฒันาค่านิยมและจริยธรรมโครงการ

คุณธรรมในพระบรมราโชวาท เพ่ือให้คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และ

นกัศึกษา ไดน้อ้มนาํพระบรมราโชวาทไปปฏิบติั 

ศษ. 2.6.1.1 หลกัสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.10.1.2.1 

 

คาํอธิบายรายวิชา RU 100 ความรู้คู่

คุณธรรม 

ศษ.10.1.2.2 

 

คาํอธิบายรายวิชา TL 334 การสอนเพ่ือ

พฒันาค่านิยมและจริยธรรม 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรม

ราโชวาท 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกบัการ

ปฏิบติังานของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ไม่

ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

คณะศึกษาศาสตร์มีกาประเมินการพฒันามหาวิทยาลยัรามคาํแหงตามอตัลกัษณ์  

คณะศึกษาศาสตร์ ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ภาพ

รวมอยูใ่นระดบัดีมาก 

ศษ.10.1.3.1 

 

ขอส่งแบบประเมินผลการพฒันามหาวิท 

ยาลยัรามคาํแหงตามอตัลกัษณ์ 

ศษ.10.1.3.2 

 

สรุปผลการประเมินการพฒันา

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงตามอตัลกัษณ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

4. ผลการดาํเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็น

ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสงัคม 

-  - 

5. ไดรั้บการยกยอ่งในระดบัชาติและ/หรือนานาชาติใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 

-  - 

เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบติัได ้

1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

  4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

5  ขอ้ 

 

เป้าหมาย..........3 ขอ้................ ทาํได.้...................3 ขอ้..........................    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป........3 ขอ้....................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. …3............คะแนน (เตม็ 5) 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 10.2  ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. ผลการพฒันาบณัฑิตตามอตัลกัษณ์ 1. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะ

ตามอตัลกัษณ์ 934.69 

2. จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 232 คน  

3. ค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินบณัฑิต 4.02  

ศษ.10.1.3.1 ผลการประเมินการติดตามคุณภาพ

บณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 

  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลผลิต / ผลลพัธ์ 

 ใชค่้าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5)  

 

วธีิการคาํนวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ 

จาํนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 

 

เป้าหมาย........ค่าเฉล่ีย 4.00.............. ทาํได.้............ค่าเฉล่ีย 4.02.............    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป......ค่าเฉล่ีย 4.00........ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. …4.02...........คะแนน (เตม็ 5) 
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องค์ประกอบที ่11   เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ตัวบ่งช้ีที ่ 11.1 ร้อยละของวชิาทีม่ีการสอบ e-Testing ต่อวชิาศึกษาทัว่ไป 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการดาํเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และมีผล

การดาํเนินงานดงัน้ี 

วิชาศึกษาทัว่ไปทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์มีจาํนวน 5 

วิชา คณะศึกษาศาสตร์มีวิชาท่ีจดัทาํบทเรียน e-Testing  

จาํนวน  วิชาไดแ้ก่วิชา PC 103 จิตวิทยาทัว่ไป และวิชา 

RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม  ร้อยละของวิชาท่ีจดัทาํ                 

e-Testing  คือ ร้อยละ 40 ซ่ึงมีการดาํเนินการตามวงจร

คุณภาพ ดงัน้ี 

- วางแผนดาํเนินงานจดัทาํ e-Testing  ในรายวิชา 

PC 103 จิตวิทยาทัว่ไป 

- จดัทาํขอ้สอบรายวิชา PC 103 จิตวิทยาทัว่ไป

ให้กบัสาํนกัทดสอบอิเลค็ทรอนิคส์ เพ่ือจดัทาํ

ขอ้สอบให้สมบูรณ์ 

- ประเมินผลการจดัทาํขอ้สอบรายวิชา PC 103 

จิตวิทยาทัว่ไป 

- นาํผลการประเมินมาพฒันาปรับปรุงขอ้สอบ

รายวิชา  PC 103 จิตวิทยาทัว่ไป 

ศษ.11.1.1.1 แผนการดาํเนินงานเอกลกัษณ์ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

 ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 5 ศษ.11.1.1.2 หนา้เวป็ขอ้สอบรายวิชา PC 103 จิตวิทยา

ทัว่ไปลข้อ้สอบรายวิชา RU 100 ความรู้คู่

คุณธรรม 

2. ร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 10 ศษ.11.1.1.3 ประเมินผลขอ้สอบวิชา PC 103 จิตวิทยาทัว่ไป

(ประเมินในภาพรวม) 
3. ร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 15 

4. ร้อยละ 16 ถึงร้อยละ 20 

5. เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 21 
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เกณฑ์การประเมิน     (ร้อยละ) ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 ถึง 

ร้อยละ 5 

ร้อยละ 6 ถึง 

ร้อยละ 10 

ร้อยละ 11 ถึง 

ร้อยละ 15 

ร้อยละ 16 ถึง 

ร้อยละ 20 

เท่ากบัหรือมากกวา่

ร้อยละ 21 

 

เป้าหมาย........ร้อยละ 20........ ทาํได.้...............ร้อยละ 40...................... เป้าหมาย ปีต่อไป........ร้อยละ 20............. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์มร.  5  คะแนน (เตม็ 5) 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 11.2 ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าสอบ e-Testing 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. ผูส้อบไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของผูส้อบพึงพอใจระดบัดี สาํนกัทดสอบมีการประเมินความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการสอบทางอิเลก็ทรอนิกส์ภาคเรียนท่ี 1

และ 2 ปีการศึกษา  2553 และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา  

2553 มีผูเ้ขา้สอบจาํนวน 11,513  คน  นกัศึกษามี

ความพึงพอใจต่อการเขา้ใชบ้ริการสอบทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ (โดยใชลู้กปัดหลากสี)  ภาพรวมอยู่

ในระดบัดี 

ศษ. 11.2.5.2 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งรายงานการ

ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา

ต่อการสอบทางอิเลก็ทรอนิส์                   

(e-testing) 

2. ผูส้อบไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของผูส้อบพึงพอใจระดบัดี 

3. ผูส้อบไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของผูส้อบพึงพอใจระดบัดี 

4. ผูส้อบไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ของผูส้อบพึงพอใจระดบัดี 

5. ผูส้อบไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของผูส้อบพึงพอใจระดบัดี 
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เกณฑ์การประเมิน      (ร้อยละ) ผลผลิต 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ผลการดาํเนินการ

ตาม ขอ้ 1 

ผลการดาํเนินการ

ตาม ขอ้ 2 

ผลการดาํเนินการ

ตาม ขอ้ 3 

ผลการดาํเนินการ

ตาม ขอ้ 4 

ผลการดาํเนินการ

ตาม ขอ้ 5 

 

เป้าหมาย  ร้อยละ  80 ทาํได ้ ร้อยละ 100     บรรลุเป้าหมาย                 ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป    ขอ้   5 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์มร. …5..........คะแนน (เตม็ 5) 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 11.3 งานวจิัยสถาบนั 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีนโยบายและแผนการดาํเนินงานสนบัสนุนการวิจยั

สถาบนั 

คณะศึกษาศาสตร์ มีนโยบายดา้นการวิจยั ในแผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปี  พ.ศ. 2553  คณะศึกษาศาสตร์ มีแผนการดาํเนินงาน

งานวิจยัสถาบนั 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ศษ.11.3.1.1 แผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา 

2553 (องคป์ระกอบท่ี 11.3) 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ  และดาํเนินงานตาม

แผน 

     คณะศึกษาศาสตร์ มีคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยัคณะ

ศึกษาศาสตร์ ดาํเนินการพิจารณาแบบเสนอโครงการวิจยัของ

บุคลากรคณะฯ 

ศษ.11.3.2.1 คาํสัง่ท่ี 64/2552 เร่ืองแต่งตั้ง

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. มีการจดัสรรทรัพยากร/งบประมาณสนบัสนุนการทาํวิจยัสถาบนั คณะศึกษาศาสตร์ มีการจดัโครงการประชุมเชิง

ปฏิบติัการ เร่ืองการวิจยัในองคก์ร  มีการรวบรวมความรู้

เก่ียวกบัการวิจยัสถาบนัเพ่ือให้กบับุคลากรสายสนบัสนุน

ไดรั้บทราบอีกทางหน่ึง 

คณะฯไดจ้ดัทาํวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรสาย

สนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง” 

แหล่งงบประมาณ เงินอุดหนุนการวิจยัจากคณะ

ศึกษาศาสตร์ จาํนวนเงิน 44,760 บาท (ส่ีหม่ืนส่ีพนัเจด็ร้อย

หกสิบบาทถว้น) 

ศษ.11.3.3.1 บนัทึกขอ้ความเร่ือง สรุปผล

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง”

การวิจยัสถาบนัในองคก์ร” 

ศษ.11.3.3.2 

 

 

 

 

โครงการวจิยั เร่ือง ความคิดเห็นของ

บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่องาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง” 

ศษ.11.3.3.3 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

การวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ 

4. มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนและทบทวนแผนการ

วิจยั 

คณะศึกษาศาสตร์ มีคณะกรรมการดาํเนินงานจดัทาํ

รายงานการประเมินตนเองเพ่ือติดตามประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามแผนและทบทวนแผนการวิจยั 

ศษ.11.3.4.1 

 

 

คาํสัง่ท่ี 73/2553 แต่งตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินงานจดัทาํ

รายงานการประเมินตนเอง 

ศษ.11.3.4.2 รายงานการประชุม คณะกรรมการ

ดาํเนินงานจดัทาํรายงานการประเมิน

ตนเอง คร้ังท่ี 1/53  วาระท่ี 3.2                         
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. มีการนาํผลการวิจยัสถาบนัมาใชพ้ฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน 

คณะฯมีการนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการวางแผนบุคลากรสาย

สนบัสนุนในปีการศึกษา  2554  ซ่ึงจากผลการวิจยับุคลากร

สายสนบัสนุนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ

ประกนัคุณภาพซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง และเห็นควรส่งเสริม

ให้ความรู้เร่ืองประกนัคุณภาพให้กบับุคลากรสายสนบัสนุน

มากยิ่งข้ึน    

ศษ. 1.1.2.1/4/54 รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 4/54 

วาระท่ี 5.2 

 

 

เกณฑ์การประเมิน   (ขอ้)  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินงาน 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินงาน 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินงาน 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินงาน 

4 ขอ้ 

มีการดาํเนินงาน 

5 ขอ้ 

 

เป้าหมาย.......4  ขอ้.................. ทาํได.้..........5 ขอ้.............................    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป.....5 ขอ้..................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……5 ............คะแนน (เตม็ 5) 
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องค์ประกอบที ่12    การช้ีนํา ป้องกนั หรือแก้ปัญหาของสังคม 

ตัวบ่งช้ีที ่ 12.1 ผลการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม ในด้านส่ิงเสพตดิ 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

PDCA 

คณะศึกษาศาสตร์ดาํเนินงานการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกปั้ญหาของสงัคม

ในดา้นส่ิงเสพติดโดยดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ดงัน้ี 

- วางแผนการดาํเนินงานเขา้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัในโครงการ 

“มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด” 

- เขา้ร่วมโครงการกบัมหาวิทยาลยัในการทาํกิจกรรมโครงการ 

“มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด”ในวนัท่ี 2 

กรกฎาคม 2553 ณ ลานหอประชุมพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 

- ประเมินผลโครงการ “มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้น

ภยัยาเสพติด” 

- ส่งรายงานผลประเมินโครงการ “มหกรรมชุมชนรวมพลงั 

ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด” ท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ เพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 

 

ศษ.12.1.1.1 

 

โครงการ “มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้น

ภยัยาเสพติด” 

ศษ.12.1.1.2 

 

รายงานผลประเมินโครงการ “มหกรรมชุมชน

รวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด” 

ศษ..1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ

ศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ 

ร้อยละ 80 

มีจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 150 คน มีคะแนนความพึงพอใจท่ี 

4.15 

บรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีตั้ง 2 แผน คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผน 

 

ศษ.12.1.1.1 

 

โครงการ “มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจ

ตา้นภยัยาเสพติด” 

ศษ.12.1.1.2 รายงานผลประเมินโครงการ “มหกรรม

ชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด” 

 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบนั โครงการ “มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด”มี

ประโยชน์ต่อคณาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี คณะศึกษาศาสตร์ 

ดงัน้ี 

- สร้างความร่วมมือในการรณรงคเ์พ่ือป้องกนัปัญหายา

เสพติดแบบมรส่วนร่วม 

- ผูเ้ขา้ร่วมให้ความสาํคญัและตระหนกัถึงพิษภยัของยา

เสพติด 

- เพ่ือพฒันาสภาพแวดลอ้มของชุมชนบริเวณรอบ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงให้เป็นชุมชนสีขาวท่ีปลอดยา

เสพติดและอบายมุข 

ศษ.12.1.1.1 โครงการ “มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจ

ตา้นภยัยาเสพติด” 

 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า

ต่อชุมชนหรือสงัคม 

-  - 

5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือ

นานาชาติ 

ระดบัชาติ....-....จาํนวน ไดแ้ก่ 1 ...............-.............. 

ระดบันานาชาติ....-.....จาํนวน ไดแ้ก่ 

1 ........................-.............................. 

 - 
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เกณฑ์การประเมิน   (ขอ้)  ผลผลิต / ผลลพัธ ์

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

2  ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

  4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

5  ขอ้  

 

เป้าหมาย..........3 ขอ้.................. ทาํได.้............3 ขอ้......................   บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ปีต่อไป..............3 ขอ้................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. ……3.........คะแนน (เตม็ 5) 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ 12.2 ผลการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพ 

 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1 มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 

คณะศึกษาศาสตร์ดาํเนินงานการช้ีนาํป้องกนัหรือแกปั้ญหา

ของสงัคมในดา้นสุขภาพ โดยดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

PDCA ดงัน้ี 

- วางแผนการดาํเนินงานจดัทาํโครงการอบรม 

“โครงการการไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” 

- จดัทาํและเสนอโครงการอบรม “โครงการการไม่

มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” ท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

 

ศษ.12.2.1.1 

 

คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน

โครงการ“การไม่มีโรคเป็นลาภอนั

ประเสริฐ” 

ศษ.12.2.1.2 

 

โครงการอบรม “โครงการการไม่มีโรคเป็น

ลาภอนัประเสริฐ” 

ศษ.12.2.1.3 

 

รูปภาพกิจกรรมโครงการ“การไม่มีโรคเป็น

ลาภอนัประเสริฐ” 

ศษ.12.2.1.4 

 

รายงานประเมินผล“โครงการการไม่มีโรค

เป็นลาภอนัประเสริฐ” 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

       มีการดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

PDCA 

 

- ดาํเนินการติดต่อวิทยากร และขออนุมติังบประมาณในการ

ดาํเนินการจดัโครงการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการอบรม “โครงการการ

ไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” 

- อบรม“โครงการการไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” ในวนัท่ี 19 

เมษายน 2554 

- ประเมินผลโครงการอบรม“โครงการการไม่มีโรคเป็นลาภอนั

ประเสริฐ” 

- ส่งรายงานประเมินผล“โครงการการไม่มีโรคเป็นลาภอนั

ประเสริฐ”ท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

เพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานต่อไป 

ศษ.1.1.2.1/4/54 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ

คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 4/2554 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่

ร้อยละ 80 

มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 99 มีคะแนนความพึงพอใจท่ี 

4.13บรรลุเป้าหมายตามแผน 2 แผน คิดเป็นร้อยละ 100 

ศษ.12.2.1.4 

 

รายงานประเมินผล“โครงการการไม่มีโรค

เป็นลาภอนัประเสริฐ” 

 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สถาบนั 

โครงการ“การไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” มีประโยชน์ต่อคณาจารย ์

ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ี คณะศึกษาศาสตร์ ดงัน้ี 

1. เพ่ือให้คณาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ในเร่ืองการดูแล

สุขภาพอยา่งถูกตอ้ง 

2. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ตวับ่งช้ี

ท่ี 18 ผลการช้ีนาํและ/หรือแกปั้ญหาสงัคมในดา้นสุขภาพ 

ศษ.12.2.1.1 

 

โครงการ“การไม่มีโรคเป็นลาภอนั

ประเสริฐ” 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสงัคม 

-  - 

5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติและ/หรือ

นานาชาติ 

ระดบัชาติ...-.....จาํนวน ไดแ้ก่ 

   1 ..............-....................................... 

ระดบันานาชาติ.....-....จาํนวน ไดแ้ก่ 

1 ..............-........................................ 

 - 

 

เกณฑ์การประเมิน      (ขอ้)  ผลผลิต / ผลลพัธ ์

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบติัได ้

1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

2  ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

  4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้

5  ขอ้  

 

เป้าหมาย..........3 ขอ้.................. ทาํได.้..............3 ขอ้.......................    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป...........3 ขอ้

.................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. …3.........คะแนน (เตม็ 5) 
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องค์ประกอบที ่13  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ตัวบ่งช้ีที ่ 13.1 การบริหารจัดการสถาบนัศึกษา 3 ดี (3D) ให้เกดิผลกบัผู้เรียน 

ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

1. พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มีองคค์วามรู้และทกัษะการปฏิบติังานเพ่ือ

การพฒันาสถานศึกษา  3 ดี (3D) อยา่งมี

คุณภาพ 

 คณะศึกษาศาสตร์ไดป้ฏิบติัตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการประกนัคุณภาพตาม

นโยบายสถานศึกษา 3D มีคณะกรรมการสถานศึกษา 

3D คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ        

คณะศึกษาศาสตร์ส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  เพ่ือให้บุคลากรมีองค์

ความรู้และทกัษะการปฏิบติังานเพ่ือพฒันาสถานศึกษา 

3D อยา่งมีคุณภาพ 

ศษ.13.1.1.1 

 

หนงัสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบาย 3D  

ศษ.13.1.1.2 

 

คาํสัง่ท่ี 22/2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

3D คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.13.1.1.3 

 

 

บนัทึกขอ้ความ ส่งบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ   

2. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมนโยบาย 3 ดี (3D) 

ครบทั้ง 3 ดา้น คือ 

- ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย 

(Democracy) 

- ดา้นการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม

และความเป็นไทย (Decency) 

- ดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัจากยาเสพติด 

(Drug-Free) 

- ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย   

จาํนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ไดแ้ก่ 1.โครงการกีฬา

สานสมัพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 และ

2.โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม ปี

การศึกษา 2553 

- ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความ

เป็นไทย     

   

ศษ.13.1.2.1 

 

โครงการมหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด 

 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

2. มีการจดักิจกรรมส่งเสริมนโยบาย 3 

ดี (3D) ครบทั้ง 3 ดา้น คือ 

- ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย 

(Democracy) 

- ดา้นการส่งเสริมให้มีคุณธรรม 

จริยธรรมและความเป็นไทย 

(Decency) 

- ดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัจากยาเสพ

ติด (Drug-Free) 

- ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย   

จาํนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ไดแ้ก่ 1.โครงการกีฬา

สานสมัพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

และ2.โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ปีการศึกษา 2553 

- ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นไทย     

  จาํนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ไดแ้ก่ 1. โครงการ

ไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2553               

2.โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

และ 3.โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ปีการศึกษา 2553   

- ด้านการสร้างภูมิคุ้มกนัจากยาเสพติด  

 จาํนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ไดแ้ก่ 1.โครงการ

มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด  

2.โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปี

การศึกษา 2553 และ 3.โครงการไหวค้รูคณะ

ศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2553  

ศษ.13.1.2.2 

 

โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม ปีการศึกษา 2553 

ศษ.13.1.2.3 

 

 

 โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

3. มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรม 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผล  5 

โครงการ/กิจกรรม 

ศษ.13.1.2.1 โครงการมหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2553 

ศษ.13.1.2.2 

 

โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม ปีการศึกษา 2553 

ศษ.13.1.2.3  โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

4. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนโยบาย 3 

ดี (3D) ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของ

ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบัดี 

(3.51) 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินผลความพงึพอใจ

ในกจิกรรมและโครงการ ดังนี ้

1.โครงการกฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะ

ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 84 

คน  ผลการประเมินค่าเฉล่ีย 3.74 อยูใ่นระดบั มาก  

(จากเกณฑ ์5 ระดบั)  

2.โครงการบําเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม 

ปีการศึกษา 2553  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 57 คน  ผลการ

ประเมินค่าเฉล่ีย 4.06 อยูใ่นระดบั มาก  (จากเกณฑ ์

5 ระดบั) 

ศษ.13.1.2.1 โครงการมหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2553 

ศษ.13.1.2.2 

 

โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม ปีการศึกษา 2553 

ศษ.13.1.2.3  โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนโยบาย 3 

ดี (3D) ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของ

ผูต้อบมีความพึงพอใจในระดบัดี 

(3.51) 

4.โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท  

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 219 คน  ผลการประเมินค่าเฉล่ีย 

4.60 อยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด  (จากเกณฑ ์5 ระดบั) 

5. โครงการมหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจต้านภยั

ยาเสพติด ผูเ้ขา้ร่วม 150 คน ผลการประเมินค่าเฉล่ีย 

4.15 อยูใ่นระดบั มาก (จากเกณฑ ์5 ระดบั) 

  

5. มีการประเมินผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตาม

นโยบาย 3 ดี (3D)  ดา้นความรู้     

เจตคติและพฤติกรรมตาม

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 

โดยไดร้ะดบัคะแนน ระดบัดี (3.51)  

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน

ตามนโยบาย 3 ดี (3D)  ดา้นความรู้     เจตคติและ

พฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 

ดงัต่อไปน้ี 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรม

ราโชวาท ผลการประเมินค่าเฉล่ีย 4.60 อยู่

ในระดบั มากทีสุ่ด (จากเกณฑ ์5 ระดบั) 

2. โครงการไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี

การศึกษา 2553คน  ผลการประเมิน

ค่าเฉล่ีย 4.34 อยูใ่นระดบั มาก (จากเกณฑ ์

5 ระดบั) 

 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท(ผลประเมิน

โครงการฯ) 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

(ผลประเมินโครงการฯ) 

ศษ.13.1.2.2 

 

โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม ปีการศึกษา 2553(

ผลประเมินโครงการฯ) 

ศษ.13.1.2.3 โครงการกฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ปี

การศึกษา 2553 (ผลประเมินโครงการฯ) 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

5. มีการประเมินผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตาม

นโยบาย 3 ดี (3D)  ดา้นความรู้     

เจตคติและพฤติกรรมตาม

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดา้น 

โดยไดร้ะดบัคะแนน ระดบัดี (3.51)  

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรม

ราโชวาท ผลการประเมินค่าเฉล่ีย 4.60 อยู่

ในระดบั มากทีสุ่ด (จากเกณฑ ์5 ระดบั) 

4. โครงการไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี

การศึกษา 2553คน  ผลการประเมิน

ค่าเฉล่ีย 4.34 อยูใ่นระดบั มาก (จากเกณฑ ์

5 ระดบั) 

5. โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษา

ส่ิงแวดล้อม ปีการศึกษา 2553 ผลการ

ประเมินค่าเฉล่ีย 4.38 อยูใ่นระดบั มาก  

(จากเกณฑ ์5 ระดบั) 

6. โครงการกฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 ผล

การประเมินค่าเฉล่ีย 4.08 อยูใ่นระดบั มาก  

(จากเกณฑ ์5 ระดบั) 
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ข้อ เกณฑ์การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

6. มีการนาํผลการประเมินไปพฒันา

ปรับปรุงการดาํเนินงานให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

         คณะศึกษาศาสตร์มีการรายงานผลการ

ดาํเนินงานโครงการสถานศึกษา 3D ให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์รับทราบ 

และไดเ้สนอการพฒันาการจดัโครงการพฒันา

นกัศึกษา ปีการศึกษา 2553 

ศษ.13.1.6.1 

 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 12/2553 

เร่ือง ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรม

ราโชวาท 

ศษ.13.1.6.2 

 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553

วาระท่ี 4.20 เร่ือง ผลการประเมินโครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2553    

ศษ.13.1.6.3 

 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553

วาระท่ี 4.21 เร่ืองผลการประเมินโครงการบาํเพญ็ประโยชน์และ

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ปีการศึกษา 2553 

ศษ.13.1.6.4 

 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 9/2553

วาระท่ี 4.4 เร่ืองผลการประเมินโครงการกีฬาสานสมัพนัธ์ คณะ

ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ.13.1.6.5 

 

 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553

วาระท่ี 4.19 เร่ืองผลการประเมินโครงการมหกรรมชุมชนรวมพลงั 

ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด  
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เกณฑ์การประเมิน    (ขอ้)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

  4 ขอ้ 

มีการดาํเนินการ 

5 - 6 ขอ้ 

 

 

เป้าหมาย.......5.................... ทาํได.้.................6...........................    บรรลุเป้าหมาย                      ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

เป้าหมาย ปีต่อไป..........5...................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ์. …5............คะแนน (เตม็ 5) 

 



ตัวบ่งช้ี รายการเอกสาร 

 ตัวช้ีวดัที ่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ศษ.1.1.1.1 กรอบแผนอุดมศึกษายะยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-265) 

ศษ.1.1.1.2 แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 1  (พ.ศ.2551-2554) 

ศษ.1.1.1.3 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ศษ.1.1.1.7 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.1.1.1.8 คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุม กปค. คร้ังท่ี 8/2553 วาระท่ี 4.12 

ศษ.1.1.2.2 รายงานประชุมฝ่ายนโยบายและแผน คร้ังท่ี 3/2553  วาระท่ี 4 

ศษ.1.1.3.1 รายงานประชุมฝ่ายนโยบายและแผน คร้ังท่ี 1/2552 วาระท่ี4.1  4.2 และ 4.3 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศษ.1.1.5.1 ประเมินแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 (6 เดือน) 

ศ.ษ.1.1.6.1 ประเมินแผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 (12 เดือน) 

ศ.ษ.1.1.7.1 รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง  คร้ังท่ี 10/2552  วาระท่ี 5.14 

ศษ.1.1.1.8 คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศ.ษ.1.1.8.1 บันทกึข้อความ การจดัทาํรายงานผลการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (1 ตุลาคม2552-30 กนัยายน 2553) (เพิ่มเติม) 

ศ.ษ.1.1.8.2 

 

บันทกึข้อความ เร่ืองผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ตัวช้ีวดัที ่2.1  ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

ศษ. 2.1.1.1 ระบบกลไกการเปิดปิดหลกัสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.1.1.2 ประกาศมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เร่ือง  ระบบและกลไกการเปิดและปิดหลกัสูตร   

ศษ. 2.1.1.3 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง การแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิด-ปิดหลกัสูตรท่ีใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษา 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี           

พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา               

พ.ศ. 2548 
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ศษ. 2.1.1.6 ประกาศหลกัเกณฑส์ภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง เร่ืองการกาํหนดระบบและกลไก

การจดัทาํรายละเอียดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ   พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.2.1/5/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 5/53 วาระท่ี 3.1 

ศษ. 2.1.2.1/6/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ  คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 6/53วาระท่ี 3.8 

และ 3.9 

ศษ. 1.1.2.1/11/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 11/53วาระท่ี 4.4 

และ 4.5 

ศษ. 2.1.2.2 บนัทึกขอ้ความขอแจง้การปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี วชิาเอกจิตวทิยาสังคม 

วชิาเอกฟิสิกส์ วชิาเอกเคมี และวชิาเอกชีววทิยา 

ศษ. 2.1.2.3 บนัทึกขอ้ความ  ขอใหด้าํเนินการตามมติสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง คร้ังท่ี 2/2554   

วาระท่ี 5.6  คร้ังท่ี 14/2554  วาระท่ี 5.5,5.6,5.7 

ศษ. 2.1.3.1 

 

บนัทึกขอ้ความ เร่ืองสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความ

เห็นชอบหลกัสูตร 

ศษ. 2.1.3.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  กล่องท่ี 1 

ศษ. 2.1.3.3 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  กล่องท่ี 2 

ศษ.  2.1.3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทาํหลกัสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

ศษ. 2.1.4.1 คาํสั่งท่ี  93/2553  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการวชิาการ  คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.1.4.2 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดบัภาควชิา 

 ตัวช้ีวดัที ่2.2**อาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์: จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและตาํแหน่งทาง

วชิาการ   

 ตัวช้ีวดัที ่2.3***อาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์: จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและตาํแหน่งทาง

วชิาการ 

 ตัวช้ีวดัที ่  2.4  ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.4.1.1 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งแผนการดาํเนินงานองคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 

ศษ. 2.1.2.1/6/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 6/53 วาระท่ี 4.3 

ศษ. 2.4.1.2 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งประเมินแผนการดาํเนินงาน ปีการศึกษา 2553               

องคป์ระกอบท่ี  2   รอบ 12 เดือน 

ศษ.  2.1.3.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทาํหลกัสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ตาม



 212 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 

ศษ. 2.4.2.1 รายช่ือคณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีเขา้รับการอบรมปีการศึกษา 2553  

ศษ.  2.4.2.2 โครงการสัมมนาทางวชิาการเร่ือง การพฒันาบุคลากรและการเพิ่มสมรรถนะการ

บริหารและการปฏิบติัราชการของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง   

ศษ.2.4.3.1 โครงการไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ 

ศษ.  2.4.3.2 ประกาศคณะกรรมการสวสัดิการมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เร่ืองการตรวจสุขภาพ

ประจาํปี 2553 

ศษ.  2.4.3.3 เอกสาร/หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช่วยงานศพ 

ศษ.  2.4.3.4 แบบฟอร์มคาํขอกูเ้งินสวสัดิการคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.  2.4.3.5 หนงัสือ เร่ืองขอเสนอช่ือคณาจารยดี์เด่นทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ศษ.  2.4.3.6 ประกาศสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เร่ืองผลการ

พิจาณารางวลัอาจารยดี์เด่นของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และผลการ

พิจารณารางวลัแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.4.4.1 แบบกรอกรายการ  การนาํความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันาตนเอง  (ประชุม 

อบรม สัมมนา)มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา ตลอดจนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ศษ. 2.1.2.1/1/54 รายงานการประชุมวชิาการคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 1/54 วาระท่ี 2   

ศษ. 2.4.5.1 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง  ขอส่งจรรยาบรรณขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั และ

ลูกจา้ง  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  /การจดัการความรู้/อ่านดูรู้แน่ 

ศษ. 2.4.5.3 คู่มือจรรยาบรรณอาจารยม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.4.5.4 ขอ้บงัคบั กพ.วา่ดว้ยจรรยาบรรณของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 

ศษ. 2.4.5.5 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยมาตรฐานจรรยาบรรณขา้ราชการ พนกังาน

มหาวทิยาลยั และลูกจา้ง  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.4.5.6 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สาํหรับบุคลากร 

ศษ. 1.1.2.1/4/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 4/54 วาระท่ี 5.2 

 ตัวช้ีวดัที ่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ศษ. 2.5.2.1 รูปภาพห้องสมุด คณะ ศษ. 

ศษ. 2.5.2.2 รูปภาพสาํนกัหอสมุดกลาง มร. 

ศษ. 2.5.2.3 รูปภาพอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย ของคณะ ศษ. 

ศษ. 2.5.2.4 รูปภาพห้องปฏิบติัคอมพิวเตอร์ท่ีมีเครือข่าย 

ศษ. 2.5.3.1 รูปภาพห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

http://www.edu.ac.th/
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ศษ. 2.5.2.3 รูปภาพอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย ของคณะ ศษ. 

ศษ. 2.5.3.3 บนัทึกขอ้ความ ศธ.0518.07/พิเศษ วนัท่ี 25 มิ.ย.53 เร่ืองการติดตั้งมลัติมีเดียฯและ

ปรับปรุงระบบสัญญาณฯ 

ศษ. 2.5.4.1 ระบบลงทะเบียนเรียน3 (ส่วนกลาง)2ปริญญา

ตรี3 http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp 

ศษ. 2.5.4.2 รูปภาพงานอนามยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.5.4.3 รูปภาพโรงอาหารมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 2.5.4.4 รูปภาพสนามกีฬาในร่ม มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.  2.5.4.5 รูปภาพงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.5.1 รูปภาพเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.5.2 กรอบภาระหนา้ท่ีหน่วยอาคารสถานท่ี คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.5.3 รูปภาพอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั  คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.5.4 รูปภาพถงัขยะท่ีใหบ้ริการ ในคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.6.1 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งผลการประเมินความพึงพอใจอุปกรณ์การศึกษาและ

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 1.1.2.1/4/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 4/54 วาระท่ี 3.15 

ศษ. 2.5.7.1 บนัทึกขอ้ความขออนุมติังบประมาณปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารนครชุม คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.5.7.2 บนัทึกขอ้ความรายละเอียดขอจดัตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายไดปี้ พ.ศ. 2555 

 ตัวช้ีวดัที ่2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ศษ. 2.6.1.1 หลกัสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.1.4.2 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดบัภาควชิา   

ศษ. 2.6.1.2 รายช่ือกระบวนวชิาท่ีฝึกสอนฝึกงาน   

ศษ. 2.6.1.3 รายช่ือวชิาท่ีมีการฝึกปฏิบติั 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus (หลกัสูตรวชิาฝึกสอน/ฝึกงาน/ฝึกปฏิบติั) 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวชิา  (Course Syllabus)  ปีการศึกษา 2553  (แฟ้ม 4) 

ศษ. 2.6.4.1 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งนกัศึกษาออกไปฝึกสอน/ฝึกงาน 

ศษ. 2.6.4.2 รายงานการประชุมการคณะกรรมการท่ีปรึกษาภาคประชาชน 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus) วชิา ES 406 ES 407  ES  203  TL 304 

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพื้น

หลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
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ศษ. 2.6.5.3 บนัทึกขอ้ความขอส่งรายงานการวจิยั เร่ืองความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพื้นหลงั

ท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  สารสนเทศ/งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

ศษ. 2.6.5.4 Powerpoint ประกอบการสอน 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus) วชิา TL 370 HU 428  HU 429 

ศษ. 2.6.5.5 เอกสารประกอบการสอน  วิชา TL 370 

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจดัการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา  2553 

ศษ. 2.2.7.1 ระบบการปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนและพฒันาผูเ้รียน 

ศษ. 2.2.7.2 บนัทึกขอ้ความขอส่งผลการประเมินการจดัการเรียนการสอน  

ศษ. 2.2.7.3 แบบกรอกรายการ “การนาํผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอน”  (แฟ้ม 5) 

 ตัวช้ีวดัที ่2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธ์ิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของ

บัณฑิต 

ศษ. 2.7.1.1 สรุปผลการประเมินการติดตามคุณภาพบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง  

ศษ. 2.4.1.1 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งแผนการดาํเนินงานองคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต    

ศษ. 1.1.2.1/4/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี4/54 วาระท่ี 4.6 

ศษ. 2.7.3.1 คาํสั่งคณะศึกษาศาสตร์  ท่ี39/2552 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา                     

คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.7.3.2 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์   ปีการศึกษา  2553 

ศษ. 2.7.3.3 e-Book ของศูนยส่ื์อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มร. http://e-book.ram.edu/e-

book/indexstart.htm 

ศษ. 2.7.3.4 e-Services (ป.ตรี)      

ศษ. 2.7.3.5 e-Graduate (ป.โท)     

ศษ. 2.7.3.6 e-Testing    

ศษ. 2.7.3.7 e-learning   

ศษ. 2.7.3.8 RU. Mail 

ศษ. 2.7.3.9 งบประมาณรายจ่ายจากรายได(้งบส่งเสริมวชิาการ) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 2.7.4.1  แผน่พบัประชาสัมพนัธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ เร่ือง “Children 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Quest for Excellence” 

ศษ. 2.7.4.2 รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ เร่ือง “Children with 

http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm
http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm
http://e-service.ru.ac.th/
http://www.e-regis.ru.ac.th/egraduate
http://www.etesting.ru.ac.th/
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/index.jsp
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Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Quest for Excellence” 

ศษ. 2.7.4.3 บอร์ดประชาสัมพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2553 

 ตัวช้ีวดัที ่  2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กบั

นักศึกษา 

ศษ. 2.6.1.1 หลกัสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.8.1.1 -  คาํอธิบายรายวชิา RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม (ป.ตรี)  

-   คาํอธิบายรายวชิา RU 600 ความรู้คู่คุณธรรม (ป.โท) 

-  คาํอธิบายรายวชิา RU 900 ความรู้คู่คุณธรรม  (ป.เอก) 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus) วชิา RU100 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 

ศษ. 2.1.1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.3.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  กล่องท่ี 1 

ศษ. 2.1.3.3 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  กล่องท่ี 2 

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจดัการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา  2553 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2553 

 ตัวช้ีวดัที ่2.9* :ร้อยละของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทาํและประกอบอาชีพ

อสิระภายใน  1  ปี 

ศษ. 2.9.1.1 ตารางแสดงจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 

ศษ. 2.9.1.2 ผลการติดตามภาวะการมีงานทาํของบณัฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา  2553 

 ตัวช้ีวดัที ่ 2.10คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ศษ. 2.9.1.1 ตารางแสดงจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 

ศษ. 2.10.1.1 ผลการติดตามคุณภาพบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์  ปี 2553 

 ตัวช้ีวดัที ่ 2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์

หรือเผยแพร่ 

ศษ. 2.11.1.1 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา แผน ก ทาํวทิยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2553 ระหวา่ง 1 ก.ค. 

2553 – 30 มิถุนายน  2554 

ศษ. 2.11.1.2 วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
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 ตัวช้ีวดัที ่ 2.12  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพมิพ์

หรือเผยแพร่ 

ศษ. 2.12.1.1 จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

ศษ. 2.12.1.2 จาํนวนบทความวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งในระดบัชาติและ

นานาชาติ 

 ตัวช้ีวดัที ่ 2.13   การพฒันาอาจารย์   

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์: จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและตาํแหน่งทาง

วชิาการ   

 ตัวช้ีวดัที ่3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ศษ.3.1.1.1 คาํสั่งคณะศึกษาศาสตร์ เร่ือง แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา ปีการศึกษา 2553 

ศษ.3.1.1.2 ตารางใหค้าํปรึกษาปีการศึกษา 2553 

ศษ.3.1.1.3 หนา้ท่ีความรับผดิชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ.  2.5.4.5 รูปภาพงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.3.1.2.1 ประกาศขอ้มูลข่าวสาร 

ศษ.3.1.2.2 แผน่พบัประชาสัมพนัธ์คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.3.1.2.3 ประกาศพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th   

ศษ.3.1.3.1 โครงการอบรมถ่ายภาพ “FI 5 TRAINING” ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ.3.1.3.2 โครงการฝึกอบรมวชิาผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบ้ืองตน้ ภาควชิา

พลานามยั 

ศษ. 3.1.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ืองการแข่งขนัการประกอบอาหาร งาน 

THAIFEX-WORLD OF FOODASIA 

ศษ. 3.1.3.4 รายงานผลการเขา้ร่วมแข่งขนังาน Elvira Sewing Contest 

ศษ.3.1.5.1 โครงการสัมมนาวชิาการทางคหกรรมศาสตร์ เร่ือง “ความคิดสร้างสรรค ์                   

งานคหกรรมศาสตร์ สู่ภาพลกัษณ์ใหม”่ มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 200 คน 

ศษ.3.1.6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการงานบริการการศึกษา 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  คร้ังท่ี 

3/2553  วาระท่ี 3.3 เร่ือง ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการงานบริการ

การศึกษา 

 ตัวช้ีวดัที ่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี  พ.ศ. 2553  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์     มหาวทิยาลยั
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รามคาํแหง 

ศษ.3.2.1.1 แผนดาํเนินงานปีการศึกษา 2553 (กิจกรรมพฒันานกัศึกษา) 

ศษ.3.2.1.2 คาํสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ท่ี 39/2552 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.3.2.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา  

ศษ.3.2.2.1 โครงการอบรม เร่ือง “องคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน                       

ปีการศึกษา 2553” 

ศษ.2.7.3.2 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2553 

 

 

ศษ.2.7.3.2 

ระดับปริญญาตรี 

กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2553 

 

ศษ.3.2.3.1 

กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการกีฬาสานสัมพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์   ปีการศึกษา 2553 

 

ศษ.3.2.3.2 

กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 

โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม คณะศึกษาศาสตร์   ปีการศึกษา 

2553 

 

ศษ.3.2.3.3 

กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ท่ีปฏิบติังานจนครบอาย ุ60 ปี 

 

ศษ.3.2.3.4 

ระดับปริญญาโท 

กจิกรรมวชิาการทีส่่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาประจาํปีการศึกษา2553                       

ภาควชิาพลานามยั คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลยัรามคาํแห 

 

ศษ.3.2.3.5 

กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการกิจกรรมไหวค้รูสาขาเทคโนโลยกีารศึกษา 

ศษ. 3.1.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ืองการแข่งขนัการประกอบอาหาร                         

งาน THAIFEX-WORLD OF FOODASIA 

ศษ.3.2.4.1 โครงการเช่ือมความสัมพนัธ์ชาวจิตวทิยา 8 มหาวทิยาลยั 

ศษ.3.2.5.1 รายงานสรุปกิจกรรมพฒันานกัศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ.3.2.5.2 ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปีการศึกษา 2553 (แผนกิจกรรมพฒันานิสิต

นกัศึกษา) 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปีงบประมาน พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์ 

 ตัวช้ีวดัที ่ 4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 

ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดาํเนินงานและประเมินแผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา  2553 

(องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยัและงานสร้างสรรค)์ 

ศษ. 4.1.1.2 0นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) 

ศษ. 1.1.1.7 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของแผนคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

ศษ. 4.1.1.3 คาํสั่งท่ี64/2552  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั  คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 4.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี 1/53,2/53,3/53,4/53,5/53 

ศษ. 4.1.1.5 ขั้นตอนการเสนอของบประมาณสนบัสนุนการทาํวจิยัจากงบประมาณเงินรายได ้ 

ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 4.1.2.1 โครงการวจิยัท่ีบูรณาการกบัการจดัการเรียนการสอน   

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลผลรายวชิา ET 105  PC 260  EF 303  (EF 313) HU 428  HU 429           

TL 370 

ศษ. 4.1.2.2 Website ภาควชิาเทคโนโลยกีารศึกษา

http://www.edu.ru.ac.th/et%2Dram/Home_index.html 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  ประกนัสารสนเทศ/งานวจิยัและงาน

สร้างสรรค ์

ศษ. 4.1.2.3 บนัทึกขอ้ความ ขอความอนุเคราะห์ลงขอ้มูลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

ศษ.  4.1.2.4 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งรายงานวจิยัเร่ือง ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพื้นหลงัท่ีมี

แบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี     

ศษ. 4.1.2.5 แบบกรอกรายการการนาํผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคก์ารบูรณางานวจิยักบัการ

จดัเรียนการสอน 

ศษ. 2.6.5.4 Powerpoint ประกอบการสอน 

ศษ. 2.6.5.5 เอกสารประกอบการสอน  วิชา TL 370 

ศษ. 4.1.3.1 ระบบและกลไกพฒันาทรัพยากรดา้นการวจิยั 

ศษ. 4.1.3.2 รายช่ือโครงการท่ีคณาจารยไ์ดรั้บการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรืองาน

สร้างสรรค ์

ศษ. 4.1.3.3 เอกสารประชาสัมพนัธ์การพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์

ศษ. 4.1.3.4 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งคู่มือจรรยาบรรณนกัวจิยัและแนวทางปฏิบติั 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  /การจดัการความรู้/อ่านดูรู้แน่ 

ศษ. 2.7.3.2 เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากรายได ้ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.  2553                    

http://www.edu.ac.th/
http://www.edu.ac.th/
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คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 4.1.41 มติกปค.อนุมติัโครงการวจิยั 

ศษ. 4.1.4.2 หนงัสือขออนุมติัโครงการวจิยั 

ศษ. 4.1.4.3 คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัจากหน่วยงานภายนอกจากงบประมาณแผน่ดิน 

ศษ. 4.1.4.4 6คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวจิยั(งบรายได)้6  

ศษ. 4.1.4.5 ประกาศมหาวทิยาลยั เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการขอรับเงินอุดหนุน

โครงการวจิยั พ.ศ. 2552 

ศษ. 4.1.5.1 สถาบนัวจิยัและพฒันาhttp://www.rd.ru.ac.th/main.htm 

ศษ. 4.1.5.2 บนัทึกขอ้ความ  หนงัสือเชิญเขา้ร่วมอบรม 

ศษ. 4.1.5.3 ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์ และงานวจิยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 2.7.3.2 รายงานการใชเ้งินงบประมาณรายไดจ้ากรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  หมวด

เงินอุดหนุนการวจิยั 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี   8/2553  วาระท่ี  

3.20 

 ตัวช้ีวดัที ่  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 4.2.1.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยวารสารวจิยัรามคาํแหง พ.ศ. 2552    

ศษ. 4.2.1.2 หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการส่งตน้ฉบบับทความเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิจยั

รามคาํแหง3 

ศษ. 4.2.1.3 คู่มือการจดัเตรียมตน้ฉบบัเพื่อตีพิมพว์ารสารวจิยัรามคาํแหง 

ศษ. 4.1.1.4/1/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยัคร้ังท่ี 1/2553  วาระท่ี 4.3 และ 

วาระท่ี 4.4 

ศษ. 4.2.1.4 หลกัฐานการประชาสัมพนัธ์การสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัและงาน

สร้างสรรค ์

ศษ. 4.2.2.1 บรรณาธิการกองบรรณาธิการ วารสารรามคาํแหง ฉบบัมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ศษ.  2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ru.ac.th/ระบบสารสนเทศ/งานวจิยัและงาน

สร้างสรรค ์

ศษ. 4.2.3.1 รายช่ืองานวิจยั/งานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่  

ศษ. 4.2.4.1 หนงัสือจากหน่วยงานภายนอกท่ีนาํผลการวจิยัเร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษร

http://www.rd.ru.ac.th/pdffile/KM/วารสารวิจัย/หลักเกณฑ์และรูปแบบต้นฉบับ.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/pdffile/KM/วารสารวิจัย/หลักเกณฑ์และรูปแบบต้นฉบับ.pdf
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กบัพื้นหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี”ไปใช้

ประโยชน์   

ศษ. 4.2.5.1 ระเบียบมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการบริหารจดัการสิทธิประโยชน์จาก

สินทรัพยท์างปัญญา พ.ศ. 2549 

 ตัวช้ีวดัที ่  4.3  เงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

และนักวจัิยประจํา 

ศษ. 4.3.1.1 โครงการท่ีไดรั้บเงินสนบัสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์: จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและตาํแหน่งทาง

วชิาการ   

 ตัวช้ีวดัที ่  4.4  ร้อยละของงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือ

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวจัิยประจํา 

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์: จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและตาํแหน่งทาง

วชิาการ   

ศษ. 4.4.1.1 รายช่ืองานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือ

นานาชาติ 

 ตัวช้ีวดัที ่   4.5  งานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ 

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพื้น

หลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 4.2.4.1 หนงัสือจากหน่วยงานภายนอกท่ีนาํผลการวจิยัเร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษร

กบัพื้นหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี”ไปใช้

ประโยชน์   

ศษ. 4.5.1.1 โครงการวจิยัเร่ือง การพฒันาขนมช่อม่วงใยอาหารสูงพร้อมบริโภคแช่เยอืกแขง็ 

ศษ. 4.5.1.2 บนัทึกขอ้ความ สถาบนัวจิยัและพฒันา เร่ือง การประเมินผลโครงการ การพฒันา

ขนมช่อม่วงใยอาหารสูงพร้อมบริโภคแช่เยอืกแขง็ 

 ตัวช้ีวดัที ่   4.6  ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 

ศษ. 2.2.1.1 จาํนวนอาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์: จาํแนกตามวฒิุการศึกษาและตาํแหน่งทาง

วชิาการ   

ศษ. 4.6.1.1 บทความวชิาการท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติ 

 ตัวช้ีวดัที ่   5.1***ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 5.1.1.1 ระบบกลไกการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม 

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา  2552  (องคป์ระกอบท่ี 5) 

ศษ. 5.1.1.3 คาํสั่งท่ี  93 /2553  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
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ศษ. 2.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ.  5.1.1.4 ระเบียบมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการใหบ้ริการวชิาการ 

ศษ. 5.1.1.5 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ              

พ.ศ. 2545 

ศษ.  5.1.1.6 รายช่ืออาจารยป์ระจาํท่ีมีส่วนร่วมในการบริการทางวชิาการแก่สังคม 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA 2010    

ศษ. 5.1.2.2 โครงการฝึกอบรมการทาํเตา้หวย ฟุตสลดั กุย้ฉ่าย เห็ดหยอ่ง 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus) วชิา ES 406    ES 407  ES  203  TL 304  

HC 625   HC 606  

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพื้น

หลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 5.1.3.1 รายงานผลการบริการวชิาการแก่สังคม  การประเมินผลโครงการ การพฒันาขนมช่อ

ม่วงใยอาหารสูงพร้อมบริโภคแช่เยอืกแขง็   

ศษ. 5.1.3.2 รายงานผลการบริการวชิาการแก่สังคม ผลการประเมิน  39 ปี มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553  วาระท่ี 

4.13 

ศษ. 2.1.2.1/2/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 2/54วาระท่ี 5.1 

 ตัวช้ีวดัที ่   5.2  กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม 

ศษ. 1.1.2.1/3/52 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2552                

วาระท่ี 4.2  เร่ือง การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการของนานาชาติ 

 ศษ. 5.2.1.1 ผลการสาํรวจขอ้มูลความตอ้งการของชุมชนในการฝึกอบรม: การบูรณาการ

งานวจิยัสู่ชุมชน 

ศษ. 5.2.1.2 ผลการประเมินโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สี

ตวัอกัษรกบัพื้นหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 5.2.1.3  หนงัสือขอความอนุเคราะห์วทิยากร และประเมินอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การนาํ

กระบวนการคิดสู่หอ้งเรียน 

ศษ. 5.2.2.1 เอกสาร ขอความร่วมมือจดัแสดงนิทรรศการท่ีประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยในงาน EDUCA 2010    

ศษ. 5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA 2010    

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพื้น
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หลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 5.2.2.2 รายช่ือโรงเรียนท่ีส่งนกัศึกษาไปฝึกสอนภาควชิาหลกัสูตรและการสอน 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 5.1.3.1 รายงานผลการบริการวชิาการแก่สังคม  การประเมินผลโครงการ การพฒันาขนมช่อ

ม่วงใยอาหารสูงพร้อมบริโภคแช่เยอืกแขง็   

ศษ. 5.2.2.3 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิตมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงเตม็รูปแบบ โรงเรียนวดัหลวงราชาวาส จ.อุทยัธานี 

ศษ. 1.1.2.1/3/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 4/25523 วาระท่ี 

3.11  เร่ืองผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ เร่ือง Children 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder : Quest for Excellence 

ศษ. 5.2.1.2 ผลการประเมินโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สี

ตวัอกัษรกบัพื้นหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 4.2.4.1 หนงัสือจากหน่วยงานภายนอกท่ีนาํผลการวจิยัเร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษร

กบัพื้นหลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี”ไปใช้

ประโยชน์   

ศษ. 5.2.3.1 ผลการดาํเนินงานตามโครงการและแผนโครงการโรงเรียนตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิต

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเตม็รูปแบบ โรงเรียนวดัหลวงราชาวาส จ.อุทยัธานี 

ประจาํปีงบประมาณ  2553 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553                  

วาระท่ี 4.13 

ศษ. 2.1.2.1/2/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ  คณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 2/54วาระท่ี 5.1 

ศษ. 5.2.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนตน้แบบฯ จงัหวดัอุทยัธานี 

ศษ. 2.6.5.3 บนัทึกขอ้ความขอส่งรายงานการวจิยั เร่ืองความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพื้นหลงั

ท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี 

ศษ. 2.4.5.2 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  สารสนเทศ/งานวจิยัและงานสร้างสรรค ์

 ตัวช้ีวดัที ่ 5.3  ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวชิาการมาใช้ใน

การพฒันาการเรียนการสอนและการวจัิย 

ศษ. 2.6.5.1 โครงการประชุมนานาชาติ เร่ือง Children With Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder : Quest for Excellence     

ศษ. 5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA 2010    

ศษ. 5.1.2.2 โครงการฝึกอบรมการทาํเตา้หวย ฟุตสลดั กุย้ฉ่าย เห็ดหยอ่ง 

ศษ. 2.6.5.2 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง “ความชดัเจนของคู่สีตวัอกัษรกบัพื้น
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หลงัท่ีมีแบบอกัษรต่างกนัเม่ือนาํมาเสนอบนจอโทรทศัน์แอลซีดี” 

ศษ. 5.1.3.1 รายงานผลการบริการวชิาการแก่สังคม  การประเมินผลโครงการ การพฒันาขนมช่อ

ม่วงใยอาหารสูงพร้อมบริโภคแช่เยอืกแขง็   

ศษ. 5.1.3.2 รายงานผลการบริการวชิาการแก่สังคม ผลการประเมิน  39 ปี มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 ตัวช้ีวดัที ่  5.4  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์                               

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 5.1.1.1 ระบบกลไกการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม 

ศษ. 5.1.1.2 แผน- ประเมินแผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา  2552  (องคป์ระกอบท่ี 5) 

ศษ. 5.1.1.3 คาํสั่งท่ี  93 /2553  เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 2.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ. 5.4.3.1 ผลการดาํเนินงานตามโครงการและแผนโครงการโรงเรียนตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิต

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเตม็รูปแบบ โรงเรียนวดัหลวงราชาวาส จ.อุทยัธานี 

ประจาํปีงบประมาณ  2551 

ศษ. 5.4.3.2 ผลการดาํเนินงานตามโครงการและแผนโครงการโรงเรียนตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิต

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเตม็รูปแบบ โรงเรียนวดัหลวงราชาวาส จ.อุทยัธานี 

ประจาํปีงบประมาณ  2552 

ศษ. 5.2.3.1 ผลการดาํเนินงานตามโครงการและแผนโครงการโรงเรียนตน้แบบเขา้สู่ระบบสาธิต

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเตม็รูปแบบ โรงเรียนวดัหลวงราชาวาส จ.อุทยัธานี 

ประจาํปีงบประมาณ  2553 

 ตัวช้ีวดัที ่  6.1  ระบบและกลไกการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.6.1.1.1 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.6.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ คณะศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี 1/2553 วนัท่ี 14 มิ.ย.53 

คร้ังท่ี 2/2553 วนัท่ี 13 ก.ย. 53 

คร้ังท่ี 3/2553 วนัท่ี 12 พ.ย. 53 

คร้ังท่ี 1/2554 วนัท่ี 7 ม.ค. 54 

คร้ังท่ี 2/2554 วนัท่ี 7 มี.ค. 54 

ศษ.6.1.1.3 มติโครงการ คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ ดงัน้ี 

1)โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษาและถวายเทียนพรรษา  
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คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2553” 

2) โครงการวนัแม่แห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

3) โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีปฏิบติังานจนอายคุรบ 60 ปี 

4) โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ “EDUCA 2010” 

5) โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 

6) โครงการศึกษาศาสตร์สมัพนัธ์วนัปีใหม่ 

7) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” 

8) โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานค ์(วนัปีใหม่ไทย) 

9) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม “ส่ือพ้ืนบา้นสานสุข” คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

 

ศษ. 6.1.1.4 การจดัสรรงบประมาณโครงการ 

1)โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษาและถวายเทียน

พรรษา                   คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2553” 

2) โครงการวนัแม่แห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

3) โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีปฏิบติังานจนอายคุรบ 

60 ปี 

4) โครงการจดันิทรรศการทางวชิาการ “EDUCA 2010” 

5) โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 

6) โครงการศึกษาศาสตร์สัมพนัธ์วนัปีใหม่ 

7) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” 

8) โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานค ์(วนัปีใหม่ไทย) 

9) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม “ส่ือพื้นบา้นสานสุข” คณะศึกษาศาสตร์ ปี 

2554 

ศษ.6.1.1.5 คาํสั่งคณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการและกองทุนคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.6.1.2.1 โครงสร้างส่ือบทเรียน e-learning เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมไทย

สู่สากล เร่ืองการแกะสลกัผกัและผลไม ้

ศษ. 5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA 2010    

ศษ.6.1.3.1 แผน่พบัเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ภาพนิทรรศการส่งเสริมและอนุรักษ ์

ศษ.6.1.3.2 

 

โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษา และถวายเทียน

พรรษา คณะศึกษาศาสตร์” ปีการศึกษา 2553 (วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.3 โครงการวนัแม่แห่งชาติ (วนัท่ี 11 สิงหาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.4 

 

โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ท่ีปฏิบติังานมาจนอายคุรบ 

60 ปี ประจาํปี 2553  (วนัท่ี 17 กนัยายน 2553) 

ศษ.6.1.3.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ  
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 (วนัท่ี10-11 สิงหาคม 2553) 

ศษ.5.1.2.1 โครงการการจดันิทรรศการทางวชิาการ Educa 2010  (วนัท่ี13-15 ตุลาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.6 โครงการวนัพ่อแห่งชาติ(วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.7 โครงการศึกษาศาสตร์สัมพนัธ์วนัปีใหม่ (วนัท่ี 17 มกราคม 2554) 

ศษ.6.1.3.8 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” (วนัท่ี 17 มกราคม 2554) 

ศษ.6.1.3.9 โครงการสืบสานประเพณีวนั สงกรานค ์ (วนัปีใหม่ไทย) (วนัท่ี 5 เมษายน 2554) 

ศษ.6.1.3.10 

 

โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย“ส่ือพื้นบา้นสานสุข”  คณะศึกษาศาสตร์ ปี 

2554 

ศษ. 3.1.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ืองการแข่งขนัการประกอบอาหาร งาน 

THAIFEX-WORLD OF FOODASIA 

ศษ.6.1.4.1 

 

ผลการประเมินโครงการจดันิทรรศการวชิาการEDUCA 2010 (ดา้นกิจกรรม

ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม) 

 ตัวช้ีวดัที ่  6.2  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 

ศษ.6.1.1.1 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.6.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ คณะศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี 1/2553 วนัท่ี 14 มิ.ย.53 

คร้ังท่ี 2/2553 วนัท่ี 13 ก.ย. 53 

คร้ังท่ี 3/2553 วนัท่ี 12 พ.ย. 53 

คร้ังท่ี 1/2554 วนัท่ี 7 ม.ค. 54 

คร้ังท่ี 2/2554 วนัท่ี 7 มี.ค. 54 

ศษ.6.1.3.2 

 

โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษา และถวายเทียน

พรรษา คณะศึกษาศาสตร์” ปีการศึกษา 2553 (วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.3 โครงการวนัแม่แห่งชาติ (วนัท่ี 11 สิงหาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.4 

 

โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ท่ีปฏิบติังานมาจนอายคุรบ 

60 ปี ประจาํปี 2553  (วนัท่ี 17 กนัยายน 2553) 

ศษ.6.1.3.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ  (วนัท่ี10-11 สิงหาคม 2553) 

ศษ.5.1.2.1 โครงการการจดันิทรรศการทางวชิาการ Educa 2010  (วนัท่ี13-15 ตุลาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.6 โครงการวนัพ่อแห่งชาติ(วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.7 โครงการศึกษาศาสตร์สัมพนัธ์วนัปีใหม ่(วนัท่ี 17 มกราคม 2554) 

ศษ.6.1.3.8 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู”  

(วนัท่ี 17 มกราคม 2554) 

ศษ.6.1.3.9 โครงการสืบสานประเพณี วนั สงกรานค ์ (วนัปีใหม่ไทย) (วนัท่ี 5 เมษายน 2554) 

ศษ.6.1.3.10 โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย“ส่ือพื้นบา้นสานสุข”  คณะศึกษาศาสตร์             
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ปี 2554 

ศษ. 3.1.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ืองการแข่งขนัการประกอบอาหาร งาน 

THAIFEX-WORLD OF FOODASIA 

ศษ.6.1.1.3 มติโครงการ คณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ ดงัน้ี 

1)โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษาและถวายเทียน

พรรษา  คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2553” 

2) โครงการวนัแม่แห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

3) โครงการแสดงมุฑิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีปฏิบติังานจนอายคุรบ 

60 ปี 

4) โครงการจดันิทรรศการทางวชิาการ “EDUCA 2010” 

5) โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 

6) โครงการศึกษาศาสตร์สัมพนัธ์วนัปีใหม่ 

7) โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” 

8) โครงการสืบสานประเพณี วนัสงกรานค ์(วนัปีใหม่ไทย) 

9) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม “ส่ือพื้นบา้นสานสุข” คณะศึกษาศาสตร์              

ปี 2554 

ศษ.6.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ คณะศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี 3/2553 วนัท่ี 12 พ.ย 53 

คร้ังท่ี 2/2554 วนัท่ี 7 มี.ค. 54 

ศษ.6.1.1.1 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.6.2.2.1 ผลการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒัน.ธรรมประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.6.2.3.1 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรมประจาํปีการศึกษา 2551 

ศษ.6.2.3.2 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ประจาํปีการศึกษา 2552 

ศษ.6.2.3.3 แผนการดาํเนินงานทาํนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.6.1.3.2 โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทาํบุญหล่อเทียนจาํนาํพรรษาแลถวายเทียนพรรษา                     

คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2553” 

ศษ.6.1.3.3 โครงการวนัแม่แห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ.5.1.2.1 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ “EDUCA 2010” 

ศษ.6.1.3.6 โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 

ศษ.6.1.3.8 โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใย “วนัครู” 

ศษ.6.1.3.10 โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย“ส่ือพื้นบา้นสานสุข” คณะศึกษาศาสตร์              

ปี 2554 

ศษ. 3.1.3.3 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน เร่ืองการแข่งขนัการประกอบอาหาร งาน 
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ศษ. 3.1.3.4 รายงานผลการเขา้ร่วมแข่งขนังาน Elvira Sewing Contest 

 ตัวช้ีวดัที ่  6.3  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 

ศษ.6.1.3.6 โครงการวนัพ่อแห่งชาติ(วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2553) 

ศษ.6.1.3.3 โครงการวนัแม่แห่งชาติ (วนัท่ี 11 สิงหาคม 2553) 

ศษ.6.3.1.1 ภาพแสดงความจงรักภกัดี 

ศษ.6.3.2.1 ตกแต่งอาคารสถานท่ีบริเวณหนา้ตึก EOB และ NCB  

ศษ.6.3.3.1 ภาพถ่ายสภาพแวดลอ้ม คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.6.1.3.10 โครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย “ส่ือพื้นบา้นสานสุข” คณะศึกษาศาสตร์           

ปี 2554 

ศษ.6.3.5.1 ผลประเมินโครงการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย “ส่ือพื้นบา้นสานสุข”                   

คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

 ตัวช้ีวดัที ่  7.1  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ศษ.7.1.1.1 ระบบและกลไกในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.1.2 ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั มาตรา 34 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปีการศึกษา 2553 

ศษ.1.1.2.7 แผนการดาํเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.1.1.4 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.1.5 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.2.1 ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.2.2 หนา้ท่ีความรับผดิชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.2.3 

 

แผนงบประมาณ กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ศษ.7.1.2.4 การประชุมบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.3.2.1 ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.3.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินโครงการ ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.1.3.2 โครงการต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.1.3.3 ผลการประเมินโครงการต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.1.3.4 ผลการดาํเนินงาน คณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.1.4.1 งานต่างๆท่ีคณบดีมอบหมายใหร้องคณบดีแต่ละฝ่าย 

ศษ.7.1.5.1 บอร์ดประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร คณะศึกษาศาสตร์ และเอกสารติดประกาศ 

ศษ.7.1.5.2 จดหมายเวยีนต่างๆ 
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ศษ.7.1.5.3 รายช่ือบุคลากรศึกษาต่อ 

ศษ.7.1.5.4 รายช่ือบุคลากรท่ีไดรั้บทุนการศึกษา 

ศษ.7.1.6.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.6.2 แบบประเมินผูบ้ริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.6.3 ผลการประเมินผูบ้ริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.7.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

ศษ.7.1.7.2 แผนการดาํเนินงานฝ่ายประเมินผล ปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.1.3.3 ผลการประเมินโครงการต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

 ตัวช้ีวดัที ่  7.2  การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ศษ.7.2.1.1 แผนการจดัการความรู้ ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.2.1.2 ผลการจดัการความรู้ ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.2.3 

 

แผนงบประมาณ กลยทุธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ศษ.1.1.2.1 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

คร้ังท่ี 8/2553 วาระท่ี 4.15,4.23 

คร้ังท่ี 2/2554 วาระท่ี 4.19 

คร้ังท่ี 3/2554 วาระท่ี 4.4 

ศษ.7.2.2.1 

 

เป้าหมายการพฒันาความรู้และทกัษะ คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.2.2.2 คาํสั่ง เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อขออนุมติั 

ศษ.7.2.2.3 คาํสั่ง เร่ือง การวจิยัสถาบนั 

ศษ.7.2.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ การจดัการความรู้ เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อขอ

อนุมติั 

ศษ.7.2.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ การจดัการความรู้ เร่ือง การวจิยัสถาบนั 

ศษ.7.2.2.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การวจิยัสถาบนัในองคก์ร 

- โครงการ 

- แบบประเมิน 

- ผลประเมิน 

ศษ.7.2.3.1 ภาพการจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

ศษ.7.2.4.1 เอกสารความรู้ เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อการขออนุมติั 

ศษ.7.2.4.2 เอกสารความรู้ คู่มือ เร่ือง การวจิยัสถาบนั 

ศษ.7.2.4.3 รายงานการนาํขอ้มูล การจดัการความรู้ ปี 53 เผยแพร่ ใน www.edu.ru.ac.th 

 

http://www.edu.ru.ac.th/
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ศษ.7.2.5.1 แบบสาํรวจการนาํองคค์วามรู้ไปใช ้

ศษ.7.2.5.2 

 

บนัทึกขอ้ความ เร่ือง ขอรายงานผลการนาํองคค์วามรู้ไปใชใ้นการพฒันางาน  

ปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.1.3.1 โครงการต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีไดรั้บการอนุมติั 

ศษ.7.2.5.3 งานวจิยั เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนัคุณภาพ

การศึกษา            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ตัวช้ีวดัที ่  7.3  ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ 

ศษ.1.1.2.7 แผนการดาํเนินงานคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.3.1.1 แผนระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 

ศษ.7.3.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจwww.edu.ru.ac.th 

ศษ.7.3.3.1 Poll แบบสาํรวจ 

ศษ.7.3.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการสารสนเทศ 

ศษ.7.3.3.3 ผลประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการสารสนเทศ 

ศษ.7.3.3.4 แบบประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล 

ศษ.7.3.3.5 ผลประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัของระบบฐานขอ้มูล 

ศษ.7.3.4.1 บนัทึกขอ้ความ เร่ือง รายงานการนาํขอ้งมูลต่าง ๆ ลง Website www.edu.ru.ac.th 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.1.5.1 บอร์ดประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร คณะศึกษาศาสตร์ และเอกสารติดประกาศ 

ศษ.7.3.5.1 E-mail หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.7.3.5.2 รายการส่งขอ้มูลผา่นทาง E-mail 

ศษ.7.3.5.3 www.edu.ru.ac.th 

 ตัวช้ีวดัที ่  7.4  ระบบบริหารความเส่ียง 

ศษ.7.4.1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ศษ.7.4.2.1 รายงานการควบคุมภายใน การติดตามประเมินผลและแผนบริหารความเส่ียง 

ปีงบประมาณ 2553 

ศษ.7.4.2.2 บนัทึกขอ้ความเร่ือง ส่งผลการประเมินความเส่ียง 

ศษ.7.4.2.3 บนัทึกขอ้งความเร่ือง ส่งผลการประเมินจรรยาบรรณวชิาชีพคณาจารย ์

ปีงบประมาณ 2553 

ศษ.7.4.3.1 บนัทึกขอ้ความ รายงานผลกระทบของความเส่ียง 

ศษ.7.4.1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ศษ.7.4.4.1 แผนบริหารความเส่ียงคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.1.2.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์  

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ru.ac.th/
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 ตัวช้ีวดัที ่  8.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร การวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ 

การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

ศษ.8.1.1.1 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีงบประมาณ 

2553 

ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 1.1.1.3 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (2552-2553)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 1.1.1.5 แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (2552-2555)    คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัการคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 

ศษ.8.1.2.1 เอกสารคาํขอตั้งงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2553 ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.8.1.2.2 งบประมาณประจาํปี 2553 

ศษ.8.1.2.3 เอกสารคาํขอตั้งงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 2554 ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.8.1.2.4 งบประมาณประจาํปี 2554 

ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน  คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.8.1.3.1 งบประมาณปี 2554 

ศษ.1.1.2.6 แผนปฏิบติัราชการคณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 

ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปเงินสาํรองราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2553 

ศษ.8.1.4.2 รายงานสถานะการเงินรายเดือน ประจาํปีงบประมาณ 2553 

ศษ.8.1.5.1 เอกสารการโอนเงิน งบประมาณประจาํปี 2553  

ศษ.1.1.2.6 แผนปฏิบติัการคณะศึกษาศาสตร์ปีงบประมาณ 2554 

ศษ.8.1.6.1 เอกสารการตรวจสอบจากหน่วยงานการตรวจสอบภายในและเอกสารตรวจสอบ

จากผูแ้ทน สตง. 

ศษ. 1.1.2.1/5/53  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 5/2553                    

วาระท่ี 3.10 

ศษ. 1.1.2.1/10/53  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี10/2553                     

วาระท่ี 3.11 

ศษ.8.1.5.1 บนัทึกฯเอกสารการโอนเงินงบประมาณ ประจาํปี 2553 

 ตัวช้ีวดัที ่  9.1  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ศษ. 9.1.1.1 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2533  สาํนกัประกนั

คุณภาพการศึกษา มร. 

ศษ. 9.1.1.2 เอกสารคู่มือองคป์ระกอบตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                 

ปีการศึกษา 2553 (26  เมษายน  2554) 

ศษ. 9.1.1.3 โครงการอบรม เร่ือง องคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน                  

(ปีการศึกษา 2553)  
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ศษ. 9.1.1.4 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งรายช่ือเขา้ร่วมโครงการอบรม เร่ืองตวับ่งช้ีและเกณฑก์าร

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

ศษ. 9.1.1.5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์                                 

ปีการศึกษา  2553   

ศษ. 9.1.1.6 จดหมายข่าวนโยบายและแผนและประกนัคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ปีท่ี2               

ฉบบัท่ี 4/ 2553และฉบบัท่ี 5/2553 

ศษ. 1.1.2.1/1/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2554                   

วาระท่ี 4.7  

ศษ. 9.1.17/1/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์               

คร้ังท่ี 1/2554  วาระท่ี3.1 

ศษ. 9.1.1.8 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาค 1 ปีการศึกษา  2553 

ศษ. 9.1.1.9 โครงการตรวจประเมินการกาํหนดการตรวจประกนัคุณภาพระดบัภาควชิาและ

ระดบัคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา  2553 

ศษ.9.1.1.10 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชาการ คณะศึกษาศาสตร์  

ศษ.9.1.1.11 คาํสั่งแต่งตั้งท่ี (44/2552) คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ.9.1.1.12 คาํสั่งแต่งตั้งท่ี (73/2552) คณะกรรมอนุกรรมการประกนัคุณภาพภายใน คณะ

ศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 9.1.1.13 กรอบภาระหนา้ท่ีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเองและการจดัแฟ้มเอกสาร 

ศษ. 9.1.1.14 บนัทึกขอ้ความ เร่ืองจดัส่งองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน           มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ฉบบัแกไ้ข

วนัท่ี ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๔   

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง                              

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ศษ. 1.1.1.8 คาํรับรองการปฏิบติราชการประจาํปีงบประมาน พ.ศ. 2553  

ศษ. 9.1.2.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  ปี พ.ศ.2553 

ศษ. 9.1.2.2 งานวจิยัเร่ือง “พฒันาการของการประกนัคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มร. 

ระหวา่งปีการศึกษา 2546-2550” 

ศษ. 9.1.2.3 

 

งานวจิยัสถาบนั เร่ือง “ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนั

คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์” 

ศษ. 1.1.2.1/7/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 7/2553               

วาระท่ี 4.1 



 232 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 8/2553  4.18 

ศษ. 1.1.2.1/10/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 10/2553                                  

วาระท่ี 1.6,4.84.14,4.15 

ศษ. 1.1.2.1/11/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 11/2553              

วาระท่ี 4.1 

ศษ. 1.1.2.1/3/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2554               

วาระท่ี4.6 

ศษ. 9.1.1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์            

ศษ. 9.1.4.1 CHE QA Online 

ศษ. 9.1.4.2 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                          

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 

ศษ. 9.1.4.3 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคเรียนท่ี 1                             

ปีการศึกษา 2553 

ศษ. 9.1.1.7/1/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  คร้ัง

ท่ี 1/2554  วาระท่ี3.1 

ศษ. 9.1.5.1 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีท่ีผา่นมา และเป้าหมายสาํคญัใน

ปัจจุบนั 

ศษ. 2.4.5.5 Website คณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ac.th  /ประกนัคุณภาพการศึกษา 

ศษ. 9.1.6.1 Website สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา 

มร.http://www.ru.ac.th/quality_assurance/ 

ศษ. 9.1.6.2 ระบบ สารสนเทศประกนัคุณภาพการศึกษา 

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจดัการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ. 9.1.7.1 ผลการประเมินโครงการ “มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด” 

ศษ. 9.31.7.2 สรุปจาํนวนผูเ้ขา้อบรมองคป์ระกอบคุณภาพ ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมิน               

(ปีการศึกษา 2553) 

ศษ. 2.10.1.1 สรุปผลการติดตามคุณภาพบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2553 

ศษ. 9.1.8.1 จดหมายขอความอนุเคราะห์จากมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต  

ศษ. 9.1.8.2 โครงการ “เช่ือมความสัมพนัธ์ชาวจิตวทิยา 8 มหาวทิยาลยั” 

ศษ. 9.1.2.2 งานวจิยัเร่ือง “พฒันาการของการประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มร. 

ระหวา่ง ปีการศึกษา 2546-2550” 

ศษ. 9.1.2.3 

 

งานวจิยัสถาบนั เร่ือง “ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนั

คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์” 

ศษ. 9.1.9.1 บนัทึกขอ้ความ  ขอส่งรายงานวจิยัเร่ืองเร่ือง “ความคิดเห็นของบุคลากรสาย

http://www.edu.ac.th/
http://www.ru.ac.th/quality_assurance/
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สนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนัคุณภาพการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์” 

 ตัวช้ีวดัที ่  10.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกดิอตัลกัษณ์ คือ ผลติบัณฑิตให้มีความรู้

คู่คุณธรรม 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ. 1.1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553 

ศษ. 2.6.1.1 หลกัสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.10.1.2.1 คาํอธิบายรายวชิา RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม 

ศษ.10.1.2.2 คาํอธิบายรายวชิา TL 334 การสอนเพื่อพฒันาค่านิยมและจริยธรรม 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ.10.1.3.1 ขอส่งแบบประเมินผลการพฒันามหาวทิ ยาลยัรามคาํแหงตามอตัลกัษณ์ 

ศษ.10.1.3.2 

 

สรุปผลการประเมินการพฒันามหาวทิยาลยัรามคาํแหงตามอตัลกัษณ์ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ตัวช้ีวดัที ่  10.2  ผลการพฒันาบัณฑิตตามอตัลกัษณ์ 

ศษ.10.1.3.1 ผลการประเมินการติดตามคุณภาพบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 

 ตัวช้ีวดัที ่  11.1  ร้อยละของวชิาทีม่ีการสอบ e-Testing ต่อวชิาศึกษาทัว่ไป 

ศษ.11.1.1.1 แผนการดาํเนินงานเอกลกัษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.11.1.1.2 หนา้เวป็ขอ้สอบรายวชิา PC 103 จิตวทิยาทัว่ไปลข้อ้สอบรายวชิา RU 100 ความรู้คู่

คุณธรรม 

ศษ.11.1.1.3 ประเมินผลขอ้สอบวชิา PC 103 จิตวทิยาทัว่ไป(ประเมินในภาพรวม) 

 ตัวบ่งช้ีที ่ 11.2 ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าสอบ e-Testing 

ศษ. 11.2.5.2 บนัทึกขอ้ความ ขอส่งรายงานการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการสอบ                        

ทางอิเล็กทรอนิส์   (e-testing) 

 ตัวช้ีวดัที ่  11.3  งานวจัิยสถาบัน 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบติัราชการประจาํปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ศษ.11.3.1.1 แผนการดาํเนินงานประจาํปีการศึกษา 2553 (องคป์ระกอบท่ี 11.3) 

ศษ.11.3.2.1 คาํสั่งท่ี 64/2552 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั 

ศษ.11.3.3.1 บนัทึกขอ้ความเร่ือง สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ือง”การวจิยัสถาบนัใน

องคก์ร” 

ศษ.11.3.3.2 

 

โครงการวจิยั เร่ือง ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีต่องานประกนั

คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง” 

ศษ.11.3.3.3 มติท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.11.3.4.1 คาํสั่งท่ี 73/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

ศษ.11.3.4.2 รายงานการประชุม คณะกรรมการดาํเนินงานจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง            
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คร้ังท่ี 1/53 วาระท่ี 3.2                         

ศษ. 1.1.2.1/4/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 4/54 วาระท่ี 5.2 

 ตัวช้ีวดัที ่  12.1  ผลการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม ในด้านส่ิงเสพติด 

ศษ.12.1.1.1 โครงการ “มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด” 

ศษ.12.1.1.2 รายงานผลประเมินโครงการ “มหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด” 

ศษ..1.2.1/8/53 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553 

 ตัวช้ีวดัที ่ 12.2  ผลการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพ 

ศษ.12.2.1.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ“การไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” 

ศษ.12.2.1.2 โครงการอบรม “โครงการการไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” 

ศษ.12.2.1.3 รูปภาพกิจกรรมโครงการ“การไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” 

ศษ.12.2.1.4 รายงานประเมินผล“โครงการการไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” 

ศษ.1.1.2.1/4/54 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 4/2554 

 ตัวช้ีวดัที ่  13.1  การบริหารจัดการสถาบันศึกษา 3 ดี (3D) ให้เกดิผลกบัผู้เรียน 

ศษ.13.1.1.1 หนงัสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตาม

นโยบาย 3D  

ศษ.13.1.1.2 คาํสั่งท่ี 22/2553 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 3D คณะศึกษาศาสตร์ 

ศษ.13.1.1.3 

 

บนัทึกขอ้ความ ส่งบุคลากรเขา้ร่วมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วชิาชีพ   

ศษ.13.1.2.1 โครงการมหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ประจาํปี พ.ศ.2553 

ศษ.13.1.2.2 โครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม ปีการศึกษา 2553 

ศษ.13.1.2.3  โครงการกีฬาสานสัมพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท(ผลประเมินโครงการฯ) 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

(ผลประเมินโครงการฯ) 

ศษ.13.1.2.2 โครงการบําเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม ปีการศึกษา 2553                       

(ผลประเมินโครงการฯ) 

ศษ.13.1.2.3 โครงการกฬีาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553              

(ผลประเมินโครงการฯ) 

ศษ.13.1.6.1 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 12/2553                          

เร่ือง ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

ศษ.13.1.6.2 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553วาระท่ี 4.20                   
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 เร่ือง ผลการประเมินโครงการไหวค้รูคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553    

ศษ.13.1.6.3 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553วาระท่ี 4.21  

เร่ืองผลการประเมินโครงการบาํเพญ็ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม ปีการศึกษา 

2553 

ศษ.13.1.6.4 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 9/2553วาระท่ี 4.4           

เร่ืองผลการประเมินโครงการกีฬาสานสัมพนัธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 

ศษ.13.1.6.5 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2553วาระท่ี 4.19   

เร่ืองผลการประเมินโครงการมหกรรมชุมชนรวมพลงั ร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด  
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