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คณะศึกษาศาสตรจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบใหมในปการศึกษา 2554 
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(รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช  สําราญจิตต) 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 



 
 

สารบัญ 
 

คํานํา    
บทที่ 1   บทนาํ  1 
บทที่ 2   ผลการการดําเนนิงานและผลการประเมินคุณภาพ  34 
บทที่ 3   สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  158 
ภาคผนวก    
ภาคผนวก  ก.   รายการเอกสารประกอบ  176 
ภาคผนวก  ข.   1.  แผนปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ 2554  199 
 2.  การประเมินแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2554  221 
 3.  แผนการดาํเนินงานประจาํปการศึกษา 2554  243 
ภาคผนวก  ค    -   โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาจารย  ปการศึกษา 2554      254 
 -   โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน   ปการศึกษา 2554    254 
 -   ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกที่ไดรับ 

    การตีพิมพหรือเผยแพร  ปปฏิทิน  2554 
 255 

 -   โครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา  ปการศึกษา 2554  269 
 -   โครงการ/กิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง

สถาบนั    
 270 

 -   โครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2554  271 
 - เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรค    ปงบประมาณ 2554  273 
 -   งานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร    ปปฏิทิน  2554  278 
 -   งานวิจยัสถาบัน  ปงบประมาณ 2554  279 
 - ผลงานวชิาการทีไ่ดรับการรับรองคุณภาพ ปการศึกษา  2554  280 
 -   โครงการการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสงัคม ปการศึกษา 2554  280 
 -   โครงการ/กิจกรรมการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม                             

ปการศึกษา 2554 
 281 

 -   โครงการ/กิจกรรมการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม   ปการศึกษา 2554  282 
 - โครงการ/กิจกรรมสงเสริมนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  ปการศึกษา 2554    283 
ภาคผนวก  ง.   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  

(ที่ผานมา) 
 284 

ภาคผนวก  จ.   เอกสารติดตามประเมินผลตางๆ ของ  (หนวยงาน)  286 
ภาคผนวก  ฉ.   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร   291-297  297 

 
 
 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1  บทสรุปผูบริหาร 
 คณะศึกษาศาสตรไดจัดตั้งข้ึนในป พ.ศ.2514 เพ่ือขยายโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชาชน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาคณะศึกษาศาสตรไดปฏิบัติภารกิจหลัก               
4 ประการคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จวบจนปจจุบนั คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนท้ังในระดับปริญญาตรี ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ในรอบปท่ีผานมา คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินงานในดานการจัดการเรียนการสอน             
โดยกําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของทุกสาขาวิชา 
ดําเนินการเปดโครงการความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)             
กับคณะศึกษาศาสตร ในการเปดสอนระดับปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ป แผน ข. ไมทํา
วิทยานิพนธในลักษณะโครงการพิเศษ เพ่ือพัฒนาครู Master Teacher ใหไดรับคุณวุฒิระดับปริญญา
โท ในกลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนสังคมศึกษา 
คณิตศาสตรศึกษา การสอนวิทยาศาสตร และจิตวิทยากรใหคําปรึกษา เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพ
ครูท้ังระบบ ตามความตองการของกระทรวงศึกษาธิการ และในภาคการศึกษาท่ี 1ปการศึกษา 2555 
มีนักศึกษาใหม สมัครเขามาเรียนคณะศึกษาศาสตร ประมาณ 5,000 กวาคน  ซ่ึงเปนเครื่องแสดงให
เห็นวาคณะศึกษาศาสตร เปนคณะหนึ่งท่ีมีผูสนใจเขาเรียนเพ่ิมข้ึนทุกป   
 

1.2 ช่ือหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา 
ช่ือหนวยงาน คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ท่ีตั้ง  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก   เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 10240 
ประวัติ   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2514 ท่ีทําการของคณะศึกษาศาสตรใน
ระยะแรก ใชอาคารซ่ึงมีลักษณะทรงกลมท่ีจัดสรางข้ึนเพ่ือแสดงสินคา ในงานแสดงสินคานานาชาติ
แหงประเทศไทย  พ.ศ. 2511  ตอมาป พ.ศ. 2516 ไดยายท่ีทําการคณะศึกษาศาสตรไปอยูท่ีอาคาร
ศรีชุมซ่ึงเปนอาคารชั่วคราว เนื่องจากอาคารศรีชุมมีสถานท่ีจํากัด  ในป พ.ศ. 2518 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงไดอนุมัติใหสรางอาคาร 5 ชั้น เปนท่ีทําการถาวรของคณะศึกษาศาสตร 
เรียกชื่ออาคารวา  อาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB) ป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติ
สรางอาคาร 5 ชั้น ในพ้ืนท่ีอาคารนครชุม (NCB) เดิม ซ่ึงอยูดานหลังอาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB) 
ใหเปนท่ีทําการคณะศึกษาศาสตรเพ่ิมอีกอาคารหนึ่ง  ใหเรียกชื่อเหมือนเดิมวา อาคารนครชุม(NCB)  
ในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติใหรื้อถอนอาคารศรีชุม แลวสรางเปนอาคารเรียน
รวม  5  ชั้น ในพ้ืนท่ีของอาคารศรีชุมเดิม (ใหเรียกชื่ออาคารศรีชุมเหมือนเดิม) และอนุมัติใหพ้ืนท่ีชั้น 
1-2  ของอาคารศรีชุมใหม เปนท่ีทําการของภาควิชา  คหกรรมศาสตร และภาควิชาพลานามัย      
คณะศึกษาศาสตร 
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คณะศึกษาศาสตร รับผิดชอบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
รามคําแหงใหจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพ่ือเปนสถานปฏิบัติการทางดาน
การศึกษาและฝกอบรมวิชาการแกเยาวชนในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ตั้งแตปการศึกษา 2516 และในป พ.ศ. 2529 ไดรับอนุมัติให
เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

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

 ปการศึกษา 2547  คณะศึกษาศาสตรเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต 5  ป เพ่ือรองรับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาล  ปจจุบันคณะศึกษาศาสตร เปดสอน 3 
สาขาวิชา  ดังนี้ 

 1.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  หลักสูตร 5 ป  
ประกอบดวย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 11  วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ      
ภาษาฝรั่งเศส  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  การประถมศึกษา  การปฐมวัยศึกษา  ธุรกิจศึกษา  
ศิลปศึกษา  ภาษาจีน  ภาควิชาประเมินและวิจยั  หลักสตูร 4  ป  จํานวน 1 วชิาเอก คือ วดัผลการศึกษา  
ภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตร 4  ป  จํานวน 1 วิชาเอก คือ เทคโนโลยีการศึกษา  ภาควิชา
พลานามัย  มีหลักสตูร 5  ป  จาํนวน 2 วชิาเอก คือ   พลศึกษา-สายเดียว  และ พลศึกษา มีวชิาโท  และ
หลักสูตร 4  ป จาํนวน 1 วชิาเอก คือ สุขศึกษา  ภาควชิาคหกรรมศาสตร  หลักสตูร 5  ป  จํานวน  2 
วิชาเอก คือ การสอน คหกรรมศาสตร และหลักสตูร 4  ป คือ  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) คหกรรมศาสตร  
สวนภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา  ภาควิชาบริหารการศึกษา ไมมีวิชาเอก แตดําเนินการจัดการเรยีนการสอน
เปนวชิาโท 

 2.  สาขาวิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)          
4  วิชาเอก หลักสูตร 4 ป ไดแก จิตวิทยาบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน  
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จิตวิทยาพัฒนาการ  และจิตวิทยาสังคมศึกษา 

 3.  สาขาวิชาภูมิศาสตร  ภาควิชาภูมิศาสตรเปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)    
1 วิชาเอก คือ ภูมิศาสตร 
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ระดับบัณฑิตศึกษา เปดสอน 
- หลักสูตรมหาบัณฑิต  เปดสอน 22 สาขาวิชา โดยแยกเปน 3 ปริญญา คือ   

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จํานวน 1 สาขาวิชา คือ คหกรรมศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน   
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) จํานวน  16  สาขาวิชา คือ การวัดและประเมินผล

การศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู พลศึกษา การอุดมศึกษา  
การบริหารการศึกษา พ้ืนฐานการศึกษา สุขศึกษา การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ  
คณิตศาสตรศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษาพิเศษ การสอนสังคมศึกษา 
และการสอนวิทยาศาสตร  

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  มี  5  สาขาวิชา  คือ ภูมิศาสตร จิตวิทยาใหคําปรึกษา 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ และ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เปดสอนท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 5 สาขาวิชา คือ     
การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาใหคําปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เทคโนโลยีการศึกษา และ
การบริหารการศึกษา 

 
1.3 ปรัชญา  ปณิธาน  เปาหมายและวัตถุประสงค 

  ปรัชญา (Philosophy) คือ เปดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคู
คุณธรรม 

 ปณิธาน (Will)  คือ พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต มุงผลิตบัณฑิตท่ี
มีศักยภาพและคุณธรรมนําไปสูการสรางสรรค และรับผิดชอบตอสังคม 

เปาหมาย  (Goals) 
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม และ 

จริยธรรมท่ีดีงาม สอดคลองกับความตองการของสังคมท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 
2. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสวนกลาง และจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูทางวิชาการ วิชาชีพ              
และเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม อยางท่ัวถึงกัน 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการบริการ สนับสนุนและสงเสริมความรูทางวิชาการใหแก
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตรอยางท่ัวถึงกัน 

4. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการใหมี
มาตรฐานทางการศึกษา รวมท้ังประเมินและปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง 
 วัตถุประสงค  (Objectives)   มีดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ และวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึก
ท่ีดีตอการประกอบอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความม่ันคงทางอารมณ มีความเปนผูนํา                
มีความรู ทักษะ และความสามารถท่ีเปนประโยชน เพ่ือการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติได 

2. เพ่ือพัฒนาวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย และสรางเครือขายการเรียนรูไปสูสังคมและ 
ชุมชน เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 
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3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย สนับสนุนใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรเปนผูท่ี
ใฝรู สามารถสรางองคความรู ใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการ และสามารถเผยแพรผลงานไปสู
สากลได 

4. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท้ังทางดานการบริหาร และวิชาการ ใหมีความ
คลองตัว มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา มีความเปนเลิศทาง
วิชาการ รวมท้ังมีระบบตรวจสอบ  ประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม และมีความโปรงใส 

5. สงเสริมสนับสนุนใหเห็นคุณคา และสรางสรรควัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ัง
สืบสานวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามใหยั่งยืนตลอดไป 

6. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ัง
สามารถนํามาประยุกต และดัดแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะของวิชา และทองถ่ิน 
 

1.4  รายช่ือผูบริหารของหนวยงาน 
รายนามคณบดีคณะศึกษาศาสตร   ตั้งแตเริ่มกอตั้งคณะศึกษาศาสตรจนถึงปจจุบัน  มีดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย ดร.อภิรมย   ณ นคร   (2514-2524) 
2. อาจารยธํารง   มานะกิจ     (2524-2528) 
3. รองศาสตราจารยเอนก   เพียรอนุกูลบุตร   (2528-2532) 
4. ศาสตราจารย (พิเศษ) จรินทร    ธานีรัตน   (2532-2536) 
5. รองศาสตราจารยรวมศักดิ์    แกวปลั่ง   (2536-2538) 
6. รองศาสตราจารยพิมพพรรณ    เทพสุเมธานนท   (2538-2542) 
7. รองศาสตราจารยระวิวรรณ   ศรีครามครัน  (2543-2551) 
8. รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช  สําราญจิตต   (2552-ปจจุบัน) 

ปจจุบันคณะศึกษาศาสตร มีผูบริหาร  ดังนี้ 
รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช  สําราญจิตต คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
อาจารย ดร.ปรัชญา   ปยะมโนธรรม  รองคณบดีฝายบริหาร 
รองศาสตราจารย ดร.อรนุช  ลิมตศิริ  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
อาจารย ดร. สุรวีร  เพียรเพชรเลิศ รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยกัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี รองคณบดีฝายสวัสดิการ 
อาจารยนาที   เกิดอรุณ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยปรีดี  สุทธิแยม  รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสธ.มร. 
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โครงสรางการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
ภาควิชาการประเมินและการวิจัย   
ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา หนวยสารบรรณ  
ภาควิชาภูมิศาสตร หนวยการเจาหนาท่ี  
ภาควิชาพลานามัย หนวยอาคารสถานท่ีฯ  
ภาควิชาจิตวิทยา หนวยผลิตเอกสาร  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา*   
ภาควิชาคหกรรมศาสตร* หนวยการเงินและบัญชี  
ภาควิชาการศึกษาตอเน่ืองและอาชีวศึกษา* หนวยพัสดุ  

   
   

หนวยทะเบียนและประเมินผล  
หนวยสงเสรมิพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  
   
   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ*  
หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ*  

 หนวยวิเทศสัมพันธ  
   
   

หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา*  
 หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา*  

   
   
   

 

 

 

 

 

คณบดีคณะ

 

สํานักงานเลขานุการ ภาควชิา 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา* 

งานบริหารและธุรการ 

 

งานบริการการศึกษา สธ.มร. 

 

งานคลงัและพสัดุ 
 

 

งานบริการการศึกษา 
 

 

งานนโยบายและแผน 

 

 

งานบริหารและธุรการ  สธ.มร. 
 

งานคลงัและพสัดุ สธ.มร. 
 

*   แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 
      ตามมติสภามหาวิทยาลยั 
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โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
ภาควิชาการประเมินและการวิจัย   
ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา หนวยสารบรรณ  
ภาควิชาภูมิศาสตร หนวยการเจาหนาท่ี  
ภาควิชาพลานามัย หนวยอาคารสถานท่ีฯ  
ภาควิชาจิตวิทยา หนวยผลิตเอกสาร  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา*   
ภาควิชาคหกรรมศาสตร* หนวยการเงินและบัญชี  
ภาควิชาการศึกษาตอเน่ืองและอาชีวศึกษา** หนวยพัสดุ  

   
   

หนวยทะเบียนและประเมินผล  
หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  
   
   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ*  
หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ*  

 หนวยวิเทศสัมพันธ  
   
   

หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา*  
 หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา*  

 
 
 

คณบดีคณะ

 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ หัวหน้าภาควชิา 

หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา* 

หวัหนา้งานบริหารและธุรการ 

 

หวัหนา้งานบริการ

การศึกษา สธ.มร. 

หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ 
 

 

หวัหนา้งานบริการการศึกษา 
 

 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

 

 

หวัหนา้งานบริหารและธุรการ  
สธ.มร. 

หวัหนา้งานคลงัและพสัดุ 
สธ.มร. 

*   แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 
      ตามมติสภามหาวิทยาลยั 

รองคณบดฝ่ีายบริหาร รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั 

รองคณบดฝ่ีายนโยบายและแผนและประกนัคณุภาพการศึกษา รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา 

รองคณบดฝ่ีายสวสัดกิาร รองคณบดแีละผู้อาํนวยการโรงเรียนสาธิต.มร. 

คณะกรรมการประจาํคณะ (กปค.) 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณบดี 

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

1.1 งานจัดซ้ือ จัดจาง รวมท้ังการเบิกจาย ในวงเงินไมเกิน 100,000  บาท 
1.2 ประสานงานกับสวนราชการท่ีเก่ียวกับงานธุรการ, งานบริหาร, งานพัสดุ 
1.3 การอนุมัติลากิจ – ลาปวย ท่ีอยูในอํานาจของคณบดี 
1.4 การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน – ภายนอก คณะ 
1.5 ควบคุม ดูแล จัดสรร การใชอาคารของคณะ 
1.6 ควบคุม ดูแล การใชยานพาหนะของคณะ 
1.7 หนังสือรับรองสถานภาพของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 
1.8 งานท่ีมิไดมอบหมายใหรองคณบดีหรือหนวยงานใดโดยเฉพาะ และเปนเรื่อง          

ปกติท่ัวไป ยกเวนงานราชการลับหรืองานสําคัญใหเสนอคณบดีโดยตรง 
1.9 กํากับการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
1.10 ประสานงานเก่ียวกับการสอบไล การพิมพขอสอบ 
1.11 งานบัณฑิตศึกษา 
1.12 งานราชการอ่ืนตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ในกรณีท่ีคณบดีไมอยูใหรองคณบดีฝายบริหารเปนผูรักษาราชการแทนคณบดี 
2.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย (ร.คศษ.ว.) มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ

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

2.13 การสอบไล การพิมพขอสอบ 
2.14 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

3.  รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ร.คศษ.นผปก.)           
มีอํานาจในการสั่งการ การอนุญาตการอนุมัติ การปฏิบัติราชการดังนี้  

3.1 งานเก่ียวกับงานนโยบายและแผน 
3.2 กํากับ ดูแล ประสานงาน เก่ียวกับงบประมาณ แผนงาน 
3.3 เสนอแผนหรือโครงการใหม 
3.4 การวางแผนกําลังคน การกอตั้ง ภาควิชา หนวยงานตาง ๆ ภายในคณะฯ 
3.5 งานเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3.6 กํากับดูแลประสานงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.7 จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

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

4.1 การรับรองการใชสิทธิเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล และการ
ชวยเหลือคาใชจายในกรณีถึงแกกรรม 

4.2 งานสวัสดิการเงินกู  
4.3 ดําเนินการดูและจัดงานในวันสําคัญตาง ๆ  
4.4 งานรับรองเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับสวัสดิการของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 
4.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

ในกรณี คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดี
ฝายนโยบายและแผนแะละประกันคุณภาพการศึกษาไมอยู ใหรองคณบดีฝายสวัสดิการรักษาราชการ
แทน 

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

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

หนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษาปริญญาบัตร 
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5.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 
6.  รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ร.คศษ.สธ.มร.)         

มีอํานาจ ในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง ตามระเบียบคณะศึกษาศาสตร และระเบียบ
ราชการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

6.1 กํากับ ดูแลบริหารจัดการท่ัวไปในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
6.2 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

 รองคณบดีฝายใดปฏิบัติราชการเรื่องใดแทนแลว และเปนเรื่องสําคัญ หรือเปนเรื่องสมควร ให
รายงานใหคณบดีทราบดวย 
 รองคณบดีทุกฝายมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในความรับผิดชอบแลวแตกรณี 
 
ภาควิชา 

ภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนของคณะฯ             
โดยดําเนินการสอนท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประกอบไปดวย 10  ภาควิชา  ดังนี้ 

1. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 

2. ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา 
3. ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 

4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

5. ภาควิชาพลานามัย 

6. ภาควิชาจิตวิทยา 
7. ภาควิชาภูมิศาสตร 

8. ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 

9. ภาควิชาคหกรรมศาสตร 

10. ภาควิชาการศึกษาตอเนื่องและอาชีวศึกษา 
 
 

สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานธุรการและใหการ

สนับสนุนภาระงานตามพันธกิจของคณะ  แบงสวนราชการออกภายใน ออกเปน 5  งาน ดังนี้ 
1. งานบริหารและธุรการ  ประกอบดวย หนวยสารบรรณ  หนวยการเจาหนาท่ี           

หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  และหนวยผลิตเอกสาร ซ่ึงแตละหนวยมีหนาท่ี ดังนี้ 
 -  หนวยสารบรรณ  มีหนาท่ีรับ สงหนังสือ  รางโตตอบหนังสือ จัดระเบียบและควบคุม

การจัดเก็บหนังสือ  จัดแยกหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ เสนอผูบังคับบัญชา เวียนและปดประกาศ 
ลงทะเบียนรับ สงจดหมายและพัสดุไปรษณีย และทําลายหนังสือราชการ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี1ไดรับ
มอบหมาย 
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 -  หนวยการเจาหนาท่ี   มีหนาท่ีควบคุมทะเบียนประวัติ และรวบรวมขอมูลขาราชการ  
พนักงานและลูกจาง การสรรหาบุคคล  ขออนุมัติสอบบรรจุ  แตงตั้ง เลื่อนข้ัน ปรับวุฒิ ปรับตําแหนง
ควบคุมและรวบรวมขอมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ  วินัยขาราชการ  การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี1ไดรับมอบหมาย 

 - หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   มีหนาท่ีดูแลดานความสะอาดสถานท่ีท้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร  เตรียมสถานท่ีหองบรรยาย  ลิฟท    รถยนต  ควบคุมดูแลการเบิกจาย
น้ํามัน  การปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต  พนักงานทําความสะอาด และซอมบํารุงระบบประปา  
ไฟฟา และงานอ่ืนๆ ตามท่ี1ไดรับมอบหมาย 

 - หนวยผลิตเอกสาร มีหนาท่ีดานการจัดพิมพเอกสาร ขอสอบ และตํารา 
2. งานคลังและพัสดุ   ประกอบดวยหนวยการเงินและบัญชี  หนวยพัสดุ มีหนาท่ี ดังนี้ 
 -  หนวยการเงินและบัญชี  มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการเงินของคณะฯ เก่ียวกับการเบิก

จายเงินทุกประเภทตามงบประมาณท่ีไดรับ  การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทํารายงานแสดง
ฐานะทางการเงิน และการบัญชี  ใหคําปรึกษาดานการเงินและบัญชี  
 -  หนวยพัสดุ    มีหนาท่ีดําเนินการจัดซ้ือ  จัดหาวัสดุครุภัณฑ  ควบคุม รักษาพัสดุ
ภัณฑ รายงานขอแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด  ลงทะเบียนครุภัณฑ  ควบคุมทะเบียนประวัติครุภัณฑ   
ใหคําปรึกษาดานวิชาการพัสดุ  รวบรวม สรุปและวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการใชจายเงินและการ
จัดซ้ือจัดจางของคณะศึกษาศาสตรเปนรายเดือน  รายไตรมาส และรายป 

3. งานบริการการศึกษา   ประกอบดวยหนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  
หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   และหนวยกิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 -   หนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  มีหนาท่ีจัดทําและรักษาทะเบียน
ประวัตินักศึกษา ตรวจสอบแกไขหลักฐานทางทะเบียน  บันทึกประวัติและผลการสอบ  ตรวจสอบ
รับรองผลการศึกษา ประกาศผลการสอบไล และออกหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ ใหนักศึกษา 

 -   หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   มีหนาท่ีดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการ
ตําราของคณะศึกษาศาสตร  เชน  การจัดพิมพ   การเบิกจายคาตอบแทนรางวัลตํารา แจงยอดตํารา
คงเหลือ  ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการจัดโครงการประชุม  อบรม สัมมนา การบรรยาย 
อภิปรายและสนทนาทางวิชาการ  ดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน  จัดทําภาระงานสอนของอาจารย  ประเมินประสิทธิภาพผูสอน  และดําเนินการและ
ประสานงานเก่ียวกับการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยพลศึกษาสวนภูมิภาค 

 -   หนวยกิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษาดานหลักสูตร  แนะแนวการศึกษา  
แนะแนวทางการประกอบอาชีพ  บริการจัดหางานท้ังนักศึกษาและบัณฑิต  ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษา  
และตอบปญหาเก่ียวกับการสอบซํ้าซอน  การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนหนวยกิต  และดําเนินการ
เตรียมการและฝกซอมบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

4. งานนโยบายและแผน  มีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานโดยจําแนกออกเปน       
3 หนวย ประกอบดวย 

- หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ มีหนาท่ีวิเคราะห รวบรวมและประสานการ
จัดทําแผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและแผนระยะยาวสูแผนการปฏิบัติ การจัดทํา
งบประมาณประจําป  
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- หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  มีหนาท่ีในการจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูล
เก่ียวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะศึกษาดานตาง ๆ เชน ดานนักศึกษา โปรแกรมการศึกษา 
บุคลากร งบประมาณ รวมถึงขอมูลทุกดานของคณะฯ 

- หนวยวิเทศสัมพันธ มีหนาท่ีในการติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศ
สัมพันธของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาคณะฯ 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบและมีลักษณะงานจําแนกเปน    
2 หนวย คือ 

 - หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดําเนินงานประสานงานระดับนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ บริหารงบประมาณท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 - หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการดําเนินการประสานงานระดับปฏิบัติการ
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดสงและรวบรวมแบบประเมินตาง ๆ เพ่ือนําไปประมวลผล  
 
บัณฑิตศึกษา 

เปนหนวยงานปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตรมีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 

2. กําหนดเง่ือนไขลงทะเบียนเรียนและการจัดการสอบไล 

3. ประสานงานดานบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม การสอน        
การวิจัย การจัดตารางสอน ตรวจสอบและพิจารณาผลการสอบไลในระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ 

5. รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

6. รวบรวมบทความจากวิทยานิพนธของมหาบัณฑิตในแตละปการศึกษาท่ีไดพิมพเผยแพร
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

7. จัดทําโครงการใชจายเงินประจําปสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะเพ่ือนําเสนอบัณฑิต
วิทยาลัยพิจารณา 
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คณะกรรมการฝายตาง ๆ 
คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบทางดานวิชาการ สงเสริมพัฒนาทาง

วิชาการ สงเสริมพัฒนากิจการนักศึกษา การบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
รวมท้ังงานธุรการ ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มีอํานาจและหนาท่ีตาม มาตรา 34 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 2541  ดังนี้ 

1.1  วางนโยบาย และแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.2   พิจารณาหลักสูตร และรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพ่ือเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย 
1.3   พิจารณาวางระเบียบและออกแบบขอบังคับภายในคณะท่ีสภามหาวิทยาลัย

มอบหมายหรือเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
1.4   พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําตอใน

คณะตอมหาวิทยาลัย 
1.5   จัดการวัด  ประเมินผล  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
1.6    สงเสริมงานวิจัย งานบริการทางวิชาการแกสังคม และงานทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.7   พิจารณางบประมาณของคณะ 
1.8   ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี 
1.9    ปฏิบัติหนาทือ่ืน ๆ เก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

2.  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 
2.1 ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2.2 วางแผนการใชจายงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2.3 วางแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.4 ดูแลมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.5 จัดทําแผนการเปดหลักสูตรตาง ๆ ทําแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2.6 ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

3.  คณะกรรมการฝายวิชาการและสงเสริมการวิจัย  
3.1 สงเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
3.2 พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพ่ือเสนอคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
3.3 ดําเนินงานบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตรแกสังคม 
3.4 สงเสริมและสนับสนุนงานดานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหเปนไปตามเกณฑ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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3.5 กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางการวิจัยเพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ของคณะศึกษาศาสตร 

3.6 พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
3.7 พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการวิจัย 

และการสรางสรรคผลงานทางการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
3.8 รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย แกไขปญหาและขัดอุปสรรค

เก่ียวกับการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
4.   คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 

คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานนโยบาย
และแผนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการของคณะฯ ประชุม กําหนดนโยบาย วางแผนและนําเสนอ
คณบดีในงานท่ีเก่ียวของดังนี้ 

4.1 วิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทําแผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและ
ระยะยาวสูแผนการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหและจัดทําระบบงาน
ของหนวยงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาการศึกษา การวางแผนดานแผนงานโครงการและ
โครงสราง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การวิเคราะหอัตรากําลังของหนวยงานตาง ๆ 

4.2 การจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะ
ศึกษาศาสตร ดานขอมูลภายในคณะศึกษาศาสตร และปรับปรุงใหทันสมัย งานสงเสริมและสนับสนุน
ดานวิจัยสถาบัน ดานสารสนเทศ  

4.3 การติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย ในดาน
พิธีการและสารสนเทศดานความสัมพันธกับมหาวิทยาลัย แสวงหาความรวมมือและขยายขอบเขต
ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  

5.  คณะกรรมการฝายสวัสดิการและกองทุน  รับผิดชอบงานดานสวัสดิการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

5.1  ดานสวัสดิการ  ทําหนาท่ี 
5.1.1   จัดหาแหลงเงินทุนสวัสดิการ และจัดหารายไดเขากองทุนสวัสดิการคณะ

ศึกษาศาสตร 
5.1.2   จัดสวัสดิการเงินกูยืมเพ่ือใหความชวยเหลือบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีมีรายไดนอย 
5.1.3   จัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เชน  น้ําดื่ม  เยี่ยม

ผูปวยท่ีเขารักษาตัวในโรงพยาบาล  ชวยเหลือเงินและรวมพิธีศพบุคลากร  บิดา  มารดา  สามี ภรรยา  
และบุตรของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรท่ีเสียชีวิต 

5.1.4   ดําเนินงานดานสวัสดิการตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดใหแกบุคลากร   
ของมหาวิทยาลัย  โดยประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในสวนของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร   

5.1.5   จัดสวัสดิการดานสรางเสริมสุขภาพใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร รวมกับ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5.1.6  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เขารวมขบวนพาเหรด
และแขงขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง (สุพรรณิการเกม)  ซ่ึงมีประจําทุกป 
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5.1.7  จัดใหมีเครื่องวัดความดันโลหิต เพ่ือใหบริการบุคลากรวัดความดันโลหิตดวย
ตนเอง 

5.2  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.2.1 วางแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับนโยบายดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร 
5.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร 
5.2.3 รวมโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

และหนวยงานภายนอก 
5.2.4 รวมโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสถาบัน

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรยติ และ คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดข้ึน 
5.2.5 สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในคณะศึกษาศาสตรโดยรณรงคใหบุคลากร

คณะศึกษาศาสตรแตงกายดวยเครื่องแตงกายสีชมพูในวันอังคาร การทักทายดวยการไหวและกลาวคํา
สวัสดี  

6.  คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 งานบริการใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

(1) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานดานการแนะแนวการศึกษา 
*(2) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานเก่ียวกับทะเบียนประวัตินักศึกษา 
*(3)    วางแผนและควบคุมการดําเนินงาน ตรวจสอบผลการสอบไลท่ีเก่ียวของกับ

บริการผลการสอบไลท่ีเก่ียวของกับบริการผลการสอบของนักศึกษา 
(4)    วางแผน จัดเตรียมงาน และควบคุมดูแลการดําเนินงานรับสมัครใหมในแต

ละภาคการศึกษาในข้ันตอนท่ีคณะฯ รับผิดชอบ 
(5)    ควบคุมดูแล การดําเนินงานบริการจัดหางานใหนักศึกษา โดยการปด

ประกาศรับสมัครงานของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
(6)    วางแผน จัดเตรียมงานและควบคุมการดําเนินงาน ลงทะเบียนในแตละ

ภาคการศึกษา 
*(7)    ควบคุม ดูแลการดําเนินงานการขอสอบซํ้าซอนในแตละภาคการศึกษา 

(8)    วางแผน ควบคุม ดูแลบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรในพิธีพระราชทาน       
ปริญญาบัตร 

(9)    วางแผน ควบคุม ดูแล การจัดทําบอรดนิเทศ 
6.2. งานบริการทุนการศึกษา 

(1) ทุนภายในคณะ 
- วางแผนควบคุมดูแลการดําเนินงานเก่ียวกับทุนการศึกษา 
- จัดวางตัวบุคลากรใหดูแลรับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษา 
- ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในเรื่องการขอรับทุนการศึกษา 
- จัดทําประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทตาง ๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตร เชน ทุนพระพรหมคุณาภรณ (ด.เจียม กุลละวณิชย)           
ทุนละมอม ทองเอ่ียม และทุนคุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เปนตน 
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- ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาผูรับขอทุน 
- ตรวจสอบคุณสมบัติ พรอมหลักฐานของผูสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสัมภาษณขอรับทุน 
- ดําเนินการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 มอบในวันจัดโครงการพิธี   

ไหวครูของคณะศึกษาศาสตร สวนภาคเรียนท่ี 2 มอบในวันครู 
(2) ทุนของมหาวิทยาลัย 

- ดําเนินงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 
(3) เปนกรรมการสัมภาษณทุนของมหาวิทยาลัย 

 - ดําเนินงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 
6.3  งานในโครงการกิจการพิเศษ 

 (1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร 
- วางแผนควบคุมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหมเพ่ือแจก
นักศึกษา 

- จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- รวมเปนวิทยากรในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการใหบริการการศึกษา
ภายในคณะศึกษาศาสตร 

 (2) โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร 
- วางแผนควบคุม ดูแล การดําเนินงาน 
- เชิญคณะกรรมการชมรมวิชาการของคณะศึกษาศาสตรรวมประชุม 
- ประกาศเชิญชวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรรวมงานพิธีไหวครู 
- เชิญคณาจารยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตรรวมงาน 
- ขอความอนุเคราะหดนตรีไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ขอความอนุเคราะหยืมเสื้อครุยปริญญา และเข็มพอขุนของสํานักพิมพ 
- จัดเตรียมสถานท่ี 

 (3) โครงการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีลักษณะพึงประสงค 
โดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมใหครบ 5 ประการ คือ 
- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในคณะศึกษาศาสตร 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมทํานุศิลปวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมนันทนาการ 

6.4 งานบริการท่ัว ๆ ไป 
 (1) งานประชาสัมพันธ เชน ติดประกาศขาวสารจากหนวยงานอ่ืน ๆ รับ
โทรศัพท(โทร 02-310-8315) ใหคําปรึกษาและแนะนําทุกกรณีท่ีมีผูติดตอมา  

* (2) แจก มร.30 ใหกับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
* (3) แจกตารางสอบไลรายบุคคล 
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*(4) แจงผลการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแกนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตรใหทราบ 
 (5) แจงบัณฑิตเก่ียวกับกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

หมายเหคุ  * เปนภารกิจท่ีงานบริการการศึกษาไดดําเนินการใหบริการอยางตอเนื่อง 
7.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 
7.1   วางแผนการดําเนินงานระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบายของคณะศึกษาศาสตร 
7.2   จัดโครงการเพ่ือเสริมสรางความรูความขาใจและทักษะประกันคุณภาพใหกับ

บุคลากรในคณะศึกษาศาสตรอยางสมํ่าเสมอ 
7.3   รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ประเมินผลและจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง 
7.4   สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการพัฒนาการจัด

การศึกษา และสามารถใชรวมกันท้ังระดับภาควิชาและคณะฯ 
7.5   ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เพ่ือรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร 
7.6   สงเสริมใหมีการใชกระบวนการคุณภาพ PDCA ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ

คณะฯ เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพภายในองคกร 
7.7   ติดตามผลการรปะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกเพ่ือนําผลการประเมินไป

พัฒนา  ปรับปรุงการใหความรูและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
8.  คณะกรรมการฝายบริหารและพัฒนา มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหารงานของ

คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 
8.1   วางแผนเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพโดยใช

หลักธรรมาภิบาล 
8.2   พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.3   พัฒนาดานกายภาพ และสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา

และบุคลากร 
8.4   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานการบริหารจัดการและการเรียน

การสอน 
8.5   พัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ ใหสามารถดําเนินงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
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1.5  หลกัสูตรและสาขาที่เปดสอน  
 ปจจุบันคณะศึกษาศาสตรดําเนินการสอนท้ังระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ในระดับมัธยมศึกษาเปดสอน 2 ระดับ คือมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ดําเนินการโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

1. ระดับปริญญาบัณฑิต 
1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร     

ศษ.บ. (…….)   B.Ed. (…….)   มีวิชาเอกดังนี้ 
1.  ภาษาไทย    2.  ภาษาอังกฤษ 
3.  ภาษาฝรั่งเศส    4.  สังคมศึกษา 
5.  วิทยาศาสตร    6.  คณิตศาสตร 
7.  การประถมศึกษา    8.  การปฐมวัยศึกษา 
9.  ธุรกิจศึกษา    10. ศิลปศึกษา 
11. ภาษาจีน    12. วัดผลการศึกษา 
13. เทคโนโลยีการศึกษา   14. พลศึกษา (สายเดียว) 
15. พลศึกษา (วิชาโทอ่ืน ๆ )   16. สุขศึกษา  
17. คหกรรมศาสตร (หลักสูตร  5 ป) 
18. การเปนผูนําและการบริหารจัดการนันทนาการ 
ศศ.บ.(คหกรรมศาสตร)   B.Ed. (Home Economics) มีวิชาเอกดังนี้ 
1.  คหกรรมศาสตร (หลักสูตร 4 ป) 

2.สาขาวิชาจิตวิทยา     วท.บ. (จิตวิทยา)   B.S. (Phychology)   มีวิชาเอกดังนี้ 
1.   จิตวิทยาการใหบริการปรึกษา  2.  จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 
3.  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  4.  จิตวิทยาพัฒนาการ 

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

หลักสูตรอนุปริญญา คณะศึกษาศาสตร 
 ผูท่ีจะไดรับอนุปริญญาสาขาตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตรจะตองเปนผูท่ีหมดสถานภาพ
นักศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการใหอนุปริญญาสาขาตาง ๆ ของ               
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและคณะรัฐศาสตร พ.ศ. 2529 และจะตอง
สอบไลตามหลักสูตรปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 108 หนวยกิต 
ตามเง่ือนไขของสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีกําหนดไว 
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2. ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   จํานวน 1 สาขาวิชา คือ 

 ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน) M.A. (Home Economics for Community 
Development) 

2.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 16 สาขาวิชา คือ 
 ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) M.Ed (Educational  Measurement and 
Evaluation) 
.  ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) M.Ed (Education Educational Technology) 
 ศษ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู) 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.( พ้ืนฐานการศึกษา) M.Ed (Foundations of Education) 

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

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

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    มี 5 สาขาวิชา คือ 
 วท.ม.(ภูมิศาสตร) M.S. (Geography) 
 วท.ม.( จิตวิทยาใหคําปรึกษา) M.S (Counseling Psycholgy) 
 วท.ม.( จิตวิทยาพัฒนาการ) MS. (Developmental Psychology) 
 วท.ม.( จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) M.S. (Industrial and Organizational) 
 วท.ม.( จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) M.S (Clinic and Community Psychology) 
 

3. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร   มี 5 สาขาวิชา คือ 

 ปร.ด. (การวิจัยการศึกษา) Ph.D. (Educational Research) 
 ปร.ด. (จิตวิทยาใหคําปรึกษา) Ph.D. (Counseling  Psychology) 
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 ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) Ph.D. (Industrial and Organizational 
Psychology) 
 ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) Ph.D. (Educational Technology) 
 ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) Ph.D. (Educational Administration) 
 

1.6 จํานวนนักศึกษา  
จํานวนนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2554 มีดังนี้ 
 

 จํานวนนักศึกษาใหม 
คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 

ระดับปริญญาตรี 6,908 
ระดับปริญญาโท (สวนกลาง) 490 
ระดับปริญญาเอก 10 

รวมท้ังส้ิน 7.408 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีมีสถานภาพ (ปการศึกษา 2554) 
คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษา (คน) 

ระดับปริญญาตรี 12,151 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต     429 
ระดับปริญญาโท (สวนกลาง)  5,106 
ระดับปริญญาเอก     312 

รวมท้ังส้ิน 17,998 

 
 ขอมูล : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
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1.7  จํานวนอาจารยและบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตรมีบุคลากร  จํานวนขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํางบคลัง 

งบรายได ลูกจางชั่วคราว (รายป)   ดังนี้ 
 

จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

วิชาการ ขาราชการ 80 

 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง) 36.5 

 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได) 6 

 งบรายได 2 

 ลูกจางชั่วคราว (รายป) 15 

รวม 139.5 
ขอมูล : งานการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร    ณ วันท่ี  30 เมษายน  2555 
             (ไมรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 1 ทาน) 
 
แผนภูมิ  แสดงสถานภาพของบุคลากรสายวิชา ปงบประมาณ 2555 
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จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร : จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

 

ภาควิชา 
 

รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย 
รวม 

ป.เอก ป.โท 
ป.
ตร ี

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ป.เอก ป.โท ป.ตร ี

การประเมินและการวิจัย 5 2 0 0 0 0 1 0 0 8 

จิตวิทยา 3 9   2 1   1 3   19 

เทคโนโลยีการศึกษา 2 3     4   1 3   13 

พลานามัย 2 7   2 4     6.5   21.5 

พ้ืนฐานการศึกษา 3 1     1   1 3   9 

ภูมิศาสตร   3   1 3     2   9 

หลักสตูรและการสอน 9 10   1 3   4 9   36 

คหกรรมศาสตร 2 3     2     4   11 

บริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 6 3     1         10 

การศึกษาตอเน่ืองและ
อาชีวศึกษา         1   1.5 0.5   

3 

รวม  
32 41 0 6 20 0 9.5 31 0 139.5 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน  2555 หมายเหตุ* นับอาจารยประจําตั้งแต 6- 9 เดือน 
 
 
แผนภูมิ แสดงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย ปการศึกษา. 2554 
 
 
                 ผูชวยศาสตราจารย   40.50 
 
                                                                   73          รองศาสตราจารย 
 
                             อาจารย   26 
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แผนภูมิ แสดงวุฒิการศึกษาของคณาจารย คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา. 2554 
 
 
 

                               47.50    ปริญญาเอก 
 

 
        ปริญญาโท     92 

 
 
 
 
 
แสดงจํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา. 2554 
 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

สายปฏิบัติการ ขาราชการ 14 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 12 

 ลูกจางประจํา 11 

 ลูกจางงบรายได 11 

 ลูกจางประจํา (งบรายได) 2 

 ลูกจางชั่วคราว (รายป) 11 

 ลูกจางเงินทุนโรงเรียน สธ.มร. 5 

 ลูกจางเงินโครงการฯ 7 

รวม 73 
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แผนภูมิ   แสดงสภานภาพของบุคลากรสายปฏิบัติการ ปการศึกษา. 2554 
 

 
 
 

จํานวนบุคลากรสาย ข ค และลูกจาง ปการศึกษา. 2554 : จําแนกตามวุฒิการศึกษา     
 

บุคลากร วุฒิการศึกษา จํานวน(คน) 

บุคลากรสายปฏิบัติการ ป.4 6 
 ม.3 11 

 ม.6 1 

 ปวช. 1 

 ปวส. 3 

 ปริญญาตรี 28 

 ปริญญาโท 23 

รวม 73 
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แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร สาย ข ค และลูกจางประจํา 
 

 
 
ขอมูล : งานการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร   ณ วันท่ี  30 เมษายน 2555 
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1.8  งบประมาณและอาคารสถานที่ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54) คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานของคณะฯ ท่ีไดกําหนดไวจากเงิน 2 แหลง คือ งบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณรายจายจากรายได จํานวนรวมท้ังสิ้น 208,658,300 บาท ดังรายละเอียด 
งบประมาณรายจายประจําป (งบแผนดิน)  ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน 132,634,000  บาท 
 ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     132,634,000  บาท  

1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร   132,634,000  บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

- จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร   132,634,000  บาท 
กองทุนเพ่ือการศึกษา     132,634,000  บาท 
1) งบบุคลากร      120,290,300  บาท 

1.1  เงินเดือน     114,965,200  บาท 
1.1.1 เงินเดือนขาราชการ   114,965,200  บาท 
1.1.2 เงินประจําตําแหนงบริหาร 
1.1.3 เงินประจําตําแหนงวิชาการ 
1.1.4 เงินประจําตําแหนงวิชาชีพ 
1.1.5 เงินตอบแทนรายเดือนขาราชการ 
1.1.6 เงินตอบแทนรายเดือนขาราชการ 

1.2  คาจางประจํา         5,325,100  บาท 
1.2.1 คาจางลูกจางประจํา       5,325,100  บาท 
1.2.2 เงินตอบแทนรายเดือนลูกจางประจํา 
1.2.3 เงิตตอบแทนสมทบคาจางประจํา 

2) งบเงินอุดหนุน         12,343,700 บาท 
2.1 เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร       12,343,700 บาท 

2.1.1 คาจางพนักงานของรัฐ        12,343,700 บาท 
2.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ 
2.1.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานของรัฐ 
 

งบประมาณรายจายจากรายได ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน   76,024,300  บาท 
 ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     75,624,300  บาท  

1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร   74,445,900  บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

1.1.1จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร  70,867,300  บาท 
กองทุนเพ่ือการศึกษา     68,867,300  บาท  
1. งบบุคลากร      15,907,300 บาท 

1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย      3,834,900  บาท 
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1.1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  
1.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 

1.2 คาจางประจํา       7,725,700  บาท 
1.2.1 คาจางลูกจางงบรายได 
1.2.2 คาตอบแทนการเลื่อนข้ันพิเศษ 

1.3 คาจางชั่วคราว       4,376,700  บาท 
1.3.1 คาจางลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว 
1.3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% 

2. งบดําเนินงาน      21,000,000 บาท 
2.1  คาตอบแทน     21,000,000  บาท 

2.1.1 คาตอบแทนผูบรรยายสวนกลาง ป.ตรี   3,500,000  บาท 
2.1.2 คาตอบแทนผูบรรยายสวนกลาง ป.โท 17,500,000  บาท   

3. งบเงินอุดหนุน             60,000 บาท 
3.1 เงินกิจกรรมวิชาการนักศึกษา           60,000  บาท 

4. งบรายจายอ่ืน     31,900,000 บาท  
4.1 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาค ป.ตรี  1,900,000  บาท 
4.2 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาค ป.โท30,000,000  บาท 

กองทุนสินทรัพยถาวร       2,000,000  บาท  
1. งบลงทุน        2,000,000  บาท 

1.1 คาครุภัณฑ       2,000,000  บาท 
1.2 กิจกรรมสนับสนุน 

บริหารจัดการท่ัวไป      43,757,000  บาท 
กองทุนท่ัวไป        4,757,000  บาท 
1. งบดําเนินงาน       4,550,000  บาท 

1.1 คาตอบแทน       2,000,000  บาท 
1.1.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
1.1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอ่ืนใหราชการ 
1.1.3 คาปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา 

1.2 คาใชสอย         800,000  บาท 
1.3 คาวัสด        1,700,000  บาท 
1.4 คาสาธารณูปโภค           50,000  บาท 

2. งบเงินอุดหนุน           207,000 บาท 
2.1 เงินสมาชิกสมาคม             7,000  บาท 
2.2 เงินกิจกรรมสัมมนา         200,000  บาท 

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

1.1 กิจกรรมหลัก 
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- บริการทางวิชาการ          100,000  บาท 
กองทุนบริการวิชาการ          100,000  บาท 
1. งบรายจายอ่ืน          100,000  บาท 

1.1  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน        100,000  บาท 
 จ. แผนงานวิจัย            300,000  บาท  

1. งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู         300,000  บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

- ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู        300,000  บาท 
กองทุนวิจัย           300,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน          300,000  บาท 

1.1  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย         300,000  บาท 
 

อาคารสถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

คณะศึกษาศาสตรมีท่ีทําการของคณะอยู 3 อาคาร คือ  
1. อาคารศึกษาศาสตร เปนท่ีปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดี สํานักงานเลขานุการคณะ 

สํานักงานบัณฑิตศึกษา หองประชุม หองพักอาจารย 
2. อาคารนครชุม เปนสถานท่ีปฏิบัติงานและฝกปฏิบัติของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ภาควชิาจิตวิทยา ภาควิชาภูมิศาสตร หองประชุม งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนโยบายและแผน 
หองพักอาจารย  

3. อาคารศรีชุม เปนอาคารปฏิบัติการรวม เปนท่ีทําการของภาควิชาคหกรรมศาสตร 
หองปฏิบัติการอาหาร ท่ีทําการภาควิชาพลานามัย และหองพักอาจารย 
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1.9  เอกลักษณของหนวยงาน 
ตราสัญลักษณและสีประจําคณะ 

 
 
 

ตราสัญลักษณ 
 

 
สีประจําคณะ 

   
สีชมพู 
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สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมายสําคัญในปจจุบัน 
ผลการประเมินป  2553 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2554) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 1 
 
- 
 

 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปพรอมกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป      
พ.ศ.2554 

 
1. ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ทุก 6 เดือน โดยเปดโอกาสให
บุคลากรทุกหนวยงานมีสวนรวม
และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผน 
รวมทั้งคณะกรรมการคณะ
ศึกษาศาสตร 

 
ปงบประมาณ 2555 

 
1.  มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป
พรอมกับการประเมินผลการ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป  พ.ศ.2555 

องคประกอบที่ 2 
 
 1.  ควรวางแผนอัตรากําลัง
ทดแทนผูเกษียณอายุราชการ 
     2.  ควรสงเสริมใหนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศกึษามีการ
ตีพิมพหรือเผยแพรผลงาน
วิชาการในวารสารที่มีระดับ
คุณภาพงานวิจัยตามเกณฑการ
ประเมิน 
     3.  ควรจัดใหมีการแนะแนว
การประกอบอาชีพหลังสําเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

 
 
1. มีการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง
สายคณาจารยเพ่ือวางกรอบอัตราสาย
คณาจารย คณะศึกษาศาสตร 
2. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร ป 2554 
3. มีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธชอง
นักศึกษาโท จํานวน 137 เรื่อง 
4. มีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธชอง
นักศึกษาเอก จํานวน 2 เรือ่ง 
 
 
 
 
 

 
 
1.  สงเสริมใหนักศกึษาระดับบัณฑิต
มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการ
ในวารสารที่มีระดับคุณภาพงานวิจัย
ตามเกณฑการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปการศึกษา  2554 

 
 
นักศึกษาระดับบัณฑิตมีการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิชาการในวารสาร
ที่มีระดับคุณภาพงานวิจัยตาม
เกณฑการประเมินเพ่ิมขึ้น 

ผลการประเมินป  2553 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2554) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
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องคประกอบที่ 3 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     1.  ควรเขียนเรือ่งของการ
ประกันคณุภาพในโครงการ
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาใหครบ
วงจรการประกันคณุภาพ  
(PDCA)  
     2.  ควรประเมินโครงการใน

มิติของการประกนัคุณภาพ
ดวย 

 
 
1. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา 

2. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ครบทั้ง 5 กิจกรรม 

3. มีการสรางเครอืขายภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน  

 
 
1.  นําผลการสํารวจมาปรับปรงุการ

ใหบริการแกนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

2.  ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศกึษา
และจัดกิจกรรมใหมีความ
หลากหลาย  

3.   มีการสรางเครือขายภายใน
สถาบันและระหวางสถาบนัและมี
กิจกรรมรวมกัน 

 
 
ปการศึกษา  2554 

 
 
1. มีการปรับปรุงการใหบริการแก

นักศึกษาอยางตอเนือ่ง 
2. มีกิจกรรมพัฒนานักศกึษาและ

ศิษยเกา และมีกิจกรรม
หลากหลาย 

3.  มีการสรางเครือขายภายใน
สถาบันและระหวางสถาบนัและ
มีโครงการ “กีฬาสานสัมพันธ 
รวมพลัง ๔ คณะ       ป
การศึกษา ๒๕๕๔” 

องคประกอบที่ 4 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1. ควรตีพิมพหรือเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารที่มีระดับ
คุณภาพงานวิจัยตามเกณฑการ
ประเมิน 
     2. ควรสรางแรงจูงใจให

คณาจารยทํางานวิจัยเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 

 
 
1. สนับสนุนใหคณาจารยไดตีพิมพ
ผลงานวิจัยป 2554 การการเผยแพร
ผลงานวิจัยจํานวน 10 เรื่อง มีการนําไปใช
ประโยชนจํานวน 4 เรื่อง 
2. มีการประชาสัมพันธการขอเงินสนับ
สนับทุนวิจัยใหคณาจารยรับทราบ 
3. มีการนําผลงานวิจัยมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอน 
4. สงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยมากขึ้น 

 
 
1. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทํา

วิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกบัการ
วิจัยที่หลากหลายแกบคุลากร 
3. สงเสริมใหบุคลากรไดรับ
ทุนอุดหนุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
4. สนับสนุนใหทําวิจัยระดับชาติ

เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

 
 
ปงบประมาณ  2554 

 
 
1. มีการตีพิมพหรือเผยแพร
ผลงานวิจัยในวารสารที่มีระดับ
คุณภาพงานวิจัยตามเกณฑการ
ประเมิน 
 2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยดาน
การวิจัยโดยการสงเขารวมอบรม 
และนําเสนอผลงานตางประเทศ 
3.  คณาจารยไดรับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยจากภายในและ
ภายนอกจํานวน 13 โครงการ 
4.  คณาจารยไดรับเงินสนบัสนุน

งานวิจัยปงบประมาณ  2554 
จํานวนเงนิ 2,057,684 บาท 

ผลการประเมินป  2553 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2554) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
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องคประกอบที่ 5 
- 
 

 
1.  คณะศกึษาศาสตรไดจัดโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม จํานวน 3 
โครงการ 
2. สนับสนุนใหคณาจารยบริการวิชาการ
วิชาชีพแกสังคม 
3. มีการนําผลจากการบริการวิชาการบูร
ณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
จํานวน 4 โครงการ 
 

 
1. จัดโครงการกิจกรรมบรกิาร
วิชาการและวชิาชีพแกสังคมอยาง
ตอเนื่องทัง้การจัดประชุมระดับชาติ
และ นานาชาติ  
2. สนับสนุนใหคณาจารยมีการ

บริการวิชาการวิชาชีพแกสังคม
อยางตอเนื่องในระดับชาติ 

3.  สรางความรวมมือกับชุมชนหรือ
ทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความเข็มแชง็ 

 
ปการศึกษา  2554 

 
1. ภาควิชามีการดําเนินการจัด
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม 
2.  คณาจารยมีการใหบริการ
วิชาการวิชาชีพแกสังคม 
3.  คณะศกึษาศาสตรและ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
ดําเนินการโครงการโรงเรียน
ตนแบบเขาสูระบบสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเต็ม
รูปแบบ โรงเรียนเทศบาลพิบูล
สวัสด์ิ จังหวัดภูเก็ต                   
อยางตอเนื่อง ป พ.ศ. 2553 – 
ปจจุบัน 

องคประกอบที่ 6 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     1.  ควรระบวุัตถุประสงคของ
โครงการที่เกี่ยวของกับประโยชน
และการสรางคณุคาตอชุมชน 
     2.  ควรสงเสริมใหนักศึกษา

ของทุกภาควิชาไดมีโอกาสเขา
ประกวดผลงานในระดับชาติ/
นานาชาติ 

 
 
1. จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

อยางตอเนื่อง 
 
2. ใหนักศกึษาเขามามีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
1. นําผลการประเมินมาปรับปรงุ
การจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนือ่ง 
2. เชิญชวนนักศึกษาชมรมตางๆใน
คณะศกึษาศาสตรรวมกิจกรรมทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒธรรมใหมากขึน้ 
3. การจัดกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษาดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
ปการศึกษา  2554 

 
 
1. จัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  10 โครงการ 
2. นักศึกษาเขามามีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมทํานุบํารุงลปวัฒน
ธรรม 
จัดโครงการพัฒนาศกัยภาพ
นักศึกษาโดยสงนักศึกษาเขารวม
ประกวดแกะสลักผักผลไม ผสาน
งานใบตองและดอกไมสด ไดรับ
รางวัลเหรียญทอง 

ผลการประเมินป  2553 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2554) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
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องคประกอบที่ 7 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ควรจัดใหมีระบบบรหิารความ

เส่ียงที่ดี โดยดําเนินการทุก
ขั้นตอนตามเกณฑการประเมิน  
เพ่ือใหไดแผนบรหิารความ
เส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง  
และดําเนินการตามแผน  มี
การติดตาม ประเมินผล และ
นําผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนในรอบปถัดไป 

 

 
 
1.  ดําเนินการจัดองคความรู(KM)ใน          
คณะ ศษ. 
2.  ปรับปรุงระบบฐานขอมูล คณะ ศษ. 
3.  วิเคราะหความเส่ียง 3 ดานและ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

 
 
1. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให
บุคลากรไดพัฒนาตนเองปละ 2 ครั้ง
(ภายในและภายนอก คณะ ศษ.) 
และติดตามผลความสําเร็จของการ
พัฒนา 
2. พัฒนาองคความรู(KM)เพ่ือใชใน
การทํางานของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลให
เชื่อมโยงกบั มร.  
4.ใหคณาจารยและเจาหนาที่มีสวน

รวมในการ วิเคราะหความเส่ียงให
ครบ 5 ดาน และดําเนินการแกไข 
ลด หรือปองกันความเส่ียงที่จะ
เกิดขึ้นอยางเปนรปูธรรมอยาง
ตอเนื่อง 

 
 
    ปการศึกษา  2554 

 
 
1. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให
บุคลากร 
2. พัฒนาองคความรู(KM)เพ่ือใช
ในการทํางานของหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
3.คณาจารยและเจาหนาที่มีสวน

รวมในการ วิเคราะหความเส่ียง 

องคประกอบที่ 8 
- 

 
1.ใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร 
ปละ 2 ครั้ง และเผยแพรขอมูลดาน
งบประมาณแกบุคลากร 
2. ใหมีการตรวจสอบจากผูตรวจภายนอก

หนวยงาน ปละ 2 ครัง้ 
 
 

 
1.  จัดทําแนวปฏิบัติในดานการ

รายงานสถานะทางการเงิน 
2.  แจงขอมูลดานงบประมาน/

คาใชจายตามภารกิจหลักให
บุคลากรทีเ่กี่ยวของรับทราบ 

 
ปงบประมาณ  2555 

 
1. มีการจัดทําแนวปฏิบัติใน

ดานการรายงานสถานะ
ทางการเงิน 

2.  แจงขอมูลดานงบประมาน/
คาใชจายตามภารกิจหลักให
บุคลากรทีเ่กี่ยวของรับทราบ 

ผลการประเมินป  2553 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2554) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
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องคประกอบที่ 9 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
      ควรนําผลการวิจัยดาน

ประกันคณุภาพการศึกษาไป
พัฒนาใหเกิดประโยชนตอ
หนวยงานอยางเปนรูปธรรม
ตอไป 

 
 
1.  มีการนําผลผลการวิจัยดานประกัน

คุณภาพการศึกษามาวางแผนเพ่ือพัฒนา
งานประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร
ตอไป 

2. จัดโครงการอบรมเร่ือง ตัวบงชี้  และ
เกณฑการประเมินคุณภาพ                  
ปการศึกษา 2554 ใหกับบุคลากร 

3. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับภาควชิา สํานักงาน
เลขาและคณะฯ  คณะศึกษาศาสตร   
ปการศึกษา 2554 

4. มีเครือขายแลกเปล่ียนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 
 
1.  ระบุหนวยงาน/บุคลากรที่

รับผิดชอบในแตละตัวบงชี ้และ
ประเมินผลการดําเนินงานในแตละ
องคประกอบอยางตอเนื่อง 

2. มีการจัดโครงการใหความรูและ
ทักษะแก บคุลการและนักศกึษา
เพ่ือใหมีความเขาใจในงานประกนั
คุณภาพการศึกษา อยางตอเนื่อง 

3.  จัดโครงการทดลองตรวจ
ภาควิชา/หนวยงาน                    
คณะศกึษาศาสตร 

4.  มีเครือขายแลกเปล่ียนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
ปการศึกษา  2554 

 
 
1. มอบหมายใหบุคลากรนําผล
การประเมินไปปรับปรุงโดยระบุ
หนวยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบใน
แตละตัวบงชี ้และประเมินผลการ
ดําเนินงานในแตละองคประกอบ
อยางตอเนื่อง 
2. จัดโครงการอบรมเร่ือง             
ตัวบงชี้  และเกณฑการประเมิน
คุณภาพ ปการศึกษา 2554 
3. จัดโครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดบัภาควชิา 
สํานักงานเลขาและคณะฯ              
คณะศึกษาศาสตร   ปการศึกษา 
2554 
4. มีการสรางเครอืขายกับคณะ
ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

องคประกอบที่ 10 
- 

 
มีการดําเนินการจัดโครงการ3 ดีใน

สถานศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัย 
 
 

 
1.  การใหความรูและสงเสริมให
คณาจารยผูรับผิดชอบทุกวชิาจัดทํา 
Course Syllabus ตามนโยบาย 3D 
2.  จัดโครงการ/กิจกรรม 3 D อยาง
ตอเนื่อง 
 

 
ปการศึกษา  2554 

 
1. อาจารย/เจาหนาที่มีความรู
ตามนโยบาย 3D 
2. จัดโครงการ 3 D อยาง
ตอเนื่องและดําเนินการรวมกับ
มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และ แผนการดําเนินงาน    
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ

นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบนั โดยเปน
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัตสิถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

คณะศึกษาศาสตร โดยรองคณบดีฝายนโยบายและแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเจาหนาทีฝ่ายวิเคราะหนโยบาย
และแผน ไดจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2554-2557)  
และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 โดยมีการกําหนด 
กลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ฝาย
นโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร ไดจดัทําแผนกลยทุธของ
คณะศึกษาศาสตร เสนอตอคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน
คณะศึกษาศาสตร และคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
(กปค.) และเมื่อผานความเห็นชอบจากที่ประชุม กปค. แลว ได
เสนอตอคณบดีคณะศึกษาศาสตร และอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เพื่อทําคํารับรองแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 
2554  แผนฯ ดังกลาวเชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธานและ
พระราชบญัญัติของมหาวิทยาลยัรามคําแหง และสอดคลองกับ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551 – 
2565)      และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10  
(พ.ศ. 2551 – 2554 

ศษ.1.1.1.1 กรอบแผนอุดมศึกษายะยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

ศษ.1.1.1.2 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 1    
(พ.ศ.2551-2554) 

ศษ.1.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ            
พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557   
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ            
พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ.1.1.1.7 
 

แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผน          
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.8 
 

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการถายทอดแผนกลยทุธระดบัสถาบันไปสูทุก

หนวยงานภายใน 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดลงนามในคํารับรองกับอธิการบดี
ในแผนกลยุทธ และนําแผนกลยทุธถายทอดไปสูหนวยงาน
ภายในของคณะ โดยการเสนอเพื่อทราบผานทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร (กปค.) เพื่อถายทอด
ใหภาควิชา/หนวยงานในคณะศึกษาศาสตรทราบ รวมทั้ง
นําเสนอแผนกลยุทธ ในเว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th 

ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 

ศษ.1.1.2.1 
 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที ่8/2553  
วาระที่ 4.12 

ศษ.1.1.2.2 รายงานประชุมฝายนโยบายและแผน  
คร้ังที่ 3/2553  วาระที่ 4 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจาํป 2554 โดยกําหนดนโยบายตาม
พันธกิจทั้ง 4 ดานคือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย             
การบริการทางวชิาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ        
พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ.1.1.1.7 
 

แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผน           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.2.2 รายงานประชุมฝายนโยบายและแผน  
คร้ังที่ 3/2553  วาระที่ 4 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี ้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจาํป 

ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป 2554 และมีการกําหนดคาเปาหมายในแตละ
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ    
พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปครบ 4 
พันธกิจ 

คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิงานตามแผนครบทั้ง 4 พันธกิจ 
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

ศษ.1.1.5.1 ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 (6 เดือน) 

ศ.ษ.1.1.5.2 ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 (12 เดือน) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติการประจาํป อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

ฝายนโยบายและแผน  คณะศึกษาศาสตร ไดดาํเนินการ
ติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนการปฏิบัติราชการ โดยการ
ประเมินแผนทุก 6 เดือน และรายงานตอรองคณบดีฝาย
นโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาและคณบดี
คณะศึกษาศาสตรตามลาํดับ 

ศษ.1.1.5.1 ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2554 (6 เดือน) 

ศ.ษ.1.1.5.2 ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2554 (12 เดือน) 

7. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของ
แผน กลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงาน
ผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทาํแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง และนาํเสนอ กปค.เพื่อพิจารณานาํสง
กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยรามคําแหงเพื่อจัดทําเปน
แผนปฏิบัติราชการ  4 ป (พ.ศ. 2554-2557) และแผนปฏิบตัิ
ราชการประจาํป พ.ศ. 2554 จากนั้นกองแผนนาํเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนุมัติแผนฯ 
คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธและรายงานตอผูบริหาร ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปละ 1 คร้ัง 

ศษ.1.1.2.1 
 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที ่8/2553  
วาระที่ 4.12 

ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ศษ.1.1.7.1  
 
 

อนุมัติรางแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

ศษ. 1.1.7.2 KPI ในแผนปฏิบัติราชการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และ

ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

   

 
เกณฑการประเมิน (ขอ)  กระบวนการ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 

 
 
เปาหมาย........8 ขอ.................... ทําได...............7 ขอ..................   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....8 ขอ................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…….4............คะแนน (เต็ม 5) 
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1.2 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ คือ ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 16.1) 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธและ

แผนการปฏิบัติงานทีส่อดคลอง
กับอัตลักษณของสถานศึกษา 
โดยไดรับการเห็นชอบจากสภา
สถาบนั 

คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดกลยุทธ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน พันธกิจ     
ในแผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2554 ที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง โดยแผนปฏิบัติราชการดงักลาวไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และสภามหาวิทยาลัย 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8 /2553 

ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 

ศษ. 1.2.1.1 มติสภามหาวิทยาลัย  การกําหนดอัตลักษณ 
มร. คร้ังที่ 3/55 วาระที่ 4.21 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และ บุคลากรตาม             
อัตลักษณ คือผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม ดังนี้  
1. กําหนดรายวิชา RU100 ความรูคูคุณธรรมในโครงสรางหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 
2. กําหนดรายวิชา TL 501/502 การฝกประสบการณวิชาชีพครู ใน
คําอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี  
3. มีเทคโนโลยสีารสนเทศที่สงเสริมการเรียนรูเก่ียวกับจริยธรรมในรายวิชา 
TL 334 การสอนเพื่อพัฒนาคานิยมและจริยธรรม 
4. กําหนดรายวิชา EF 205 จริยธรรมและจรรยาบรรณสาํหรับครูใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีไดเลือกเรียน 
 

ศษ. 2.1.3.5 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร  กลอง 2 
ศษ. 1.2.2.1 คําอธิบายรายวิชา รายวชิา TL501/502 

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  (Course Syllabus)  

ปการศึกษา 2554  วิชาEF 205 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  5. ดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ             

เร่ือง “การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการเพื่อการ
พัฒนาตนและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน” โครงการ
ดังกลาวเปนประโยชนตออาจารยภายนอกสถาบัน และ
นักเรียนโรงเรียนวิจิตรวิทยา 
6. บอรดคุณธรรมในพระบรมราโชวาท เพื่อให

คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา ไดตระหนักถึง             
พระบรมราโชวาทเปนแนวทางปฏิบัต ิ

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง                  
การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการ
พัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

ศษ. 1.2.2.2 จดหมายตอบรับผลการอบรมโครงการฯจาก
โรงเรียนวิจิตรวิทยา 

ศษ. 1.2.2.3 บทเรียน e-Learning  รายวิชา TL 334 การสอน
เพื่อพัฒนาคานิยมและจริยธรรม 

ศษ. 1.2.2.4 รูปภาพบอรดคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 

3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากร
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่
สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่าํกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันทีส่อดคลองกับอัต
ลักษณ คาเฉลี่ย 4.61 ผลการประเมินของนักศึกษาที่
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับอัต
ลักษณ คาเฉลี่ย 4.63 
 

ศษ. 1.2.3.1 รายงานการประเมนผลของผูเรียนและบุคลากร
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคลองกับอัตลักษณ  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ผลการดําเนนิงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปน

ประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
 

จากการที่คณะศึกษาศาสตรไดผลิตบัณฑติฑิตไปสราง
คุณคาตอสังคมและประเทศชาติจนเปนที่ยอมรับของ
สังคมโดยสงัคมภายนอกรับทราบอัตลักษณของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหงจากผลการดําเนินงานระบบการ
เรียนการสอนและคุณลักษณะของบัณฑิตทีไ่ดออกไปรับ
ใชสังคมโดยบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตรไดรับการ
ประเมินมากผูใชบัณฑิตวา มีคุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมอยูในระดับมาก 4.36  และจากการดาํเนินงาน
และสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทําใหนักศึกษาไดรับ
การยกยองและสรางคุณคาตอสงัคม ดังนี ้
1. จดหมายขอชื่นชมนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครู 
สาขาวชิาภาษาจนี 
2. รางวัลครูดีเดนและครูแสนด ี
 

ศษ. 1.2.4.1 เอกสาร ขอชื่นชมนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครูวิชาภาษาจีน 

ศษ. 1.2.4.2 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองในระดับชาติใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2554 

ศษ. 1.2.4.3 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษา 

5. ผูเรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถาบนั ไดรับการยก
ยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ 

ผลการดําเนนิการตามอัตลักษณของคณะศึกษาศาสตร
กอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม คือ  
1. นักศึกษาระดับปริญญาโทไดรับรางวัลระดบัชาติ
เคร่ืองหมายเข็มชูเกียรติหนึ่งครูแสนดี  จํานวน 14 คน 

ศษ. 1.2.4.2 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองในระดับชาติใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2554 

 
เกณฑการประเมิน     (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 

เปาหมาย 3 ขอ ทําได 5 ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป 4 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  5 คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3    ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  คือ ผลิตบัณฑติใหมีความรูคูคุณธรรม (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 16.2) 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คือ ผลิตบัณฑิตใหมี

ความรูคูคุณธรรม (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 16.2) 
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  
ป.ตรี  520  
ป.โท 1,283  
ป.เอก 7 คน  
2. จํานวนผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด          
ป.ตรี  430   
ป.โท 689  
ป.เอก 7 คน 
3.  ผลรวมของคาคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน  
4,788.32/1,126 
- ผลรวมของคะแนนประเมิน ป.ตรี 1,836.69 
- ผลรวมของคะแนนประเมิน ป.โท 2,916.44 
- ผลรวมของคะแนนประเมิน ป.เอก 33.19 
5. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตทุกระดบั  4.25 
-  คา4เฉลี่ยของคะแนนประเมิน4 ป.ตรี  4.28 
-  คา4เฉลี่ยของคะแนนประเมิน4 ป.โท 4.23 
-  คา4เฉลี่ยของคะแนนประเมิน4 ป.ตรี  4.74 
 

ศษ. 1.3.1.1 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คือ 
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคุคุณธรรม (ดาน
คุณธรรมจริยธรรม และดานความรู
ความสามารถ) 

 
เกณฑการใหคะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ    
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4 ทําได   4.25    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  คาเฉลี่ย 4 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……4.66..............คะแนน (เต็ม 5) 
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1.4 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา)  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 17) 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัตงิานที่

สอดคลองกับจุดเนน จดุเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดกลยุทธในแผนปฏิบตัิราชการ
ประจําป พ.ศ. 2554 ที่สอดคลองกับเอกลักษณของสถาบัน 
(การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา) คือ  เปดโอกาสทาง 
การศึกษา โดยแผนปฏิบัติราชการดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และ
สภามหาวิทยาลัย 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ. 2554 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8  /2553 

ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

ศษ.1.2.1.1 มติสภามหาวิทยาลัยเร่ือง 
เอกลักษณของ มร. คร้ังที่ 3 /55              
วาระที่ 4.21 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน
และบุคลากรในการปฏิบตัิตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบการมีสวนรวมของผูเรียน และ 
บุคลากรสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน                    
(การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา) ดังนี้  
1. การรับสมัครนิสิตยายโอนจากการสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
2. การรับสมัครผูเขาศึกษาเปนรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียม
ศึกษาระดับปริญญาตรี(Pre-Degree)  การรับสมัครนักศึกษา
ประเภทเทียบโอนหนวยกิต  

ศษ. 1.4.2.1 การรับสมัครนิสิตยายโอนจากการ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน 

ศษ. 1.4.2.2 การรับสมัครผูเขาศึกษาเปนรายกระบวน
วิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี          
(Pre-Degree) 

ศษ. 1.4.2.3 การรับสมัครนศ.ประเภทเทียบโอนหนวยกิต  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เก่ียวกับการดําเนินการจุดเนน จุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
เก่ียวกับเอกลักษณของสถาบัน (การเปนมหาวิทยาลัยแบบ
ตลาดวชิา) อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยโดยรวมได 4.39 
คะแนน) 

 

ศษ. 1.4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนา
ตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนเปน
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน 

จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบนัและเกิดผลกระทบที่เปน
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

จากการที่คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินงานทําใหเกิดผลกระทบที่
เปนประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม ดังนี ้

1. นักศึกษาไดรับคําชืน่ชมในการฝกประสบการณวชิาชีพครู
สาขาวชิาภาษาจนี จากโรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ 

2. นักศึกษาไดรับรางวัลครูดีเดนและครูแสนดี  
3. ครูผูทําประโยชนตอสถานศึกษาดานวชิาการ และ               

ผูทําคุณประโยชนทางดานการศึกษาระดับจงัหวัด 

ศษ. 1.2.4.1 เอกสาร ขอชื่นชมนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพ
ครูวิชาภาษาจีน 

ศษ. 1.2.4.2 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองในระดับชาติในประเด็นที่
เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2554 

ศษ. 1.4.4.1 เกียรติบัตรครูผูทําประโยชน 

5. ผูเรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถานศึกษา มี
เอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนดและ
ไดรับการยอมรับในระดบัชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ

ผลการดําเนนิการตามเอกลักษณของคณะศึกษาศาสตร
กอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม คือ  

นักศึกษาระดับไดรับรางวัลระดบัชาติเคร่ืองหมายเข็มชูเกียรติ
หนึ่งครูแสนดี  จํานวน 14 คน  ครูผูทําประโยชนตอสถานศึกษาดาน
วิชาการ  1 คน และ ผูทาํคุณประโยชนทางดานการศึกษาระดบั
จังหวัด  คน  ป 2554  อาจารยภูชิษย  สวางสุข คณาจารยคณะ
ศึกษาศาสตรมีการเผยแพรผลงานวิจัยและไดรับรางวลัระดบัดี   
สาขาปรัชญา 

ศษ. 1.2.4.2 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองในระดับชาติในประเด็นที่
เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2554 

ศษ. 1.4.4.1 เกียรติบัตรครูผูทําประโยชน 

ศษ. 4.2.1.4 รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประจําป 2554    

เกณฑการประเมิน     (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 

เปาหมาย 3 ขอ ทําได 5 ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป 4 ขอ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 2   การผลิตบณัฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกการเปด

หลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนนิการตาม
ระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกการเปด-
ปดหลักสูตรตามขอกําหนดของมหาวิทยาลยัและ
สกอ.ดังนี้   

1)  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
เร่ือง  ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสตูร  

2)  หลักเกณฑกลไกการเปด-ปดหลักสูตรที่
ใชในการจัดการเรียนการสอนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

3)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ            
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. 2548   

4)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ              
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา             
พ.ศ. 2548 และ  

5) ประกาศหลักเกณฑสภามหาวิทยาลัย
รามคําแหง เร่ืองการกําหนดระบบและกลไกการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  โดยมี
คณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรดําเนนิการ
ตามระบบ 

 

ศษ. 2.1.1.1 ระบบกลไกการเปดปดหลักสตูร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ. 2.1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง  ระบบและกลไกการเปดและ
ปดหลักสูตร   

ศษ. 2.1.1.3 บันทึกขอความ เร่ือง การแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปดหลักสตูรที่
ใชในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.1.6 ประกาศหลักเกณฑสภามหาวทิยาลัยรามคําแหง  เร่ืองการกําหนด
ระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ                 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.8 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 1/2555 วาระที่4.2 และ วาระที่ 5  
คร้ังที่ 2/2555 วาระที่4.4 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 
8/2555 วาระที่ 4.5 

ศษ. 2.1.1.10 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2555  วาระที่4.7 
ศษ. 2.1.1.11 เอกสาร ขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษาและการงาน

อาชีพ (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 มีระบบและกลไกการปดหลักสตูรตาม

แนวทางปฏิบัตทิี่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกการเปด-ปด
หลักสูตรตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและสกอ.ดังนี้   

1)  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง    
ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  

2)  หลักเกณฑกลไกการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา   

3)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548   

4)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ  

5) ประกาศหลักเกณฑสภามหาวิทยาลัย
รามคําแหง เร่ืองการกําหนดระบบและกลไกการจัดทาํ
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  โดยมี
คณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตรเปน
ผูรับผิดชอบในการดาํเนินงาน 

ศษ. 2.1.1.1 ระบบกลไกการเปดปดหลักสตูร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 2.1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง  ระบบและกลไกการ
เปดและปดหลักสูตร   

ศษ. 2.1.1.3 บันทึกขอความ เร่ือง การแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด -ปด
หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.1.6 ประกาศหลักเกณฑสภามหาวทิยาลัยรามคําแหง เร่ืองการ
กําหนดระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ                 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.8 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหงชาต ิ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้
ผลการดําเนนิงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวชิาชีพตองไดรับ    การ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เก่ียวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร
เกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยงัไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอน  ปการศึกษา 
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

ปการศึกษา  2554  คณะศึกษาศาสตรเปดการเรียนการ
สอนในแตละระดับการศึกษา  ดังนี ้

1. ระดับปริญญาตรีจํานวนหลักสตูร 20  หลักสูตร 
2. ประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร 
3. ระดับปริญญาโท จาํนวน  22  หลักสูตร 
4. ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร    

รวมคณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด             
จํานวน  48  หลักสูตร 
4.  มีจํานวนหลักสูตรทีด่ําเนนิงานไดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ    48  หลักสูตร 
3. จํานวนหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548    48  หลักสูตร 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  4/2554  วาระที่ 3.2 

ศษ. 2.1.3.1 บันทึกขอความ เร่ืองการรับรองวุฒิการศึกษา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 2.1.3.2 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาและแผน
กําหนดการศึกษาชัน้ปริญญาตรีสวนกลาง              
พ.ศ. 2554    กลองที่   1 

ศษ. 2.1.3.3 คูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปการศึกษา  2554   กลองที่   1 

ศษ. 2.1.3.4 
 

บันทึกขอความ เร่ืองสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ศษ. 2.1.3.5 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร  กลอง 2 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1  ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงชีท้ี่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรมี คณะกรรมการวิชาการ            
คณะศึกษาศาสตรและคณะกรรมการวิชาการระดบั
ภาควิชา มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมการเปด-ปด กํากับ
ดูแลและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรได มีคณะกรรมการ
การประเมินหลักสูตรคณะศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 
5 ป) และมีการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 5ป) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.8 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการ
แบงสวนราชการ 

ศษ. 2.1.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิชาการระดับ
ภาควิชา 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  3,4/2554 
1,2/2555 

ศษ. 2.1.4.2 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการการประเมิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 5ป)                
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 2.1.4.3 รายงานการวิจัย เร่ือง การประเมินหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 5ป คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว
บงชี้และทุกหลักสูตร 

คณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรและ
คณะกรรมการวิชาการระดับภาควิชา  ทาํหนาที่
รับผิดชอบควบคุมกํากับการดาํเนินงานตามหลักสูตร โดย
มีการรายงานการดําเนนิงานหลกัสูตร (สมอ.07) ให สกอ.
รับทราบ 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิชาการระดับ
ภาควิชา 

ศษ. 2.1.5.1 
 
 
 

บันทึกขอความ เร่ือง แบบรายงานการ
ดําเนินงานหลักสูตร(สมอ.07) ปการศึกษา  
2554 
 

 
 
เกณฑการประเมิน  (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
เปาหมาย  4  ขอ ทําได......... 5  ขอ.................   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   4  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  ……5.............คะแนน (เต็ม 5) 
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2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. อาจารยประจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดรวมที่ลาศึกษาตอ  139.50  คน 
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีวฒุปิริญญาเอก    47.50   คน 
3.  จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ  1 คน 
4. รอยละของจํานวนอาจารยทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  
47.50 x 100  =  34.05 
 139.50 
 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลขาราชการสายวิชาการ จาํแนก
ตามวุฒิการศึกษาและตาํแหนงทาง
วิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
เกณฑการประเมิน  (รอยละ)  ปจจัยนาํเขา 
 

วิธีคํานวณแบบที่ 1. คารอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 
วิธีคํานวณแบบที่ 2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปรียบเทียบกับปทีผ่านมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 

 
เปาหมาย  รอยละ 30 ทําได   รอยละ 34.05   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   รอยละ 30 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…….5.............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ 2.3  อาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. อาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนง 

ทางวชิาการ 
1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดรวมที่ลาศึกษาตอ   139.50  คน 
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงศาสตราจารย   -   คน 
3. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงรองศาสตราจารย           73     คน 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย     26    คน 
5. รวมจํานวนอาจารยประจาํทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ   99   คน 
6.  จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ  1  คน 
7. รอยละของจํานวนอาจารยทีม่ีตําแหนงศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 99 x 100  =  70.96 
                                                  139.50 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลขาราชการสายวิชาการ 
จําแนกตามวฒุิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการ                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

 
เกณฑการประเมิน  (รอยละ)  ปจจัยนาํเขา 
 

วิธีคํานวณแบบที่ 1. คารอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป   หรือ 

วิธีคํานวณแบบที่ 2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 

 
เปาหมาย   รอยละ 60 ทําได   รอยละ 70.96   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   รอยละ 60 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……5..............คะแนน (เต็ม 5) 
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2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

   คณะศึกษาศาสตรมีแผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุในแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําป พ.ศ. 2554   วิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง
สายคณาจารยเพื่อวางกรอบอัตราสายคณาจารย และ
กําหนดใหคณาจารยและบุคลากรและสนับสนนุใหพัฒนา
ตนเองโดยเขารวมประชุม อบรม สัมมนา  การขอผลงานทาง
วิชาการ ตามแผนการดําเนนิงานอ และมีการประเมิน
แผนการดําเนนิงาน 

 
 

ศษ. 1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2554               
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา  2554 

ศษ. 2.4.1.2 บันทึกขอความ สรุปภาระงานสอนและ
อัตรากําลังที่พึงมี คณะศึกษาศาสตร            
ปการศึกษา  2553 

ศษ. 2.4.1.3 บันทึกขอความ ขอสงแผนการดาํเนินงาน
องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ศษ. 2.1.1.9 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 4/2554              
วาระที่ 4.5 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนบัสนุนใหเปนไป
ตามแผนที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีการพัฒนาอาจารยโดยภาควิชาหลักสูตร
ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเสริมสรางประสบการวชิาชพี
ครู  สงเสริมใหคณาจารยขอผลงานทางวชิาการ  และศึกษาตอ
นอกจากนี้สนับสนุนคณาจารยเขารวมอบรมประชุมสัมมนา เชน  

1.  โครงการสัมมนาระดมสมอง เร่ือง การพัฒนาตําราและสื่อ
การสอนรูปแบบใหม   

2.  อบรมกลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ   
3. อบรม  Improving School Climate and Culture 

Through Invitational Education   
ในสวนของบุคลากรคณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการสัมมนา

ทางวชิาการเร่ือง  การสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของ
บุคลากร  คณะศึกษาศาสตร  สนับสนุนเขารวมอบรม เชน การ
เขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม เปนตน ตามแผนการ
ดําเนินงานที่กําหนด 

ศษ.  2.4.2.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง              
การสงเสริมประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.  2.4.2.2 เอกสาร แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

ศษ. 2.4.2.3 บันทึกขอความ ขอลาศึกษาตอ 
ศษ. 2.4.2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสราง

ประสบการวิชาชีพครู 

ศษ. 2.4.2.5 รายชื่อคณาจารยและบุคลากรทีเ่ขารับ
การอบรม  ปการศึกษา 2554  แฟม 4 

ศษ. 2.4.2.6 บันทึกขอความ ขอสงประเมนิแผนการ
ดําเนินงาน องคประกอบที่ 2                  
ปการศึกษา 2554  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพทีด่ ีและสรางขวัญ
และกําลังใจใหคณาจารยและบคุลากรสาย
สนับสนนุสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะศึกษาศาสตรมกีารดําเนนิงานตาง ๆ 
เพื่อใหคณาจารย บุคลากรสายสนับสนนุทํางานได 
อยางมีประสทิธิภาพ 

1.  สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับ
บุคลากร   

1) โครงการตรวจสุขภาพประจาํปตามประกาศ
ของคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เร่ืองการตรวจสุขภาพประจําป   

2) เขารวมแขงขันกีฬาสุพรรณิการเกมส 
3) เขารวมโครงการ ชาวรามฯ รวมใจตานภัยยา

เสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 
4)  มีสวัสดิการการขอกูยืมเงินคณะ

ศึกษาศาสตรใหกับบุคลากร 
2.  มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลการ

สายสนับสนุน คือ  
1 ) มีการจายเงินอุดหนุนแกบุคลากรที่อุทิศเวลา

ใหแกทางราชการ 
2) เปนเจาภาพงานศพ มอบพวงหรีดและเงิน

ชวยทําบุญงานศพบิดา มารดาและญาติของบุคลากร     
 

ศษ.  2.4.3.1 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวทิยาลัย
รามคําแหง เร่ืองการตรวจสุขภาพประจาํป 
2554 

ศษ.  2.4.3.2 ภาพถายกีฬาสุพรรณิการเกมส 

ศษ. 2.4.3.3 โครงการ ชาวรามฯ รวมใจตานภัยยาเสพติดและ
สรางเสริมสุขภาพ 

ศษ. 2.4.3.4 แบบฟอรมคําขอกูเงินสวัสดิการคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.  2.4.3.5 หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศ
เวลาใหแกราชการ 

ศษ.  2.4.3.6 เอกสาร ขอเสนอรายชื่อผูสิทธิไดรับเงินอุดหนุน
บุคลากรที่อุทิศเวลาใหแกราชการ ประจําป 
2554 

ศษ.  2.4.3.7 เอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของกับการชวยงานศพ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

หนวยงานการเจาหนาที่ คณะศึกษาศาสตรได
ติดตามใหคณาจารยและบุคลากรนําความรูและทักษะ
ที่ไดจากการพฒันามาใชในการจัดการเรียนการสอน
และปฏิบตัิงานที่เก่ียวของ โดยใหคณาจารย บุคลากร
ที่ไดรับการพฒันา กรอกแบบฟอรมการนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเอง  (ประชุม อบรม 
สัมมนา)   

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ              
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2554 วาระที่ 4.6 

ศษ. 2.4.4.1 แบบกรอกรายการ 
การนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเอง  
(ประชุม อบรม สัมมนา)  มาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย
และบุคลากรสายสนบัสนุนและดูแล
ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนนุถือปฏิบัต ิ

คณะศึกษาศาสตรมีการใหความรูดาน
จรรยาบรรณแกอาจารยและบุคลากร โดย 

1.สงบุคลากรเขารวมอบรม โครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ   

2. แจกคูมือจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลยัรามคําแหงเปนลายลักษณอักษรใหถือ
ปฏิบัติ   

3.  มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบ
เก่ียวกับจรรยาบรรณใน website  ของคณะ
ศึกษาศาสตร  www edu.ru.ac.th  

สําหรับการดูแลและควบคุมใหบุคลากรปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมีดังนี ้

1.  มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ                     
คณะศึกษาศาสตรในการดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบัติ 

2. การประเมินการจัดการการเรียนการสอน
ของคณาจารยในดานจรรยาบรรณวิชาชพีทุกป
การศึกษา 

ศษ. 2.4.5.1 บันทึกขอความ ขอสงบุคลากรเขารวมโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ศษ. 2.4.5.2 คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลยั 
ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  /             

การจัดการความรู  
ศษ. 2.4.5.3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะ

ศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน                
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

 

http://www.edu.ac.th/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6. มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนนุ 

มีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยและบคุลากร                
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ประจาํปงบประมาณ 2554 
และแผนการดําเนนิงาน 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ศษ. 2.4.2.6 บันทึกขอความ ขอสงประเมนิแผนการ
ดําเนินงาน  ปการศึกษา 2554  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย
และบุคลากรสายสนบัสนุน 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมิน
แผนการดําเนนิงานองคประกอบที่ 2 เสนอที่ประชุม
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร เพื่อปรับปรุงแผนและ
กิจกรรม  

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ             
คณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 2/2555   วาระที่ 4.5 

 
 
เกณฑการประเมิน  (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  ขอ 
 
เปาหมาย 5  ขอ ทําได  7  ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   6  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ    5     คะแนน (เต็ม 5) 
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2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให

นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชใน
อัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง 

คณะไมตองดําเนินการยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมี
การฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุก
ปการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรใชหองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ 
รวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดแก 

1. สํานักหอสมุดกลางที่ใหบริการแกนักศึกษา   
2. แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

เชน  E-learning  e-book 
3. สถาบนัคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง    

มีคอมพิวเตอรและระบบเครือขายบริการเพื่อการคนควา
และการเรียนการสอน 

4. มีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกป  ไดแก  
1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง เทคนิคการ
สืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาปริญญาโท-
ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัรามคําแหง พ.ศ. 2554 
2)  โครงการฝกอบรมการใชบทเรียน e-learning ใหแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
3) โครงการฝกอบรมความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา  2554                                              

ศษ. 2.5.2.1 รูปภาพสาํนักหอสมุดกลาง  สถาบันคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลยัรามคําแหง และอุปกรณการศึกษา  
สภาพแวดลอม 

ศษ. 2.5.2.2 รายงานสรุป การดาํเนินงานพัฒนาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศหองสมุด สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั
รามคําแหง ปงบประมาณ 2554  

ศษ. 2.5.2.3 e-Learning   
ศษ. 2.5.2.4 e-book 

ศษ. 2.5.2.5 รายงานการใชบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร ศูนยบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ. 2.5.2.6 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาและการเรียน         
การสอน  ของศูนยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ศูนย IT) 
สถาบนัคอมพิวเตอร  

ศษ. 2.5.2.7 สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
เทคนิคการสืบคนฐานขอมูลวทิยานิพนธสาํหรับนักศึกษา
ปริญญาโท-ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคําแหง              
พ.ศ. 2554 

ศษ. 2.5.2.8 รายงานผลโครงการฝกอบรมการใชบทเรียน e-learning 
ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 2.5.2.9 โครงการฝกอบรมความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร          
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา  2554                                              
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีบริการดานกายภาพทีเ่หมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเทอรเน็ต 

คณะศึกษาศาสตรมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
ภาควิชาพลานามัย  ภาควิชาคหกรรมศาสตร และ
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   และมีอุปกรณการศึกษา  
ที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  มีจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตระบบไรสายใหนักศึกษาสําหรับสาํหรับใชใน
การสืบคนขอมูล 

ศษ. 2.5.3.1 รูปภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการ
เรียนการสอน 

ศษ. 2.5.3.2 รูปภาพอุปกรณสงสญัญาณไรสาย                    
ของ               คณะศึกษาศาสตร 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน
อ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและ
สนามกีฬา 

       นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรสามารถลงทะเบียนเรียน
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลยัจัด
ใหบริการ 
        นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยงัใหบริการหนวยแพทย
และอานามัย  โรงอาหาร  สนามกีฬา  โรงยิม เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกนักศึกษา 

ศษ. 2.5.4.1 ระบบลงทะเบยีนเรียน3 (สวนกลาง)2ปริญญาตรี
3  http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/in
dex.jsp 

ศษ. 2.5.4.2 รูปภาพงานอนามัย มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ. 2.5.4.3 รูปภาพโรงอาหารมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 2.5.4.4 รูปภาพสนามกีฬาในรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา 
ระบบกําจดัของเสีย  
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดย
เปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

คณะศึกษาศาสตร มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา 
น้ําประปา  มีระบบกําจัดของเสยีโดยมีถังขยะใหบริการแต
ละจุดของอาคารในคณะศึกษาศาสตร รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ  โดยมี
หนวยงานอาคารสถานที่ เปนผูรับผิดชอบดูแล 

 

ศษ. 2.5.5.1 ภาพถายสาธารณปูโภค ไดแก น้ําประปา ถังขยะ 
ที่ทิ้งขยะ  

ศษ. 2.5.5.2 รูปภาพอุปกรณปองกันอัคคีภัย คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.5.5.3 รูปภาพเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน               

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.5.5.4 กรอบภาระหนาที่หนวยอาคารสถานที่               

คณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
 
 

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
http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ

ในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 
 

การใหบริการแตละดานมผีลการประเมินคุณภาพ ดังนี้  
ขอที่ 2  ผลการประเมินบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

คาเฉลี่ย 4.12 
ขอที่ 3 ผลการประเมินบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน  คาเฉลี่ย  3.94 
ขอ 4 ผลการประเมินการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่

จําเปนอ่ืนๆ คาเฉลี่ย 3.86 
ขอ 5 ผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเร่ือง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย คาเฉลี่ย 4.24 

 

ศษ. 2.5.6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการ 
สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ผูใชบริการภายใน,ภายนอก) 

ศษ. 2.5.6.2 รายงานการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาใหมปการศึกษา  2554 ระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตอการใชสื่อการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส  e-Learning 

ศษ. 2.5.6.3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ของ
ผูใชบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบนัคอมพิวเตอร   

ศษ. 2.6.6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในอุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง                
ปการศึกษา  2554 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพใน

ขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของผูรับบริการ 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจใน
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรูคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปการศึกษา  2554  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  ซึ่งไดเสนอใหมีการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในคณะศึกษาศาสตร  โดยปรับปรุงบนัได
ทางเดิน  และจัดทาํโครงเหล็กพรอมมุงหลังคา ชั้น 2 อาคารนครชุม 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบคุลากรและนักศึกษา  

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2554  วาระที่ 4.10 

ศษ. 2.5.7.1 ภาพถายบนัไดทางเดนิ และโครงเหล็กพรอมมุง
หลังคา ชัน้ 2 อาคารนครชุม 

ศษ. 2.5.7.2 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2554 
งบลงทุน (กองทนุสนิทรัพยถาวร งบรายได)  
คณะศึกษาศาสตร 

 
เกณฑการประเมิน  (ขอ)  ปจจยันําเขา ทุกคณะไมตองประเมนิเกณฑการดําเนินงานขอ 1  และเร่ิมนับคะแนนตั้งแตขอ 2-7 (ยกเวน วศ.) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 
เปาหมาย  5  ขอ ทําได  6    ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   5  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ   .....5......  คะแนน (เต็ม 5) 
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2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญทุกหลักสูตร 
 

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนว
ทางการประกันคุณภาพไวในโครงสรางหลักสูตร             
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
โดยมีคณะกรรมการวิชาการของแตละภาควชิา และ
คณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร กํากับดูแล   
และในแตละหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสาํคัญโดยมวีิชาฝกประสบการณวชิาชีพและ
ฝกสอนฝกงานในแตละหลักสูตร   นอกจากนี้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนคณะ/สาขาวชิาทีส่นใจ รวมทั้งสามารถ
เปลี่ยนสาขาวชิา/คณะไดในทุกหลักสูตร เปดโอกาสให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามความสนใจ 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี             
พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.3.5 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร  กลอง 2 
ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.1.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิชาการระดับ

ภาควิชา 
ศษ. 2.1.3.2 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาและ

แผนกําหนดการศึกษาชัน้ปริญญาตรี
สวนกลาง พ.ศ. 2554    กลองที่   1 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ

1. จํานวนหลักสูตร ทัง้หมด......20.............หลักสูตร 
2. จํานวนรายวิชา ........559.............วิชา 
ผลการประเมินการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 4.40 

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  (Course 
Syllabus)  ปการศึกษา 2554  แฟม 6 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบตัิทั้ง
ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

คณะศึกษาศาสตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเองและใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทัง้
ในและนอกหองเรียน  ในรายวชิาฝกประการณวิชาชพี 

 

ศษ. 2.6.3.1 รายชื่อกระบวนวิชาที่ฝกสอน/ฝกงาน   
ศษ. 2.6.3.2 รายชื่อวิชาที่มีการฝกปฏิบัต ิ

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus 
(หลักสูตรวิชาฝกสอน/ฝกงาน/ฝกปฏิบัติ) 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวชิาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทกุหลักสูตร 
 

ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตรไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ 
หรือเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาหลักสูตร  

รวมทั้งไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ          
ในการรับนักศึกษาฝกสอน/ฝกงานที่เก่ียวของ เพื่อใหได
เรียนรูการปฏิบัติงานในสถานการณจริง 

ศษ. 2.6.4.1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวฒุิบรรยาย 
ศษ. 2.6.4.2 เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณา/ปรับปรุงหลักสูตร 
ศษ. 2.6.4.3 บันทึกขอความขอสงนักศึกษาออกไป

ฝกสอน ฝกงาน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการ

วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลจากการวิจัยมาปรับใชในการจัดการ
เรียนการสอน โดยนํามาเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาการเรียนการสอน  เชน 

1.  ภาควิชาคหกรรมศาสตร โดย อ.ภูชิษย  สวางสุข  ไดทาํวิจัยเร่ือง 
งานดอกไม บายศรี แกะสลักผักผลไม สมัยสุโขทยัถึงรัตนโกสนิทร
ตอนกลาง  และไดนําผลงานวจิยัดังกลาวเขียนเอกสารคําสอนวชิาแกะสลัก
ผักและผลไม  HEC 3502 (HC 398) และนําผลการวิจัยมาพัฒนาสรางสื่อ
บทเรียน  e- learning ดานศิลปวัฒนธรรม (หัตถศิลปใบตองสด) 

2.  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดย อ.ยศระวี  วายทองคํา ไดทํา
วิจัยเร่ือง  ความชัดเจนของคูสีตวัอักษรกับพื้นหลังที่มีแบบอักษรตางกัน
เมื่อนํามาเสนอบนจอโทรทัศนแอลซีดี  และนาํมาเปนสวนหนึ่ง ในรายวิชา 
ET 481 หัวขอการออกแบบสื่อการศึกษา  

ศษ..2.6.5.1 รายงานวิจัยเร่ือง งานดอกไม บายศรี แกะสลัก
ผักผลไม สมัยสโุขทัยถึงรัตนโกสนิทรตอนกลาง  
กลองที่ 3 

ศษ..2.6.5.2 เอกสารคําสอนวิชาแกะสลักผักและผลไม           
HEC 3502   (HC 398)  กลอง 3 

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus)         
(HC 398)   

ศษ..2.6.5.3 บทเรียน e- learning ดานศิลปวัฒนธรรม 
(หัตถศิลปใบตอง
สด) http://www.ram.edu/stu_frame.php 

ศษ. 2.6.5.4 บทคัดยอ “ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพื้น
หลังที่มีแบบอักษรตางกันเมื่อนาํมาเสนอบน
จอโทรทัศนแอลซีด”ี 

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus)         
ET 481 

6. มีการประเมินความพงึพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิง่สนับสนุนการ
เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความ
พึงพอใจแตละรายวชิาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมีนักศึกษาเขาเรียนอยางสม่าํเสมอ  จํานวน  208 วิชา  
มีจํานวนวิชาที่ผลการประเมนิตัง้แต 3.51 ข้ึนไป 208   วิชา   
 

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน           
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

 
 
 
 

http://www.ram.edu/stu_frame.php
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมนิรายวิชา 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนและพฒันาผูเรียน  โดยการสรุปผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนทุกหลกัสูตร                          
เสนอคณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณาผลการปร4

ะเมิน และมอบใหหัวหนาภาควชิานาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  4และแจงผล
การประเมินใหคณาจารยทราบเพื่อนํามาพิจารณา
ปรับปรุงแกไขพฒันาการเรียนการสอนและพฒันา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง  

ศษ. 2.6.7.1 ระบบการปรับปรุงวธิีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียน 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่14/2554 วาระที่  
3.6 

ศษ. 2.6.7.2 บันทึกขอความขอสงผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน  

ศษ. 2.6.7.3 แบบกรอกรายการ “การนําผลการ
ประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน”  

 
เกณฑการประเมิน   (ขอ) กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 
เปาหมาย  6  ขอ ทําได  7  ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  6  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……5..............คะแนน (เต็ม 5) 
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2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงคตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสาํหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจคุณลักษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต  ในการ
ประเมินการติดตามคุณภาพบัณฑิต รุนที่ 37              
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

ศษ. 2.7.1.1 สรุปผลการประเมินการติดตาม
คุณภาพบัณฑติ ระดับปริญญาตรี          
รุนที่ 37 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธผิล
ทางการเรียนทีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตรไดนาํผลสรุปผลการประเมินการ
ติดตามคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรพิจารณา เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน และเพิ่มเติมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

 
 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรรมการ  
ประจําคณะศึกษาศาสตร                   
คร้ังที่  6 /2555  วาระที่  4.4 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการสงเสริมสนบัสนุนทรัพยากร

ทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตรมีหนวยงานบริการการศึกษา ที่คอยให
ทําปรึกษาแกนักศึกษา  และในแตละภาควชิามีตารางให
คําปรึกษา  รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศบริการนักศึกษา 
ในเว็ปไซตของคณะศึกษาศาสตร   นอกจากนี้คณะ
ศึกษาศาษาสตรมีงบประมาณ เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษา   

ศษ.2.7.3.1 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ.2.7.3.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2554 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ.8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ.  2554 คณะศึกษาศาสตร 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมให
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวชิาการในที่ประชุม
ระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการวิชาการ ที่สงเสริมให
นักศึกษาเขารวมเขารวมกิจกรรมประชุมวชิาการหรือนําเสนองาน
วิชาการ  โดยการติดบอรดประชาสัมพนัธ 

สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เขา
รวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ เชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียน และโครงการ อบรมเร่ือง ขบวนยาเสพติดกับภัยใกล
ตัว และการอภิปรายหัวขอ ทิศทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
ไทย  

นอกจากนี้ในระดบัการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเสนอผลงานในการประชมุ
วิชาการระดบัชาติ หรือเผยแพรผลงานในวารสารวชิาการ            
ซึ่งบัณฑิตวทิยาลัยรามคําแหงไดจัดโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิเพื่อนําเสนอผลงานวจิัยระดับบณัฑิตศึกษา  

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมวิชาการคณะศึกษาศาสตร            
คร้ังที่ 1/2555 วาระที่ 4.1 

ศษ. 2.7.4.1 
 

เอกสารประชาสัมพันธเขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวชิาการ 

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินและรายชื่อนักศึกษาที่เขารวม
โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การ
ประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  

ศษ. 2.7.4.2 
 

ผลการประเมินและรายชื่อนักศึกษาเขารวมโครงการ
อบรมเร่ือง ขบวนยาเสพติดกับภัยใกลตัว และการ
อภิปรายหัวขอ ทิศทางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 

ศษ. 2.7.4.3 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 

ศษ. 2.7.4.4 
 

ซีดีการประชุมวชิาการระดับชาติเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  คร้ังที่3  

 
 
 
 

http://joomla.ru.ac.th/oasc/master/pb4.pdf
http://joomla.ru.ac.th/oasc/master/pb4.pdf
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา ไดแก  

1. โครงการไหวครูระดับปริญญาตรี 
2. โครงการไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา 
3. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การ

ประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนาตนเองและการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

4. โครงการกิจกรรมการเสริมสรางประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูนํานักศึกษา ประจาํปการศึกษา  
2554 (โครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554)  

5. โครงการพัฒนาจิต เมตตาภาวนา  สําหรับนักศึกษา
ฝกงาน สาขาจิตวิทยา 
 

ศษ. 3.2.3.2 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  
2554 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา 
ศษ. 3.2.3.3 โครงการพัฒนาจิต เมตตาภาวนา                        

สําหรับนักศึกษาฝกงาน สาขาจติวิทยา 
ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเร่ือง                 

การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการ
พัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

ศษ.10.1.2.1 โครงการกิจกรรมการเสริมสรางประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูนํานักศึกษา ประจาํป
การศึกษา  2554 (โครงการสงเสริม 3D ใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2554) 

 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 
เปาหมาย  5  ขอ ทําได     5    ขอ     บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  5  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……...5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกบันักศึกษา 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ
อักษร 

คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาไดกําหนด
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาไว
เปนลายลักษณอักษร  นอกจากนี้  มีการจัดการเรียน
การสอนวิชาความรูคูคุณธรรมทัง้ในระดับปริญญาตรี 
โท และเอก (กระบวนวิชา RU100 RU600 และ 
RU900) ซึ่งในเนื้อหาวิชามีการกําหนดจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษา   

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา              
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่  2/2554  วาระที่  4.2 

ศษ. 2.8.1.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2555 
ศษ. 2.8.1.2 -  คําอธิบายรายวิชา RU 100 ความรูคูคุณธรรม (ป.ตรี)  

-  คําอธิบายรายวิชา RU 600 ความรูคูคุณธรรม (ป.โท) 
-  คําอธิบายรายวิชา RU 900 ความรูคูคุณธรรม  (ป.เอก) 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยาง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรมีการเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา ที่กําหนดไวให
ทราบโดยทั่วกันทัง้ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา จัดทาํเปนหนงัสือเวียนและติดปายประกาศ
ประชาสัมพนัธในบริเวณคณะ และเผยแพรในว็ปไซต
ของคณะศึกษาศาสตร  ในกระบวนวชิา RU100 
RU600 และ RU900  เปนวิชาบังคับพืน้ฐานทีน่ักศึกษา
ทุกคนตองเรียน  

ศษ. 2.8.2.1 หนังสือเวียนแจงใหบุคลากร ผูบริหาร และคณาจารยให
รับทราบ  

ศษ. 2.8.2.2 ปายประกาศประชาสัมพันธในบริเวณคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ. 2.8.1.2 -  คําอธิบายรายวิชา RU 100 ความรูคูคุณธรรม (ป.ตรี)  
-  คําอธิบายรายวิชา RU 600 ความรูคูคุณธรรม (ป.โท) 
-  คําอธิบายรายวิชา RU 900 ความรูคูคุณธรรม  (ป.เอก) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสาํเร็จ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม 5 โครงการ 

1. โครงการไหวครูระดับปริญญาตรี 
2. โครงการไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา 
3. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน            

เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการ
พัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

4. โครงการกิจกรรมการเสริมสราง
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูนาํ
นักศึกษา ประจาํปการศึกษา  2554 (โครงการสงเสริม 
3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554)  

5. โครงการพัฒนาจิต เมตตาภาวนา  
สําหรับนักศึกษาฝกงาน สาขาจติวิทยา 

  

ศษ. 3.2.3.4 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 
ศษ. 2.7.5.1 โครงการไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา 
ศษ. 3.2.3.4 โครงการพัฒนาจิต เมตตาภาวนา  สําหรับนักศึกษาฝกงาน 

สาขาจิตวทิยา 
ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียน 

ศษ.10.1.2.1 โครงการกิจกรรมการเสริมสรางประชาธิปไตย คุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษา ประจําปการศึกษา  2554 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงชี ้

1. จํานวนตัวบงชี้.....12...........ตัวบงชี ้
2. จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย........12....ตัวบงชี ้
3. รอยละของตัวบงชี้ทีบ่รรลุเปาหมาย  100           
ตัวบงช ี

ศษ. 3.2.3.2 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา 

ศษ. 3.2.3.3 โครงการพัฒนาจิต เมตตาภาวนา  สําหรับนักศึกษาฝกงาน 
สาขาจิตวทิยา 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการในการพฒันาตนเองและการจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียน 

ศษ.10.1.2.1 โครงการกิจกรรมการเสริมสรางประชาธิปไตย คุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษา ประจําปการศึกษา  2554 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับ
นักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาต ิ

- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม  14  คน 
 

ศษ. 2.8.5.1 รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม 

 
เกณฑการประเมิน   (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 

เปาหมาย  4  ขอ ทําได  5  ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   4  ขอ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……...5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้  2.9    บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ป  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 1) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทาํ

หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป   
 
 
 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา   520     คน 
2. จํานวนผูตอบแบบสาํรวจ   377     คน 
3. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ป    306       คน 
4. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ     12         คน 
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทาํกอนเขาศึกษา    59     คน 
6. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการเกณฑทหาร ลาอุปสมบท...-....คน 
7. จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทาํ     -    คน 
8. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปจากผูตอบแบบสอบถาม (ไมนับ
รวมผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา   ผูศึกษาตอ ผูไดรับการเกณฑทหาร และลา
อุปสมบท) 245  คน 
9. รอยละบัณฑิตทีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป                   
380 x100/ 430 = 88.37 

ศษ. 2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษา  

ศษ. 2.9.1.2 สรุปผลการประเมินภาวการณมงีานทาํของ
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2553-2554 รุนที่ 37 คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
เกณฑการประเมิน   (รอยละ)  ผลผลติ / ผลลัพธ   
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
วิธีการคํานวณ 
                          

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 
เปาหมาย  รอยละ   70 ทําได.  88.37   บรรลุเปาหมาย               ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไปรอยละ   70 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……4.42..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.10    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 2) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ

เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  
ระดับปริญญาตรี  520  คน    
ระดับปริญญาโท  1,283  คน    
ระดับปริญญาเอก 7   คน 

2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสาํรวจทั้งหมด 
ระดับปริญญาตรี  90  คน  
ระดับปริญญาโท  143 คน  
ระดับปริญญาเอก 7 คน 

3. ผลรวมของคาคะแนนทีไ่ดจากการประเมินบัณฑติ 1045.51/240 
4. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน (คิดตามวิธีการคํานวณ)  
     ของบัณฑิตทุกระดับ   4.36 
 

ศษ. 2.10.1.1 สรุปผลการประเมินการติดตามคุณภาพ
บัณฑิต รุนที่ 37  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษา  

ศษ. 2.10.1.2 จํานวนนักศึกษาปริญญาโททีส่ําเร็จ
การศึกษา 2553 

ศษ. 2.10.1.3 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอกที่สาํเร็จ
การศึกษา  2553 

 
เกณฑการประเมิน    ผลผลิต / ผลลัพธ     
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
วิธีการคํานวณ 
                         

 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต  
 จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด  

 
เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4 ทําได  คาเฉลี่ย 4.36    บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  คาเฉลี่ย 4 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ……..4.36............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.11    ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 3) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 3) 

1.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด  1,638 คน 
2.  ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร  24 
3.  รอยละผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 26.50*100/1,638= 1.62 
 

ศษ. 2.11.1.1 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทัง้ใน
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
ปการศึกษา 2554 

ศษ. 2.11.1.2 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
โท ปการศึกษา  2554 

 
เกณฑการใหคะแนน     ผลผลติ / ผลลพัธ      
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน  
วิธีการคํานวณ    

 
 
   
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    X   100 
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 

 



 

 

73 

สรุปผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร แยกเปน 
งานวิจัย 

1. ผลงานที่ตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึง่ (คาน้ําหนัก 0.25) จํานวน ......73......... เร่ือง  คิดเปนคาถวงน้ําหนัก........18.25............ 
2. ผลงานที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ (proceeding) ไดรับการยอมรับในสาขา(คาน้าํหนัก 0.50) จํานวน ......16........ เร่ือง  

คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.....8............... 
3. ผลงานที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  

หรือวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่ไดรับการยอมรับในสาขา (คาน้ําหนัก 0.75) จํานวน ........-....... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้าํหนัก....-................ 
4.  ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ ทีไ่ดรับการยอมรับในสาขา หรือในระดบัสากล เชน ISI หรือ Scopus (คาน้ําหนัก 1.00) จํานวน .......-........ เร่ือง  
    คิดเปนคาถวงน้ําหนัก......-.............. 

 
งานสรางสรรค 

1. ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวดั (คาน้าํหนัก 0.125)  จํานวน ......-......... เร่ือง  คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.......-............. 
2.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(คาน้าํหนัก 0.25) จํานวน ...-............ เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.....-............... 
3.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ(คาน้ําหนัก 0.50) จํานวน ....-.......... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก........-............ 
4.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน (คาน้ําหนัก 0.75) จํานวน .........-...... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้าํหนัก..............-...... 
5.   งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ(คาน้าํหนัก 1.00) จํานวน .......-........ เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.........-........... 

                        
เปาหมาย  รอยละ   10 ทําได.  1.62   บรรลุเปาหมาย               ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไปรอยละ   10 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……0.32……….คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12   ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 4) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 4) 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด7  คน 
2.ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร 0.50 
3.รอยละผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  0.50*100/7= 7.14 
   

ศษ. 2.12.1.1 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติ/นานาชาต ิ
ปการศึกษา 2554 

ศษ. 2.12.1.2 รายชื่อผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก ปการศึกษา 2554 

 
เกณฑการใหคะแนน   ผลผลติ / ผลลัพธ  

ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน  
สูตรการคํานวณ    
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    X 100  
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
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สรุปผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร แยกเปน 
งานวิจัย 

1. ผลงานที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ (คาน้ําหนัก 0.125) จํานวน ....2........... เร่ือง  คิดเปนคาถวงน้ําหนัก........025........... 
2. ผลงานที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวชิาการระดบัชาติทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI  

(คาน้าํหนัก 0.25) จํานวน .......-....... เร่ือง  คิดเปนคาถวงน้าํหนกั........-............ 
3. ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  (คาน้าํหนัก 0.50) จํานวน ....-........... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.......-............. 
4. ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูในค

วอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คาน้ําหนัก 
0.75) จํานวน .....-.......... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก......-.............. 

5.  ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น 
     ถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูใน   
     ฐานขอมูลสากล ISI (คาน้าํหนัก 1.00) จํานวน ......-......... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก...........-......... 

 
งานสรางสรรค 

1.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (คาน้าํหนัก 0.125)  จํานวน ........-....... เร่ือง  คิดเปนคาถวงน้าํหนัก.........-........... 
2.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(คาน้าํหนัก 0.25) จํานวน .......-........ เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.........-........... 
3.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ(คาน้ําหนัก 0.50) จํานวน ....-........... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.......-............. 
4.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน (คาน้ําหนัก 0.75) จํานวน .......-........ เร่ือง คิดเปนคาถวงน้าํหนัก.........-........... 
5.   งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ(คาน้าํหนัก 1.00) จํานวน .......-........ เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก..........-.......... 

 
 
เปาหมาย  รอยละ   10 ทําได  7.14 บรรลุเปาหมาย                ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไปรอยละ   10 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……...0..714...........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ตัวบงชี้ที่ 2.13  การพัฒนาอาจารย  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 14) 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. การพัฒนาอาจารย   จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดนบัรวมที่ลาศึกษาตอ จํานวน  

139.50  คน 
ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลขาราชการสายวิชาการ จาํแนกตามวฒุิ

การศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
เกณฑการใหคะแนน    ผลผลติ / ผลลพัธ  

ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6  เทากับ 5 คะแนน 
วิธีการคํานวณ 
 
                       
 
 
เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้าํหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี ้
 

             วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 x 0 =   0 31  x 2 =  62 9.5  x 5 =  47.5 
ผูชวยศาสตราจารย 0  x 1 =  0 20   x 3 =  60 6  x 6 =  36 
รองศาสตราจารย 0  x 3 =  0 41  x 5 =  210 32  x 8 =  256 

ศาสตราจารย 0  x 6 =  0 0  x 8 =  0 0  x 10 =  0 
706.50/139.50 
เปาหมาย  ระดับคุณภาพ 4 ทําได   ระดับคุณภาพ  5.04    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไประดบัคุณภาพ 4 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…4.22........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 

            ผลรวมถวงน้าํหนักของอาจารยประจํา 
                จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
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องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
 
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร มีการจัดบริการใหคําปรึกษาและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนักศึกษา ดังนี้ 
1. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2554 เพื่อแนะนําแนวทางในการเรียนและการใชชีวิตแกนักศึกษา 
โดยมีคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาเปนผูดําเนินการ 
2. ในแตละภาควชิามีอาจารยทีป่รึกษาและจัดตารางใหคําปรึกษา        
แกนักศึกษา 
3. มีหนวยงานบริการการศึกษาโดยเฉพาะหนวยกิจการนักศึกษาที่ทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาทางวิชาการ 

ศษ.3.1.1.1 
 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตร เร่ือง แตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.1.1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม              
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.1.1.3 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2554 
ศษ.3.1.1.4 หนาที่ความรับผิดชอบของงาน      

บริการการศึกษา 
ศษ.3.1.1.5 ภาพถายงานบริการการศึกษา 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร มีหนวยงานบริการการศึกษาโดยเฉพาะหนวย
กิจการนักศึกษาที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะแนวทางวิชาการมี
การบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  ดังนี้  
1. ประกาศรับสมัครงาน  
2. ประกาศขอมูลขาวสาร  
3. มีแผนพับประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร  
4. ประกาศการมอบทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา   
5.การบ ริการขอมูลข าวสารที่ ผ านทาง  Website คณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  และทางโทรศัพท 
 

ศษ.3.1.1.4 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ. 3.1.2.1 ประกาศขอมูลขาวสาร 
ศษ. 3.1.2.2 แผนพับประชาสัมพนัธคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 3.1.2.3 
 

ประกาศพิจารณาทนุการศึกษา                   
ปการศึกษา 2554 

ศษ.2.4.5.6 
 

Website คณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ. 3.1.2.4 
 

ภาพถายการใหขอมูลทางโทรศัพท 

 
 
 
 
 

http://www.edu.ac.th/
http://www.edu.ac.th/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง

วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร มีการจัดโครงการฝกประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษาไดแก   
1.โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรู
เบื้องตน ภาควิชาพลานามัย มีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  
398 คน 
2.  สงนักศึกษาเขารวมการประกวดอาหารไทยเทิดไทองคราชนิ ี
อาหารไทยกองไกลทั่วโลก ไดรางวัลยอดเยี่ยมถวยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชนิีนาถและการประกวด แกะสลักผักผลไม 
ผสานงานใบตอง ดอกไมสด ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม ถวยพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินนีาถ 

ศษ.3.1.3.1 
 
 

โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลกูเสือ
สามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 
ภาควิชาพลานามัย 

ศษ.3.1.3.2 รายงานผลการประกวดอาหารไทยเทิดไท
องคราชินี อาหารไทยกองไกลทัว่โลก 

ศษ.3.1.3.3 
 
 

รายงานผลการประกวดแกะสลกัผักผลไม 
ผสานงานใบตอง ดอกไมสด 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอศิษยเกา 

    งานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา ดังนี ้

1. ติดประกาศขอมูลขาวสารเก่ียวกับการรับสมัครงานแกศิษย
เกา 

2. Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   

ศษ.3.1.1.4 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.3.1.2.1 ประกาศขอมูลขาวสาร 

ศษ. 3.1.2.2 แผนพับประชาสัมพนัธคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.2.4.5.6 Website www.edu.ac.th   

(สวนของศิษยเกา) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ

ประสบการณใหศิษยเกา 
คณะศึกษาศาสตร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ

ประสบการณใหศิษยเกาไดแก  
1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิด

แบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน คณะศึกษาศาสตร จํานวนศิษยเกาที่เขารวมกิจกรรม 8 คน 

2. โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จํานวนศิษยเกาที่เขารวม

กิจกรรม 2 คน 
นอกจากนี้ไดพัฒนาประสบการณใหกับศิษยเกาโดยเชิญเขารวม

กิจกรรมในการการประกวดอาหารไทยเทิดไทองคราชินี อาหารไทย
กองไกลทั่วโลก และการประกวด แกะสลักผักผลไม ผสานงานใบตอง 
ดอกไมสด  
 
 
 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง 
การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ในการพัฒนาตนเองและการจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียน 

ศษ.3.1.5.1 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา                 
คณะศึกษาศาสตร ภาคเรียนที่ 2              
ปการศึกษา 2554 

ศษ. 3.1.5.2 หนังสือเชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรม 

ศษ. 3.1.5.3 ภาพถายศิษยเกาเขารวมกิจกรรมในการ
การประกวดอาหารไทยเทิดไทองคราชินี 
อาหารไทยกองไกลทั่วโลก และการ
ประกวด แกะสลักผักผลไม ผสานงาน
ใบตอง ดอกไมสด  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินคุณภาพขอ 1 
- ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการงานบริการ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554  คาเฉลี่ย 3.89 
ระดับมาก   

- ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                  
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554  คาเฉลี่ย 4.23 ระดับมาก   

ผลการประเมินคุณภาพขอ 2 
- ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชนตอนักศึกษา  คาเฉลี่ย  3.82 ระดับมาก 
ผลการประเมินคุณภาพขอ 3 
- ผลการประเมินโครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสอืสามัญ          

รุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน ภาควิชาพลานามัย  คาเฉลี่ย  4.05 ระดับ
มาก 

ศษ.3.1.6.1 
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการงานบริการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.1.1.2 
 

ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.1.3.1 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 
ภาควิชาพลานามัย 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการทีส่นองความ
ตองการของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมกีารนําผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการบริการแกนักศึกษา และศิษยเกา  

การบริการใหคําปรึกษา บริการแหลงขอมูล ขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา และศิษยเกา มีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบริการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษา มีการปรับปรุงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกนกัศึกษา
และศิษยเกา 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ              
ฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 3/2554  วาระที่ 
4.3   
 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 
เปาหมาย.......7ขอ................ ทําได.................7 ขอ..................    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.........7 ขอ............. 
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รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…….5........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. สถาบนัจัดทาํแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติทุก
ดาน 

           คณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา 
ไดจัดทาํแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ตามแนวทางการสงเสริม
การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
ครอบคลุมครบทุก 5 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค / กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ / กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม / กิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม/กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  
  

ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ            
พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ            
พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.3.2.1.1 
 

แผนดําเนนิงานปการศึกษา 2554 
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ศษ.3.2.1.2 
 
 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 42/2555 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.7.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ            
ฝายกิจการนักศึกษา  คร้ังที่ 2/2554            
วาระที่ 4.1 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
จํานวน  1 กิจกรรมไดแก  
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2554 
2. โครงการโครงการอบรมเร่ือง ตัวบงชี้  และเกณฑการประเมนิ
คุณภาพ  ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.1.1.5 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม               
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ศษ. 9.1.1.7 โครงการโครงการอบรมเร่ือง ตัวบงชี้  
และเกณฑการประเมินคุณภาพ                     
ปการศึกษา 2554 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูดานการประกันคุณภาพไป
ใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และ
อยางนอย 2 ประเภทสาํหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ตอไปนี ้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือ
รักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ
ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษา  ดังนี ้
ระดับปริญญาตรี 
1. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค  

-   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร        
ปการศึกษา 2554 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

-  โครงการกีฬาสานสัมพันธรวมพลัง 4 คณะ                 
ปการศึกษา  2554  
3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

-   โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิง่แวดลอม           
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม   
จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก  
   4.1  โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 
   4..2  โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา”สาํหรับนักศึกษา

 
 
 

ศษ.3.1.1.2 
 

ระดับปริญญาตรี 
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร                    
ปการศึกษา 2554 

 
ศษ.3.2.3.1 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสขุภาพ 
โครงการกีฬาสานสัมพันธรวมพลัง 4 คณะ ปการศึกษา  
2554 

 
ศษ.3.2.3.2 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม                  
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

 
ศษ.3.2.3.3 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.2.3.4 
 

โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา”สาํหรับนักศึกษาฝกงาน 
สาขาจิตวทิยา 

ศษ.10.1.2.1 
 
 

โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม และ
จริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร                
ประจําปการศึกษา 2554 
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 ฝกงาน สาขาจิตวิทยา 
   4.3  โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม 
และจริยธรรม สําหรับผูนํานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2554 
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
-  โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 
 

 
ศษ. 3.2.3.5 

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 

 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  ระดับปริญญาโท 

1. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
-  โครงการปจฉิมศึกษาดูงานและปจฉิมนิเทศของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จ.นาน 
-  โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
2. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
-  โครงการรดน้ําดาํหัวคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย 

 
 
 

ศษ.3.2.3.6 
 
 

ระดับปริญญาโท 
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค 
โครงการปจฉิมศึกษาดูงานและปจฉิมนิเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา จ.นาน 

ศษ.3.2.3.7 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท           
สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

 
ศษ.3.2.3.8 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการรดน้ําดาํหัวคณาจารยภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการสนับสนนุใหนักศึกษาสราง

เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบนั
และระหวางสถาบนั และมีกิจกรรม
รวมกัน 

    คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบนั และมีกิจกรรม
รวมกัน ดังนี ้
1.  มีความรวมมือการในการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวาง คณะศึกษาศาสตร             
คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
2. มีความรวมมือการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบนั ระดับนักศึกษา ระหวาง คณะมนุษยศาสตร                   
คณะนิติศาสตร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
3. มีความรวมมือการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนและพฒันา
คุณภาพการศึกษา ระหวาง ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง และ ภาควชิา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
     มีการดําเนินการจัดกิจกรรมในสถาบนัและ ระหวางสถาบนั 
จํานวน  3 กิจกรรม ไดแก 

1. โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ รวมพลัง ๔ คณะ                 
ปการศึกษา ๒๕๕๔”  

2. โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกล
ตัว”และการอภิปรายหัวขอ “ทิศทางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย?” 

3. โครงการโครงการอบรมเร่ือง ตัวบงชี้  และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.2.4.1 
 
 
 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระหวาง คณะศึกษาศาสตร คณะนิติศาสตร  
คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปกรรม 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.3.2.4.2 
 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน ระดับนักศึกษา 
ระหวาง คณะมนษุยศาสตร คณะนิติศาสตร และ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.3.2.4.3 
 
 
 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสราง 
เครือขายแลกเปลี่ยนและพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ระหวาง ภาควิชาหลกัสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
และ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.3.2.4.4 โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ รวมพลัง ๔ คณะ          
ปการศึกษา ๒๕๕๔” 

ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัย
ใกลตัว”และการอภิปรายหัวขอ “ทิศทาง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย?” 

ศษ. 9.1.1.7 โครงการโครงการอบรมเร่ือง ตัวบงชี้  และเกณฑ
การประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา 2554 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

มีการนําผลประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตางๆ 
และปร4ะเมิน4แผนการดําเนนิงาน เสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  

ศษ.3.2.5.1 
 

รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา             
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.2.5.2 
 

ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปการศึกษา 
2553  องคประกอบที่ 3 

ศษ.3.1.7.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษา  คร้ังที่1 /2555 วาระที่ 4.2 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลประเมินโครงการเสนอ
ในที่ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา เพื่อนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่องเพื่อ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ศษ.3.1.7.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษา  คร้ังที่1 /2555 วาระที่ 4.2 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6  ขอ 
 

เปาหมาย..........6 ขอ................ ทําได...................6 ขอ.....................    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป...........6 ขอ........ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…….5........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 4   การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกบริหาร

งานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบนั และ
ดําเนินการตาม ระบบที่กําหนด 
 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  
คณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีตัวแทนจากภาควิชาเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน   มีหนาทีกํ่าหนดแผนงานและ
เปาหมายการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร  สงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการวิจัยของบุคลากรในคณะ
ศึกษาศาสตร  พิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย   
ติดตามผลการดําเนนิงานวิจัยของผูที่ไดรับทุน                 
มีงบประมาณในการบริหารจัดการดานงานวิจัย  

ศษ. 4.1.1.1 คําสั่งที่  109/2554  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม            
การวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย                
คณะศึกษาศาสตร  3,4/2554, 1,2/2555  

ศษ. 4.1.1.3 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554                
(องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.1.4 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.  2554   คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั

หรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตรมีการบูรณาการก
กระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอน ไดแก  

1. เร่ือง  ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพื้นหลังที่
มีแบบอักษรตางกันเมื่อนาํมาเสนอบนจอโทรทัศนแอลซีด ี  
บูรณาการกับการเรียนการสอนกระบวนวชิา ET 481 
หัวขอการออกแบบสื่อการศึกษา 

2. เร่ือง งานดอกไมบายศรีแกะสลกัผลักผลไม สมัย
สุโขทัยถึงรัตนโกสินทรตอนกลาง ไดนาํมาบูรณาการโดย
จัดทําเอกสารประกอบการสอนวิชา HEC 3502 (HC 398)   
และไดสรางสื่อบทเรียน e-Learning เพื่อเสริมสรางภูมิ
ปญญาทองถ่ินและวฒันธรรมไทยสูสากล เร่ือง การ
แกะสลักผักและผลไม 

3. เร่ืองการศึกษาบุคลิกภาพของนกัศึกษาสภาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงัตามหลัก
ทฤษฏีทีเอ  บูรณาการกับการเรียนการสอนโดยนาํ
ผลการวิจัยมาเขียนตํารา วิชา PC 313  จิตวิทยาการ
ทดลองเบื้องตน 

 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลผลรายวชิา ET 481 HEC 3502 (HC 398)   

ศษ..2.6.5.2 เอกสารคําสอนวิชาแกะสลักผักและผลไม HEC 3502            
(HC 398) กลอง 3 

ศษ. 4.1.2.1 บทคัดยองานวิจัย   
1. เร่ือง  ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพื้นหลังที่มีแบบ
อักษรตางกันเมื่อนํามาเสนอบนจอโทรทัศนแอลซีด ี   
2. เร่ือง งานดอกไมบายศรีแกะสลกัผลักผลไม สมัยสโุขทัย
ถึงรัตนโกสินทรตอนกลาง 

ศษ. 4.1.2.2 ตํารา วิชา PC 313  จิตวิทยาการทดลองเบื้องตน   
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการ

วิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการ
วิจัยแกอาจารยประจาํและ
นักวิจัยประจาํ 
 

คณะศึกษาศาสตรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การวิจัยแก เชน 1) สนบัสนุนเขารวมโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเชงิปริมาณ   2) โครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร   การวิเคราะห ประเมินผล
โครงการ  3) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
เทคนิคการเขียนบทความทางวชิาการเพื่อตีพิมพใน
วารสารวชิาการและวิจัยระดบัชาตินานาชาติ 4) เขารวม
ประชุมนานาชาติ 11th Annual SEAAIR Conferrence   

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรมกีารใหความรูดาน
จรรยาบรรณวิจัยแกอาจารยและบุคลากร โดยทําบันทึก
ขอความแจงใหหนวยงานรับทราบจรรยาบรรณนักวิจัยและ
แนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยและมีการเผยแพรใน website 
คณะศึกษาศาสตร   
  

ศษ. 4.1.3.1 รายชื่อคณาจารยไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

ศษ. 4.1.3.2 บันทึกขอความ ขอสงคูมือจรรยาบรรณนักวิจัยและ
แนวทางปฏิบัต ิ

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  /               
การจัดการความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ac.th/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน  
เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

คณะศึกษาศาสตรไดรับเงนิจัดสรรเพื่อเปนทุนวิจยัหรืองาน
สรางสรรค จากงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป
งบประมาณ  2554  งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัย จาํนวนเงิน 
300,000   บาท 

ในปงบประมาณ 2554 คณะไดจัดสรรงบประมาณให
คณาจารยและบุคลากร ดังนี ้

1.  การเปรียบเทียบผลการเรียนวชิาถายภาพ 1 เร่ืองแสง
กับการถายภาพโดยใชหนังสือทีม่ีการตูนและไมมีการตูนประกอบ
เร่ือง (ผศ.ศุภชัย  ตันศิริ) จํานวนเงิน 95,448  บาท 

2. ผลของการสอนซอมเสริมโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบจิ๊กซอที่มีเจตคติและผลสัมฤทธิ์การเรียนรูและหลักการใช
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 (อาจารยเพชร  
วิจิตรนาวนิ) จาํนวนเงิน 61,116  บาท 

3. ความคิดเห็นตอใบอนุญาตประกอบวิชาชพี สําหรับที่
ปรึกษามืออาชีพ (รศ.ดร.ศรีสมร  สุริยาศศิน) จาํนวนเงิน 54,276  
บาท 

4. ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตองาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยั
รามคําแหง  (กอนทอง  แสนเสนาะ  จาํนวนเงิน  44,760  บาท 

5. ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรที่มีตอ
งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง  
(นายมานพ  อาษา)  จํานวนเงนิ  44,440 บาท  

ศษ. 4.1.1.4 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ.  2554   คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.4.1 หนังสือขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยประจําป
งบประมาณ  2554 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีการสนับสนนุพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบนั
อยางนอยในประเด็นตอไปนี ้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ 
หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
สนับสนนุการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ 
เชน การจัดประชุมวชิาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร  ที่ชวยเหลือในการประสานงาน ติดตอ
การดําเนินงานและโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวจิัย 
นอกจากนี้ผูวิจัยสามารถปรึกษางานวิจยัไดทีส่ถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง  http://www.rd.ru.ac.th/main.htm 
นอกจากนี้มีหองสมุดวิจัยใหบริการ 

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

มีการสนับสนนุใหบุคลากรเขาอบรม  เชน             
1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตักิาร หลักสูตร การวิจัยเชิง
ปริมาณ   2) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร   
การวิเคราะห ประเมินผลโครงการ  3) โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารวชิาการและวิจัยระดับชาติ
นานาชาติ 4) เขารวมประชุมนานาชาติ 11th Annual 
SEAAIR Conferrence  5) โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนเคาโครงวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนตามแผนยุทธศาสตรชาต ิ

ศษ. 4.1.1.1 คําสั่งที่  109/2554  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 

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

ศษ. 4.1.5.2 ฐานขอมูลวิทยานิพนธ และงานวิจัย 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง
www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUth
esis 

ศษ. 4.1.3.1 รายชื่อคณาจารยไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค 

http://www.rd.ru.ac.th/main.htm
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 

และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
    คณะศึกษาศาสตรมีการติดตามการสนบัสนุนทนุ
วิจัยหรืองานสรางสรรค  รายงานใหแกงานคลังและ
พัสดุ คณะศึกษาศาสตร และรายงานใหที่ปร4ะชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรรับทราบ 
นอกจากนี้มีการประเมินการสนบัสนนุพันธกิจดานการ
วิจัย ดังนี ้
3. 4 ผลการประเมินความพงึพอใจตอการจัดสรร
งบประมาณการวิจัย อยูในระดบั  มาก คาเฉลี่ย  3.74 
4. 4ผลการประเมินความพงึพอใจตอการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัย อยูในระดบั มาก  คาเฉลี่ย  3.57 

ศษ. 4.1.6.1 รายงานการใชเงินงบประมาณรายไดจาก
รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หมวดเงิน
อุดหนุนการวิจัย 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา            
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  10/2554  วาระที่  
3.11 

ศษ.4.1.6.2 ผลการประเมินการสนบัสนุนพนัธกิจการวิจัย 
ประจําปการศึกษา 2554 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 2/2555              
วาระที่ 4.3 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุน
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบนั 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินการ
สนับสนนุพันธกิจการวิจัย  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร         
เพื่อปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดานการวิจัยและ
งานสรางสรรคของคณะศึกษาศาสตรตอไป   

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริม           
การวิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 2/2555  
วาระที่ 4.3 

ศษ. 4.1.7.1 บันทึกขอความ การนาํผลการประเมินการ
สนับสนนุพันธกิจการวิจัยมาพฒันา  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรคบนพื้นฐานภูมปิญญาทองถ่ิน หรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนนิการตาม
ระบบที่กําหนด  
(เฉพาะกลุม ข และ ค2) 

   

 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการครบ 
8 ขอ 

 
เปาหมาย  6  ขอ ทําได  7  ขอ     บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป     6  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……4..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกสนับสนนุการ

เผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิและมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวชิาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรมีการติดประกาศประชาสัมพนัธ                  
การสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค   เพื่อให
บุคลากรรับทราบ     

ในปการศึกษา  2554  คณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรไดพิจารณาและเสนอคณะกรรมการพฒันา
บุคลากร อนุมัติใหบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนานานาชาติ 11th 
Annual SEAAIR Conferrence โดยเขารวมเสนอบทความทาง
วิชาการ  จาํนวน 4 เร่ือง ดังนี ้

1. Lifestyle of the urban elderly, central region in 
Thailand   

2. 2.  The Use of Strategic Management  Approach in 
University Social Responsibility  Planning and  
Implementation          

3. 3.  Development of Quality Assurance in the 
Faculty of Education,Ramkhamhaeng University During 
2003-2007 Academic Years  

4. 4.เร่ืองตัวชี้วัดคุณลักษณะของผูไกลเกลี่ยที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับการแกไขความขัดแยงในการทํางานขององคการเอกชน 
(Indicators of Efficient Mediator Characteristics for 
Resolving Workplace Conflicts in Private Organizations) 

บทความวชิาการที่จะตีพิมพ ไดผานคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร กอนมีการตีพิมพเผยแพร 

ป 2554  อาจารยภูชิษย  สวางสุข คณาจารยคณะศึกษาศาสตร
มีการเผยแพรผลงานวิจัยและไดรับรางวัลระดบัดี สาขาปรัชญา 

ศษ. 4.2.1.1 หนังสือการประชาสัมพนัธการสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ศษ. 4.2.1.2 หนังสือขออนุมัติเขารวมประชุมสัมมนานานาชาติ 11th 
Annual SEAAIR Conferrence 

ศษ. 4.2.1.3 หนังสือขออนุมัติไปเสนอบทความทางวิชาการ
ตางประเทศ 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา               
คณ4ะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 11/2554 วาระที่ 4.6-4.8 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา             
คณ4ะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2555 วาระที่ 4.21-4.22 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                       
คณ4ะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2555 วาระที่4.25  
4/2555  วาระที่  4.3 

ศษ. 4.2.1.4 รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประจําป 2554    
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่
คนทั่วไปเขาใจได และดําเนนิการตามระบบ
ที่กําหนด 

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณาจารย 
คณะศึกษาศาสตรกอนที่จะตีพมิพลงในวารสารวิจัย
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                         
ทางมหาวิทยาลยัรามคําแหง นัน้  มหาวิทยาลัยมี
คณะกรรมการทําหนาที่รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรคที่
เชื่อถือไดผลิตบทความวิจัย เพื่อนําไปเผยแพรแก
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ในวารสาร
วิจัยรามคําแหง  ทั้งนี้วารสารวจิัยรามคําแหงเปนไป
ตามมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด ประกอบดวยกอง
บรรณาธิการผูทรงคุณวฒุิจากภายนอกมากกวารอยละ 
50  มีผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ(Peer review) 
กอนลงตีพิมพทุกบทความ  และมีการสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยใหเปนองคความรูที่เขาใจงาย และ
เผยแพรใน Website  คณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th  เพื่อสะดวก
รวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

ศษ. 4.2.2.1 คูมือการจัดเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพวารสาร
วิจัยรามคําแหง 

ศษ. 4.2.2.2 วารสารวิจัยรามคําแหง 
ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร 

www.edu.ru.ac.th/ระบบสารสนเทศ/งานวิจัย
และงานสรางสรรค 

  

3. มีการประชาสัมพนัธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได
จากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิจัยรามคําแหง  และวารสารอ่ืนๆ   
ไดนาํบทความวิจัยประชาสัมพนัธและเผยแพรในระบบ
สารสนเทศของคณะศึกษาศาสตร  
http://www.edu.ru.ac.th/aspfile/index.asp และ
สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของทั้งภายใน
และภายนอก คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  
/สารสนเทศ/งานวิจัยและงานสรางสรรค 

 
 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ac.th/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการนําผลงานงานวิจยัหรืองานสรางสรรคไป

ใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

ผลงานงานวิจยัหรืองานสรางสรรคของคณะ
ศึกษาศาสตรไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน  4  
เร่ือง  ไดแก   

1. เร่ืองจิตสํานึกสาธารณะในเยาชน กรณีศึกษา :
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  

2. เร่ือง บทบาทของวิทยาลัยชมุชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอการสรางการมีสวนรวมและเครือขาย
ดานอาชีพ   

3.  เร่ือง งานดอกไมบายศรีแกะสลักผลักผลไม           
สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสนิทรตอนกลาง   

ศษ. 4.2.4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจยัไปใช
ประโยชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
รามคําแหง วาดวยการบริหารจดัการสิทธิประโยชนจาก
สินทรัพยทางปญญา พ.ศ. 2549 

ศษ. 4.2.5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวย
การบริหารจัดการสิทธปิระโยชนจาก
สินทรัพยทางปญญา พ.ศ. 2549 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
   
เปาหมาย  5  ขอ ทําได  5 ขอ     บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   5  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……..5............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1.  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภาย 
นอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึน
ไปตอคน 

1. จํานวนอาจารยประจําทีป่ฏิบตัิงานจริง 139.50  คน 
2. จํานวนนักวิจัยประจําทีป่ฏิบตัิงานจริง  -  คน 
3. จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําที่ลาศึกษา
ตอ 1  คน 
4. จํานวนเงนิสนบัสนุนจากภายใน  1,467,494 บาท 
5. จํานวนเงนิสนบัสนุนจากภายนอก  900,000 บาท 
6. เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจาํและนักวิจัยประจํา 2,367,494/138.50 
= 17,093.82  บาท/คน 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลขาราชการสายวิชาการ 
จําแนกตามวฒุิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการ               
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภาย 
นอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึน
ไปตอคน 

ศษ. 4.3.3.1 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิ
เงินสนบัสนุน  ปงบประมาณ  
2554 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
และภาย 
นอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึน
ไปตอคน 

 
เกณฑการประเมิน   ปจจัยนาํเขา 

โดยการแปลงจํานวนเงนิตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 



 

 

97 

 
 
 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจํา 
 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
 
 
 
2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด = 
 
 
 
 
 

เปาหมาย  15,000  บาท/คน ทําได  14,750.42  บาท/คน     บรรลุเปาหมาย               ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป15,000  บาท/คน 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…2.95…..............คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวชิา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
 
 

           จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก    
 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจํา 

  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   X  5 
  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงชี้  4.4      งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 5) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 5)  
1.ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ
หรือเผยแพร   19  เร่ือง  ผลรวมน้ําหนัก  4.75 
2.จํานวนอาจารยประจํา  139.50  คน (รวมที่ลาศึกษาตอ) 
3.จํานวนนักวิจัยประจํา  -  คน (รวมที่ลาศึกษาตอ) 
4. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 2.75 x 100 = 1.97 
               139.50 

ศษ. 4.2.3.1 งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร   

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลขาราชการสายวิชาการ 
จําแนกตามวฒุิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการ  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

 
 
เกณฑการใหคะแนน   ผลผลิต / ผลลัพธ  
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน   จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา รอยละ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 10 

 การคิดคะแนนระดบัคณะ ใหนาํคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดบัสถาบันใหนาํคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
 
 
 
สรุปงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  แยกเปน 
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งานวิจัย 
1. ผลงานที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ (คาน้ําหนัก 0.125) จํานวน ............. เร่ือง  คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.......-............ 
2. ผลงานที่ตีพิมพในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวชิาการระดบัชาติทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI  

(คาน้าํหนัก 0.25) จํานวน .......9........ เร่ือง  คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.......2.25............. 
3. ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.  (คาน้าํหนัก 0.50) จํานวน ......1......... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก...........0.50........ 
4. ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ 

ถูกจัดอยูในควอไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
(คาน้าํหนัก 0.75) จํานวน ........-....... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้าํหนกั..........-.......... 

5. ผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ 
     ถูกจัดอยูในควอไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูใน   
     ฐานขอมูลสากล ISI (คาน้าํหนัก 1.00) จํานวน ........-....... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก........-............ 

 
 
งานสรางสรรค 

1.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (คาน้าํหนัก 0.125)  จํานวน .......-........ เร่ือง  คิดเปนคาถวงน้าํหนัก..........-.......... 
2.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(คาน้าํหนัก 0.25) จํานวน ......1......... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.....0.25.............. 
3.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ(คาน้ําหนัก 0.50) จํานวน ......-......... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.......-............. 
4.   ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน (คาน้ําหนัก 0.75) จํานวน ........-....... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้าํหนัก.......-............. 
5.   งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ(คาน้าํหนัก 1.00) จํานวน ........-....... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.........-........... 

 
เปาหมาย...........รอยละ 5... ทําได.....รอยละ 1.97...     บรรลุเปาหมาย               ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป...........รอยละ5... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…1…..............คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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ตัวบงชี้ที่ 4.5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 6) 
  

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน             

(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 6) 
 
 

1.จํานวนวิจยัที่นาํไปใชประโยชน.......0....... เร่ือง 
2.งานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน......-.......... เร่ือง 
3.ผลรวมของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  4 
เร่ือง 
4.จํานวนอาจารยประจํา......139.50.........คน (รวมที่ลาศึกษาตอ) 
5.จํานวนนักวิจัยประจํา..........-......... คน (รวมที่ลาศึกษาตอ) 
6. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน
เทากับ   0 

  

 
เกณฑการใหคะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ   
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ  20 เทากับ 5  คะแนน   ทุกกลุมสาขาวิชา  
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
 

เปาหมาย...........รอยละ  4... ทําได.....รอยละ  0      บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป......รอยละ4... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……0..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.6  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 7) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. ผลงานวชิาการทีไ่ดรับการรับรองคุณภาพ 
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 7) 
 
 

1.  บทความวิชาการทีไ่ดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ                 
จํานวน 1 เร่ือง   คาถวงนํ้าหนัก  0.25 
2.  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ  
จํานวน  36  เลม   คาถวงนํ้าหนัก 27 
2.จํานวนอาจารยประจํา.........139.50...........คน (รวมที่ลาศึกษาตอ) 
3.จํานวนนักวิจัยประจํา.........-.......... คน (รวมที่ลาศึกษาตอ) 
4. รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชนเทากับ
27.25 x 100  =  19.53 
   139.50 

ศษ. 4.6.1.1 บทความวชิาการที่ไดรับการตีพมิพ
ในวารสารระดบัชาต ิ

ศษ. 4.6.1.2 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวฒุ ิ 

  
เกณฑการใหคะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ  
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ  10  เทากับ 5  คะแนน   ทุกกลุมสาขาวิชา  
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการทีไ่ดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
 
สรุปจํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ แยกเปน 

1. บทความวชิาการที่ไดรับการตีพมิพในวารสารระดับชาติ (คาน้าํหนัก 0.25) จํานวน ....1........... เร่ือง  คิดเปนคาถวงน้ําหนัก....0.25............... 
2.  บทความวิชาการทีไ่ดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (คาน้าํหนัก 0.50) จํานวน .............. เร่ือง คิดเปนคาถวงน้าํหนัก........-............ 
3.  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒ ิ(คาน้ําหนัก 0.75) จํานวน ..........36..... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก...........27........ 
4.  ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวชิาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลวหรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมผีูทรงคุณวุฒ ิ
    ตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ (คาน้าํหนกั 1.00) จํานวน ......-......... เร่ือง คิดเปนคาถวงน้ําหนัก.........-........... 

เปาหมาย...........รอยละ10... ทําได.....รอยละ  19.53...  บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป...........รอยละ2... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……5..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่  4.7 งานวิจัยสถาบนั 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีนโยบายและแผนการดําเนนิงานสนับสนนุ

การวิจัยสถาบนั 
คณะศึกษาศาสตร มีนโยบายและแผนการดาํเนินงานที่

สอดคลองกับมหาวิทยาลัยทีส่นบัสนนุการวิจัยสถาบนัแก
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร  เพื่อจะไดนําผลการวิจยั
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนนิงานของหนวยงาน 

 
 
 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2554                 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 
(องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2554             
วาระที่ 4.3   

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  และ
ดําเนินงานตามแผน 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
คณะศึกษาศาสตร ดําเนนิการพจิารณาแบบเสนอ
โครงการวิจัยของบุคลากรคณะฯ 

ศษ. 4.1.1.5 คําสั่งที่  109/2554  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2554                
วาระที่ 4.3   

3. มีการจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ
สนับสนนุการทําวิจัยสถาบัน 

จํานวนงานวิจัย  1  เร่ือง  
ชื่อเร่ืองวิจัย  ความพึงพอใจของนักศึกษา                   

คณะศึกษาศาสตรที่มีตองานบริการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง  แหลงงบประมาณ
รายไดจากรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  หมวดเงิน
อุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร จํานวนเงิน 44,400  
บาท 

ศษ.4.7.3.1 บันทึกขอความ ขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ. 1.1.2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา              
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 9/2554 วาระที่ 4.17 

ศษ.4.7.3.2 รายงานการวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรที่มตีองานบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง   
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการติดตามประเมนิผลการดําเนินงาน

ตามแผนและทบทวนแผนการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร มีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนและทบทวนแผนการวิจยัสถาบัน โดย
คณะกรรมการดําเนินการของหนวยงาน 

ศษ. 4.7.4.1 การติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนนุ  

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย                
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2554 วาระที่ 4.6 
,2/2555 วาระที ่4.5 

5. มีการนําผลการวิจัยสถาบนัมาใชพัฒนา
ใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน 

คณะศึกษาศาสตรไดนาํผลการวจิัยสถาบนัมาใช
พัฒนาการใหงานบริการการศึกษาดังนี ้

1. ไดจัดทาํคูมือปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยเพิ่มสวนเนื้อหาทีจ่ําเปนตอนักศึกษาเพิ่มข้ึน 

2. มีการจัดตารางเวรสาํหรับบริการนักศึกษาใน
ชวงเวลาพักกลางวนั และเวรในการรับโทรศัพทเพื่อตอบ
ปญหาใหกับนักศึกษาและศิษยเกา  

ศษ. 4.7.5.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษา  คร้ังที่ 2/2555  วาระที่ 4.2 

ศษ. 4.7.5.1 ตารางเวรชวงพักกลางวนั งานบริการการศึกษา 
ศษ. 4.7.5.2 ตารางเวรรับโทรศัพท  งานบริการการศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน   (ขอ)  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

1 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

2 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

4 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

5 ขอ 
 

เปาหมาย  4 ขอ ทําได............... 5 ขอ.........................  บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป..... 4 ขอ.................. 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……5..............คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการ

ทางวชิาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสังคมและดําเนนิการตามระบบที่กําหนดคือระเบียบ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง วาดวยการใหบริการวิชาการ ดังนี ้

1.  แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร 
2.  มีแผนการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคม 
3.  มีการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมและมอบหมายงาน

และสรุปผลการปฏิบัติงาน 
4.  จัดสรรงบประมาณสนบัสนนุการบริการวิชาการแกสังคม 
นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรยังสงเสริมให คณาจารยมีสวน

รวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  อาทิเชน เปนที่ปรึกษา                    
เปนกรรมการวิทยานิพนธ  วิทยากร  ภายนอก มหาวิทยาลัย    

ศษ. 5.1.1.1 ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 
ศษ.  5.1.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการใหบริการ

วิชาการ 
ศษ. 5.1.1.3 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

ของสวนราชการ  พ.ศ. 2545 
ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ  

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.1.4 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 

(องคประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแกสังคม) 
ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        

คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2555  วาระที ่4.2 ,2/2555 
วาระที่ 4.3 

ศษ. 5.1.1.5 หนังสือขออนุมัติงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก
สังคม 

ศษ.  5.1.1.6 รายชื่ออาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทาง
วิชาการแกสังคม  แฟม 13 



 

 

105 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอน 
คณะศึกษาศาสตรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอน จาํนวน 3  โครงการ  ไดแก 
1.  โครงการบริการวชิาการแกชุมชน เร่ือง                   

“การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการในการพัฒนาตนเองและ
การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน”  โดยบรูณาการกับการเรียนการ
สอนกระบวนวิชา  EE 374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สําหรับครูประถมศึกษา   

2.  โครงการ “เลี้ยงลูกดวยรักและเขาใจ”  บูรณาการกับ
การเรียนการสอนกระบวนวิชา PC 789  การฝกงานทางจิตวิทยา
พัฒนาการ  โดยใหนักศึกษาเขารวม 

3.  โครงการการจัดนทิรรศการทางวชิาการ  Educa 2011  
บูรณาการกับการเรียนการสอนกระบวนวชิา  HC 606 (ทัศนมติิ
ทางคหกรรมศาสตร)  

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน              
เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการในการพฒันาตนเองและการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  แฟม 14 

ศษ. 5.1.2.2 โครงการเลี้ยงลูกดวยรักและเขาใจ   

ศษ. 5.1.2.3 โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
    Educa 2011   

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวชิา  (Course 
Syllabus)  EE  374  PC 789 HC 606 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจัย 

อาจารยภูชิษย  สวางสุข  อาจารยภาควิชาคหกรรมศาสตร 
ไดนาํผลงานวิจัยเร่ือง งานดอกไมบายศรี แกะสลักผักผลไม         
สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสนิทรตอนกลาง  การบูรณาการทางวิชาการ
แกสังคม โดยเปนวทิยากรในโครงการผลิตบทเรียน e-learning 
ดานการทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด             
เพื่อถายทอดองคความรูในการบริการวิชาการ ดานทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม  ในรูปแบบ  e-learning 

ศษ. 5.1.3.1 โครงการผลิตบทเรียน e-learning         
ดานการทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม              
เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 

ศษ. 2.6.5.3 บทเรียน e-learning ดานการทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 
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กณฑการประเมิน    (ขอ)   
 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4 มีการประเมินผลความสาํเร็จ

ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวชิาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลความความสาํเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวชิาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในโครงการ 1.  โครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการใน
การพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  2.  โครงการ
เลี้ยงลูกดวยรักและเขาใจ   และโครงการผลิตบทเรียน e-learning 
ดานการทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง 
การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  แฟม 14 

ศษ. 5.1.2.2 ผลการประเมินโครงการเลี้ยงลกูดวยรักและเขาใจ   
ศษ. 5.1.3.1 ผลการประเมินโครงการผลติบทเรียน e-learning             

ดานการทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 

ศษ. 5.1.4.1 แบบประเมนิความพึงพอใจของผูเขาเรียน บทเรียนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและดานวชิาชีพ ของศูนย e-learning         
ม.รามคําแหง  

ศษ. 5.1.2.3 ผลการประเมิน โครงการการจัดนิทรรศการทางวชิาการ 
Educa 2011   

5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวชิาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

 คณะไดดาํเนินการมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย โดยไดนาํผลการประเมนิมาพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร เพื่อเปนขอมูลในการจัด
โครงการในปการศึกษาตอไป 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                     
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่4.3 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 

เปาหมาย.......5 ขอ......................... ทําได................5 ขอ........................  บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป......5 ขอ................... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . …….5.............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวชิาการตามจุดเนนของ
สถาบนั 

ปการศึกษา  2553 ที่ผานมาคณะศึกษาศาสตรไดมีการ
สํารวจ ผูเขารวมอบรมโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
“ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพื้นหลังที่มีแบบอักษรตางกัน
เมื่อนํามาเสนอบนจอโทรทัศนแอลซีดี”  ผูอบรมเสนอใหคณะ
ศึกษาศาสตรจัดอบรมเร่ืองเทคนิคการสอนและการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ  และคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
เห็นชอบใหจัดโครงการดังกลาว  ในปการศึกษา  2554 

 

ศษ. 5.2.1.1 ผลการประเมินโครงการประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง “ความชัดเจนของคูสี
ตัวอักษรกับพื้นหลังที่มีแบบอักษรตางกันเมื่อ
นํามาเสนอบนจอโทรทัศนแอลซีดี”   

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 2/2554  วาระที่ 4.1 
คร้ังที่ 4/2554  วาระที่ 5.1 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวชิาการเพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงาน
วิชาชีพ 

คณะศึกษาศาสตรไดทาํบนัทึกขอเชิญเขารวมโครงการ
อบรมโครงการบริการวิชาการแกสังคม เร่ืองการประยุกตใชวิธคิีด
แบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียน  สงจดหมายไปตามโรงเรียนที่นักศึกษาไปฝกสอน
ฝกงาน และหนวยงานตางๆ  ทัง้นี้ไดรับการตอบรับการเขารวม
โครงการ   ในการจัดโครงการคร้ังนี้ไดเชิญ  ดร.อาจอง ชุมสาย 
ณ อยุธยา ซึ่งเปนผูที่มีความรูมาเปนวิทยากรโครงการ 

ศษ.5.2.2.1 หนังสือเชิญรวมโครงการอบรมโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม เร่ืองการประยุกตใช
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน   

ศษ. 5.2.2.2 แบบตอบรับเขารวมโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม เร่ืองการประยุกตใชวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการในการพัฒนาตนเองและการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน   

ศษ. 5.2.2.3 หนังสือเชิญวิทยากร 
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เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 

เปาหมาย........5 ขอ........................ ทําได..............5 ขอ...........................  บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.........5 ขอ............... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  ……5.............คะแนน (เต็ม 5) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบ

ของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง

วิชาการ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูทีไ่ดนําไปปรับใชใน
การพัฒนาตนเองและการใชชีวติประจําไดอยางถูกตอง               
คิดแกปญหาและหางไกลยาเสพติด  นอกจากนี้ผูเขารวมโครงการ
อบรมยังนําความรูที่ไดมาใชประโยชนในการพฒันาการเรียนการ
สอน  

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการในการพฒันาตนเองและการจัดการ
เรียนรูใหกับผูเรียน  แฟม 14 

ศษ. 5.2.3.1 หนังสือจากหนวยงานภายนอกที่นําผลจาก
การอบรมไปใชประโยชน 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ใหบริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินการนําไปประโยชนจากการเขาอบรม
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ในการ
ดําเนินการพฒันากิจกรรมการใหบริการทางวิชาการตอไป 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่4.3 

5. มีการพัฒนาความรูทีไ่ดจากการใหบริการ
ทางวชิาการและถายทอดความรูสู
บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน 

คณะกรรมการวิชาการมีการสรุปความรูที่ไดจากการอบรม
เร่ือง  การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการในการพัฒนาตนเอง
และการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  ถายทอดความรูแกบุคลากรใน
สถาบนัโดยผานทางจดหมายขาว และเว็ปไซตของ                         
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.4.1 News letter ศษ.  

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   

http://www.edu.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 5.3   ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 8) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. ผลการนาํความรูและประสบการณ
จากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 8) 

1.จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาการเรียนการ
สอน.......-........... โครงการ 
2.จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาการวิจัย
........-.......... โครงการ 
3.จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาทัง้สวนการ
เรียนการสอนและการวิจัย ........1.......... โครงการ 
4.จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด........1........ โครงการ 
5. รอยของโครงการบริการทางวิชาการทีน่ํามาใชพฒันาทั้งสวนการ
เรียนการสอนและการวิจัย ......100............  

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง               
“การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการใน
การพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียน”  แฟม 14 

ศษ. 5.1.2.2 โครงการ”เลี้ยงลูกดวยรักและเขาใจ”   
ศษ. 5.1.2.3 โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

Educa 2011   

ศษ. 5.1.3.1 โครงการผลิตบทเรียน e-learning ดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 

 
เกณฑการใหคะแนน   ผลผลิต / ผลลัพธ    
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน    
วิธีการคํานวณ 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ํามาใชในการพฒันาการเรียน 

การสอนและการวิจัย x 100 
 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

 
เปาหมาย..........รอยละ 60................. ทําได.........รอยละ 100...............    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป......รอยละ 60......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . ……5..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 9) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
คณะศึกษาศาสตร1ไดดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตาม

ระบบวงจรคุณภาพ1 PDCA ดังนี ้ 1)  มีการวางแผนการบริการทาง
วิชาการแกสังคม  ปการศึกษา 2554  2) มีการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร 3)  ดําเนนิกิจกรรม/
โครงการตามแผนการดําเนนิงานที่วางไว  4)  ประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม  และ         
5) นําผลการประเมินโครงการกิจกรรมเสนอตอที่ปร4ะชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร เพื่อวางแผนปรับปรุง  

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  
2552  (องคประกอบที่ 5) 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2555               
วาระที่4.2 ,2/2555 วาระที ่4.3 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่าํกวา               
รอยละ 80 

1. จํานวนแผน  3   แผน 
2. บรรลุเปาตามแผน  4  โครงการ 
3. คิดเปนรอยละ  133.33 

ศษ. 5.4.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงาน ปการศึกษา  
2554 (องคประกอบที่ 5) 

3. ชุมชน/องคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรูและดําเนนิกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดดาํเนินการ
โครงการโรงเรียนตนแบบเขาสูระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เต็มรูปแบบ โรงเรียนเทศบาลอุทัยธานี ตั้งแตป 2550 – ปจจบุนั 

ศษ. 5.4.3.1 ผลการดําเนนิงานตามโครงการโรงเรียน
ตนแบบเขาสูระบบสาธิตมหาวทิยาลัย
รามคําแหงเต็มรูปแบบ โรงเรียนเทศบาล
จังหวัดอุทัยธานี ป 2550-2554 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มกีารพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยนื โดยคงอัต
ลักษณและวฒันธรรมของชุมชนหรือ
องคกร 

   

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอ
สังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

   

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

 
เปาหมาย.........2 ขอ................... ทําได....... 3 ขอ...................   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....2ขอ.................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  …….3............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.5 ผลการชี้นําปองกันหรือแกปญหาของสังคม ในดานสิ่งเสพติด  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 18.1) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ PDCA 
คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิการจัดกิจกรรมการชี้นํา ปองกัน 

หรือแกปญหาของสังคมในดานสิ่งเสพติดโดยดําเนนิงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ดังนี้ 
1. มีแผนการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
2. คณะกรรมการฝายวิชาการ  ดําเนิน โครงการบริการวชิาการ

แกชุมชน เร่ือง “การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการ
พัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน” ซึ่งไดมีการนาํหลัก
โยนิโสมนสิการมาคิดแกไขปญหาและหางไกลยาเสพติด 
3.  คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ดําเนนิการจัดโครงการ 

สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  
2554  โดยนําโครงการดังกลาวเขารวมกับโครงการ ชาวรามรวมใจ 
ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ ที่ทางมหาวิทยาลยัไดจัด
ข้ึน เพื่อรณรงคใหบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลยัตระหนัก ถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
4. มีการประเมินผลโครงการ ไดแก 

-  โครงการโยนโิสมนสิการโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
เร่ือง “การประยุกตใชวิธคิีดแบบโยนโิสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน” 

- โครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร              
ปการศึกษา  2554 

- โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริม
สุขภาพ 

ศษ. 5.1.1.4 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 
(องคประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแกสังคม) 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.2.1.2 
 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 39/2552 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง               
“การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการในการ
พัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน”  
แฟม 14 

ศษ.10.1.2.1 โครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 
2554 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2555  วาระที่ 4.1 

ศษ. 5.5.1.1 โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสราง
เสริมสุขภาพ 

ศษ. 5.5.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสราง
เสริมคุณคาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและชุมชน
ดานสุขภาพและสิ่งเสพติด 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  - นําผลประเมินโครงการบริการวชิาการแกชุมชน เร่ือง 
“การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  และนําผลการประเมินโครงการ 
สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร               
ปการศึกษา  2554 เพื่อนําผลการประเมินโครงการไป
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนนิงานตอไป 

 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่4.3 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่  8/2555  วาระที่  4.3 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไม
ต่ํากวารอยละ 80 

1. จํานวนแผน 1 แผน 
2. บรรลุเปาตามแผน  3 โครงการ 
คิดเปนรอยละ  300 

ศษ. 5.5.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  
2554 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก
สังคม) 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่ 4.4 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนใน

สถาบนั 
โครงการที่คณะศึกษาศาสตรไดรวมกับกองกิจการ
นักศึกษา โครงการ   และมหาวทิยาลัยไดดาํเนินการ  
มีประโยชนซึ่งผูเขารวมอบรมสามารถนําหลักโยนิโส
มนสิการมาคิดแกไขปญหาและหางไกลยาเสพติด  
สามารถนาํความรูความเขาใจเร่ืองพิษภัยของยาเสพ
ติด เพื่อสรางภูมิคุมกันภัยยาเสพติดและนาํมาปรับใช
ในชีวิตสงัคม  และบุคลากร นักศึกษา และชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยตระหนัก ถึงปญหาและพษิภัย
ของยาเสพติด 

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง 
“การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน”  แฟม 14 

ศษ.10.1.2.1 ผลการประเมินโครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา       
ปการศึกษา 2554 

ศษ. 5.5.1.1 ผลการประเมินโครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพ
ติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ. 5.5.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสรางเสริม
คุณคาของมหาวิทยาลยัรามคําแหงและชุมชนดาน
สุขภาพและสิ่งเสพติด 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสถาบนั 

ผูเขารวมโครงการบริการวิชาการแกชุมชนเร่ือง   
“การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการในการ
พัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 
สามารถนาํความรูทีไ่ดมาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน ถายทอดใหกับนักเรียนในโรงเรียน เชน ให
นักเรียนทํากิจกรรม เร่ืองวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ 

ศษ. 5.2.3.1 หนังสือจากหนวยงานภายนอกที่นําผลจากการอบรมไป
ใชประโยชน 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ

   

 
เกณฑการประเมิน      (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 
2  ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
4-5  ขอ  

 
เปาหมาย..........3 ขอ.................. ทําได.............4 ขอ............   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  3   ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . ……5.........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.6 ผลการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพ  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 18.2) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

PDCA 
คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิการจัดกิจกรรมการชี้นํา ปองกัน 

หรือแกปญหาของสังคมในดานสุขภาพโดยดาํเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ดังนี้ 
1. มีแผนการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
2. มีคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ดําเนนิการจัด

โครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร              
ปการศึกษา  2554  โดยนําโครงการดังกลาวเขารวมกับโครงการ 
ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพตดิและสรางเสริมสุขภาพ ที่ทาง
มหาวิทยาลยัไดจัดข้ึน   
3. มีการประเมินผล  ไดแก 

- โครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร              
ปการศึกษา  2554 

- โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริม
สุขภาพ 

- นําผลประเมินโครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร   ปการศึกษา  2554 เพื่อนําผลการประเมิน
โครงการไปปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงานตอไป 

 
 

ศษ. 5.1.1.4 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 
(องคประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแกสังคม) 

ศษ.3.2.1.2 
 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 39/2552 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.10.1.2.1 โครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 
2554 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2555  วาระที่ 4.1 

ศษ. 5.5.1.1 โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสราง
เสริมสุขภาพ 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่  8/2555  วาระที่  4.3 

ศษ. 5.5.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสราง
เสริมคุณคาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและชุมชน
ดานสุขภาพและสิ่งเสพติด 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมต่าํ

กวารอยละ 80 
1. จํานวนแผน 1 แผน 
2. บรรลุเปาตามแผน 2 โครงการ 
3. คิดเปนรอยละ 200 

ศษ. 5.5.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  
2554 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก
สังคม) 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่4.4 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนใน
ชุมชน 

โครงการที่คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการมปีระโยชนเพื่อ
ตองการใหคนในชุมชนมสีุขภาพที่ดี 
 

ศษ.10.1.2.1 ผลการประเมินโครงการสงเสริม 3D ใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2554 

ศษ. 5.5.1.1 ผลการประเมินโครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยา
เสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ. 5.5.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสราง
เสริมคุณคาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและชุมชน
ดานสุขภาพและสิ่งเสพติด 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสถาบนั 

-   

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ

-   

เกณฑการประเมิน      (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ    . 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได 
1 ขอ 

ปฏิบัติได 
2  ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
4-5  ขอ  

 
เปาหมาย..........3 ขอ.................. ทําได.............3 ขอ.............   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป...3 ...ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . ……3.........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่  6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และดาํเนินการตาม
ระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

     คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดพันธกิจ/
กลยุทธดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 
2554 คณะศึกษาศาสตร และดาํเนินการตาม
ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี ้  
1)  มีคณะกรรมการฝายสวัสดิการทําหนาที่ใน
การกําหนดแผนการดาํเนินงานเก่ียวเก่ียวกับ
การทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม   
2) มีการประชุมคณะกรรมการฝายสวสัดิการใน
การดําเนินงานเก่ียวกับการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  และดาํเนนิการจัดโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3)  มีงบประมาณสนับสนนุในการจัดกิจกรรม 
4) มีการปรระเมินผลโครงการและนาํผลการ
ประเมินเสนอผลการประเมินเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงตอไป 
      

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554                         
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.6.1.1.1 ระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.1.1.2 การดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA (ดานการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

ศษ.6.1.1.3 คําสั่งที่ 54/ 2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการฝายสวัสดิการและ
กองทุน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2554 
ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร 

คร้ังที ่1-3/2554, คร้ังที่ 1-4/2555 

ศษ.6.1.1.6 เอกสารงบประมาณเงินรายได ป 2554 (แผนการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

ศษ.6.1.1.7 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 8/2554 วาระที่ 4.9 
คร้ังที่ 14/2554 วาระที ่4.2,4.3,4.4,4.5 
คร้ังที่ 3/2555  วาระที่ 4.3,4.4,4.6,4.5,4.9 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการบูรณาการงานดานทาํนบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

     มีการบูรณาการงานดานทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาของศึกษาศาสตร จาํนวน 2 โครงการ ไดแก 
     1. อาจารยภูชิษย  สวางสุข เปนวิทยากรโครงการผลิต
บทเรียน e-learning ดานการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
เร่ือง หัตถศิลปใบตองสด และบทเรียนดังกลาวสอนในวชิา 
HEC 3502  (HE 398)  
2. โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ “EDUCA 
2011” โดยคณะศึกษาศาสตรรวมกับภาควิชาคหกรรม
ศาสตร รศ.ดร.สมศรี เพชรโชติ ผูสอนวิชา HC 606 (ทัศน
มิติทางคหกรรมศาสตร) ใหนักศึกษารวมจัดนิทรรศการ 
เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูเชิงวชิาการทางคหกรรมศาสตร 

ศษ. 5.1.3.1 โครงการผลิตบทเรียน e-learning ดานการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม เร่ืองหัตถศิลป
ใบตองสด 

ศษ. 2.6.5.3 บทเรียน e-learning ดานการทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 

ศษ. 5.1.2.3 โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ    
Educa 2011   

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 
HEC 3502  (HE 398) และHC 606 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการเผยแพรกิจกรรม

หรือการบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน 

     คณะศึกษาศาสตร มีการเผยแพรกิจกรรมตอสาธารณชนดังนี้ 
1.  แผนประชาสัมพันธภาพนทิรรศการการสงเสริมและอนุรักษ ดานทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 10 โครงการ ไดแก 

1.โครงการสืบสานประเพณีไทย“ทําบุญหลอเทียนจาํนาํพรรษา และ
ถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ปการศึกษา 2554    

2. โครงการ“วันแมแหงชาต ิคณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2554” 
3. โครงการวันฉลองเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  (ชั้นสายสะพาย) คณะ

ศึกษาศาสตร   
4.โครงการแสดงมุฑิตาจติแดบุคลากรคณะศึกษาศาสตรที่ปฏิบัตงิานมา

จนอายุครบ 60 ป 
5. โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ Educa 2011    
6. โครงการ “วันพอแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2554”    
7. โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม“ตลาดวัฒนธรรม นําความสุข สูป

ใหม 2554” 
8. โครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใย “วันครู”  
9.  โครงการศึกษาศาสตรสัมพนัธวันปใหม 
10. โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต  (วนัปใหมไทย) 

2.  โครงการผลิตบทเรียน e-learning ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
เร่ือง หัตถศิลปใบตองสด  มีการเผยแพรผานทางเว็ปไซต  e-Learning  
          นอกจากนีโ้ครงการกิจกรรมที่คณะศึกษาศาสตรทีไ่ดดาํเนินการเสร็จ        
มีการเผยแพรกิจกรรมผานทาง Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ac.th   

ศษ.6.1.3.1 แผนประชาสัมพันธ 
ภาพนิทรรศการสงเสริมและอนรัุกษ 

ศษ.6.1.3.2 Website e-
Learning  http://www.ram.edu/elearning/index.php 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   

 
 
 
 

http://www.ram.edu/elearning/index.php
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณา

การงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

      คณะศึกษาศาสตร มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
ไดแก   

     1. โครงการผลิตบทเรียน e-learning ดานการทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เร่ือง หัตถศิลปใบตองสด                       
มีการประ  ความพึงพอใจของผูเขาเรียน บทเรียนดาน
ศิลปวัฒนธรรมและดานวชิาชีพของศูนย e-learning ม.
รามคําแหง อยูในระดับ 

     2. โครงการการจัดนิทรรศการทางวชิาการ “EDUCA 
2011” โดยคณะศึกษาศาสตรรวมกับภาควิชาคหกรรม
ศาสตร รศ.ดร.สมศรี เพชรโชติ ผูสอนวิชา HC 606 (ทัศน
มิติทางคหกรรมศาสตร) ใหนักศึกษารวมจัดนิทรรศการ  
เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูเชิงวชิาการ ทางคหกรรม
ศาสตร 

ศษ.6.1.4.1 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาเรียน 
บทเรียนดานศิลปวัฒนธรรมและดานวิชาชีพ 
ของศูนย e-learning ม.รามคําแหง 

ศษ.6.1.4.2 
 
 

ผลประเมินโครงการการจัดนทิรรศการทาง
วิชาการEDUCA 2011 (ดานกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน

ดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร มีการประชุมนาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
     1. โครงการผลิตบทเรียน e-learning ดานการทาํนุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เร่ือง หัตถศิลปใบตองสด  
     2. โครงการการจัดนิทรรศการทางวชิาการ EDUCA 
2011 (ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม) 
       

ศษ.6.1.1.5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ
และกองทุนคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่1/54 วาระที่ 4.7 ,คร้ังที่ 4/55                 
วาระที่ 4.2 
 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและ
วัฒนธรรมและมผีลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิ

-  - 

หมายเหตุ กรณีที่มีการสรางมาตรฐานระดบันานาชาติใหรายงาน 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6  ขอ 

 
เปาหมาย......4  ขอ..................... ทําได.............5  ขอ............................    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.........5......ขอ......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . …5...........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่  6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

PDCA 
     คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ดังนี ้
1)  มีคณะกรรมการฝายสวัสดิการทําหนาที่ในการกําหนด
แผนการดําเนนิงานเก่ียวเก่ียวกับการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
2) มีการประชุมคณะกรรมการฝายสวสัดิการในการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม   
 

ศษ.6.1.1.3 คําสั่งที่ 54/ 2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการฝายสวัสดิการ
และกองทุน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                   
ปการศึกษา 2554 

ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะ
ศึกษาศาสตร  คร้ังที ่1-3/2554, คร้ังที่ 1-4/2555 
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ขอ เกณฑการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  3) มีการดําเนินการโครงการตามแผน จํานวน 10 โครงการคือ 
1.โครงการสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจาํนาํพรรษา และ
ถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร”   ปการศึกษา 2554 
2.โครงการ “วันแมแหงชาต ิคณะศึกษาศาสตร ประจาํป  
3. โครงการ “วันฉลองเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  (ชัน้สายสะพาย)   
คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2554” 
4. โครงการแสดงมุฑิตาจติแดบคุลากรคณะศึกษาศาสตรที่ปฏิบตัิงาน
มาจนอายุครบ 60 ป  
5.โครงการการจัดนทิรรศการทางวิชาการ Educa 2011 
6.โครงการ “วันพอแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2554” 
7) โครงการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม“ตลาดวัฒนธรรม นําความสุข  
สูปใหม 2554” 
8) โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ 
9) โครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใย “วันครู” 
10) โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต (วนัปใหมไทย) 
3) มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  
4) มีการนําผลการประเมินโครงการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ และคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพ่ือปรับปรุง
การดําเนินงานตอไป   

ศษ.6.2.1.1 โครงการสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา และ
ถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร”   ปการศึกษา 2554 

ศษ.6.2.1.2 โครงการ “วันแมแหงชาต ิคณะศึกษาศาสตร ประจําป 
ศษ.6.2.1.3 โครงการ “วันฉลองเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  (ชัน้สายสะพาย)                

คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2554” 
ศษ.6.2.1.4 โครงการแสดงมุฑิตาจิตแดบุคลากรคณะศึกษาศาสตรที่ปฏิบตัิงานมา

จนอายุครบ 60 ป  

ศษ.5.1.2.3 โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ Educa 2011 

ศษ.6.2.1.5 โครงการ “วันพอแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ประจําป 2554” 
ศษ.6.2.1.6 โครงการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม“ตลาดวัฒนธรรม นําความสขุ             

สูปใหม 2554” 
ศษ.6.2.1.7 โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ 

ศษ.6.2.1.8 โครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใย “วันครู” 

ศษ.6.2.1.9 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต (วันปใหมไทย) 
ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร 

คร้ังที่ 1/2554  วาระที่ 4.7  3/54 วาระที่ 4.4 ,4.5,4.6  3/2555 
วาระที่ 4.1 

ศษ.6.1.1.7 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 8/2554 วาระที่ 4.9 
คร้ังที่ 14/2554 วาระที่ 4.2,4.3,4.4,4.5 
คร้ังที่ 3/2555  วาระที่ 4.3,4.4,4.6,4.5,4.9 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมต่าํกวา

รอยละ 80 
1. จํานวน  12 แผน  
2. บรรลุเปาหมายตามแผน 12 โครงการ  
3. คิดเปนรอยละ 100 

ศษ.6.2.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปการศึกษา 2554  เพิ่มกิจกรรมการนํา 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง      คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานทาํนบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตามแผนและจดัทําโครงการอยางตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษา 2554 

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
ปการศึกษา 2554 

ศษ.6.1.1.5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและกองทุน
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/55 วาระที่ 4.2 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
ภายใน/ ภายนอก 

     คณะศึกษาศาสตรไดมีการดาํเนินโครงการที่เกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน จาํนวน 3 โครงการ 
ไดแก  
1.โครงการสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจาํนาํ
พรรษา และถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร” ป
การศึกษา 2554 ไดนําไปถวายวัดเทพลีลา 
2. โครงการการจัดนทิรรศการทางวิชาการ Educa 2011 
3. โครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม“ตลาดวัฒนธรรม    
นําความสุข สูปใหม 2554” 

ศษ.6.2.1.1 โครงการสืบสานประเพณีไทย“ทําบุญหลอเทียนจํานํา
พรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร            
ป 2554 ” 

ศษ. 5.1.2.3 โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ  Educa 2011   
ศษ.6.2.1.6 โครงการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม“ตลาดวัฒนธรรม 

นําความสุข สูปใหม 2554” 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/

หรือนานาชาต ิ
     คณะศึกษาศาสตร โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร และโครงการ สพฐ. 
คณะศึกษาศาสตรไดสง  
1) นักศึกษาเขารวมการประกวดอาหารไทยเทิดไทองคราชนิี อาหารไทย
กองไกลทั่วโลก ไดรางวลัยอดเยี่ยมถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชนิีนาถ 
2) นักศึกษาเขารวมการประกวด แกะสลักผักผลไม ผสานงานใบตอง 
ดอกไมสด ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม ถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ 
3) นักศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต 
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กับมหาวิทยาลยัรามคําแหง เปนครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชัน้     
ม.4-6 

ศษ.6.2.5.1 รายงานผลการประกวดอาหารไทยเทิดไทองคราชิน ี
อาหารไทยกองไกลทั่วโลก 

ศษ.6.2.5.2 รายงานผลการประกวดแกะสลกัผักผลไม            
ผสานงานใบตอง ดอกไมสด 

ศษ.6.2.5.3 ใบเกียรติบัตร  นางกัญญารัตน  วาจาทะศิลป 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 
2  ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
  4 ขอ 

ปฏิบัติได 
5  ขอ 

 
เปาหมาย.........5  ขอ............... ทําได.................5  ขอ.........    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป...............5............... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . ……5...........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่  6.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิด

วัฒนธรรมที่ด ี
 

     คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดใหบุคลากรแตงกายดวย
เสื้อผาสีชมพทูุกวันอังคาร เพื่อเปนวฒันธรรมองคกร 
นอกจากนี้ยังไดรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบนัพระมหากษัตริยโดยถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ
ในวันแมแหงชาติ วันพอแหงชาติ  

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ac.th   

ศษ.6.2.1.2 โครงการ “วันแมแหงชาติ                        
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 ” 

ศษ.6.2.1.5 โครงการ “วันพอแหงชาติ                      
คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2554” 

ศษ.6.3.1.1 ภาพกิจกรรมวันแมแหงชาต ิ
ภาพกิจกรรมวันพอแหงชาต ิ

2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด
ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

     คณะศึกษาศาสตร มีสภาพแวดลอมดานความ
ปลอดภัย  มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําตึก            
มีหนวยงานอาคารสถานที่รับผิดชอบในการดูแลอาคาร
สถานที่ใหเหมาะกับการทาํงาน อาคารสถานที่มี
ผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดใหถูกสุขลักษณะ และ
มีการปรับแตงภูมิทัศนใหเหมาะสมในการจัดกิจกรรม/
โครงการไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามประเพณี และ
กาลเทศะ อันกอใหเกิดความสุนทรียแกผูทํางาน ผูเขารวม
กิจกรรม ผูเขารวมโครงการ 

ศษ. 2.5.5.4 กรอบภาระหนาที่หนวยอาคารสถานที่ 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.3.2.1 ภาพอาคารสถานที่  
บริเวณหนาตึก EOB และ NCB  

ศษ. 2.5.5.3 รูปภาพเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน 
คณะศึกษาศาสตร 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

     คณะศึกษาศาสตร ของบประมาณในการปรับปรุงภูมิ
ทัศนเพื่อนําตนไมมาประดบัดานหนาของอาคาร              
มีบรรยากาศที่ดีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน  

ศษ.6.3.3.1 บันทึกขอความ ขออนุมัติงบประมาณใน
การปรับปรุงภูมิทัศนของ ศษ. 

ศษ.6.3.3.2 ภาพถายสภาพแวดลอม  
คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและ

สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ 

     คณะศึกษาศาสตรมีพื้นที่อํานวยและสงเสริมตอการ
จัดกิจกรรมทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน ลาน
วัฒนธรรม  และหอง 302 คณะศึกษาศาสตร ที่ใชจัด
กิจกรรมโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ศษ.6.3.4.1 ลานศิลปวฒันธรรม คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.6.3.4.2 โครงการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมไทย 

“สื่อพื้นบานแสนสุข”  
คณะศึกษาศาสตร ป 2554 (9 พ.ค54) 

ศษ.6.2.1.6 โครงการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม            
“ตลาดวัฒนธรรม นาํความสุข สูปใหม 2554” 

ศษ. 6.3.4.3 ภาพถายสถานที่การจัดโครงการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่
เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51   
จากคะแนนเต็ม 5 

     ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา 
อยูในระดับความพงึพอใจมาก คือ x = 4.23 

ศษ.6.3.5.1 ผลประเมิน ความพึงพอใจดานสุนทรีภาพทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปการศึกษา 2554 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 

เปาหมาย............5  ขอ................ ทําได................5  ขอ......    บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.........5 ขอ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . …5….คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทกุระดบัของสถาบัน 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

หนวยงานปฏิบตัิหนาทีต่ามที่
กฎหมายกําหนดครบถวนและมกีาร
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนา 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ซึ่งประกอบดวยคณบดี รองคณบดี หัวหนา
ภาควิชา และหัวหนาสํานักงานเลขานุการ ปฏิบัติตาม5

พระราชบญัญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 
2541  มาตราที่ 34  มีหนาที่รับผิดชอบ1ในการกําหนด
นโยบายและแผนการปฏิบัตงิานของคณะฯ ใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย   

มีการประเมินคณบดี  โดยมคีณะกรรมการประเมนิผลการ
ปฏิบัตงิานคณบดีคณะศึกษาศาสตร แตงตัง้โดยอธิการบด ี  

มีการประเมินคณะกรรมการประจําคณะประเมิน
ตนเอง  ตามแผนการดําเนนิงานที่กําหนดไว  ซึ่งผลการ
ประเมินมีดังนี้  

1.  ผลการบริหารงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร            
ผลการประเมินอยูในระดับดีเดน   ( X  = 4.83) 

2. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก             
( X  = 4.34)  

ศษ.7.1.1.1 ระบบและกลไกในการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.1.2 พระราชบญัญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง                    
พ.ศ. 2541  มาตราที่ 34 

ศษ. 7.1.1.3  แผนการดําเนินงาน องค 7 การบริหารและการจัดการ                
ปการศึกษา  2554 

ศษ.7.1.1.4 ขอใหดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.7.1.1.5 คําสั่งแตงแตงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดี

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.7.1.1.6 ผลการประเมินคณบดี คณะศึกษาศาสตร ประจําป 2554 
ศษ.7.1.1.7 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

ประจําป 2554 
ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร 

คร้ังที่ 7/2555  วาระที่ 4.15 , 4.16 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน   กล
ยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

     คณบดีและรองคณบดทีุกฝาย ดําเนนิงานวางแผนตาม
วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร โดยผานการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร รวมทั้งนาํ
ขอมูลสารสนเทศเปนแนวทางในการดําเนินงาน คณะ
ศึกษาศาสตร 
     คณบดี รองคณบดีฝายนโยบายและแผนฯ และหัวหนา
สํานักงานเลขานุการฯ ไดกําหนด แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2554 ไดแก พันธกิจ กลยุทธ และนําแผนปฏิบัติ
งานดงักลาวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
พิจารณา ทัง้นีไ้ดจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจาํปเปน
รูปเลม และเผยแพรบน www.edu.ru.ac.th เพื่อเปนขอมูล
สารสนเทศถายทอดไปยังคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนนุ นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ และพัฒนางาน
ตอไป 
 
 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร            
ประจาํป 2554 

ศษ.1.1.2.1  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                   
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2553 วาระที่ 4.12 

ศษ.7.1.2.1 บันทึกขอความ เร่ือง การสอบถามการใชขอมูล
สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.2.2 แบบตอบรับ เร่ืองการใชขอมูลสารสนเทศ             
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ / งานนโยบายและแผนฯ 
คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนนิงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบนัไปยังบุคลากรใน
สถาบนั 

     คณบดีคณะศึกษาศาสตรมีการกํากับติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน มอบหมาย รวมทั้งสื่อสารผลการดําเนินงาน ดังนี ้
     1. รองคณบดีฝายนโยบายและแผนฯ เสนอผลการปฏิบัติราชการประจําป 
2554 (KPI Template) ตอคณบดีเพื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรพิจารณาผลการดําเนนิงาน เพื่อการปรับปรุง พฒันากิจกรรม
โครงการโดยภาพรวม 
      2. คณบดีมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน โดยมีคําสั่งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการตาง  ๆโดยมีคณบดีเปนทีป่รึกษาและคอยกํากับดูแล                 
มีผูรับผิดชอบในฝายตาง  ๆตั้งแตเร่ิมจนเสร็จสิ้นโครงการตามแผนดาํเนินงาน
ประจําปการศึกษา 2554 รวมทั้งมีการประเมินผลโครงการตาง  ๆ เชน 1) 
โครงการประชุมชี้แจงแนวปฏิบตัิการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการ
ประเมินที่ 2 2) โครงการพิธไีหวครู คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2554 3) 
โครงการตลาดวฒันธรรม นําความสุข  สูปใหม 2555 เปนตน และนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา มอบหมายใหรองคณบดีฝายตาง  ๆ 
นําขอมูลที่ไดไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการดําเนนิงานตาง  ๆตอไป  
 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ศษ.7.1.3.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิโครงการ 

ประจําปการศึกษา 2554 
ศษ.7.1.3.2 โครงการตางๆ  ของคณะศึกษาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2554 
ศษ.7.1.3.3 ผลการประเมินโครงการตางๆของ           

คณะศึกษาศาสตร ประจาํปการศึกษา 
2554 

ศษ. 7.1.1.3  แผนการดําเนินงาน องค 7 การบริหารและการ
จัดการ   ปการศึกษา  2554 

ศษ.7.1.3.4 ผลการดําเนนิงาน คณะศึกษาศาสตร ประจําป
การศึกษา 2554 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 5-13/2554,             
คร้ังที่ 1-8/2555 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ผูบริหารสนบัสนุนใหบุคลากรใน

สถาบนัมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
ใหอํานาจในการตัดสนิใจแกบุคลากร
ตามความเหมาะสม 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดใหบุคลากรฝายตางๆ มสีวนรวมในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจโครงสรางการแบงสวนราชการ ดังนี ้

1.  มอบหมายใหรองคณบดีฝายวชิาการและวิจัยรักษาการใน
ตําแหนงรองคณบดี  

2. คณบดีแตงตั้งใหรองคณบดีฝายตาง ๆ เปนประธาน
คณะกรรมการฝายตาง ๆ  
1) คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
2) คณะกรรมการฝายบริหารและการจัดการ  
3) คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน  
4) คณะกรรมการฝายวิชาการ  
5) คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  
6) คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  
7) คณะกรรมการฝายสวัสดิการ  
8) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
9) คณะกรรมการฝายประเมินผล  
10) คณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคประชาชน เปนตน  
 

ศษ.7.1.4.1 หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการ
แบงสวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 7/2555 วาระที่ 1.6 

ศษ. 7.1.4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ  
คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม

พัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตาม
ศักยภาพ 

     คณะศึกษาศาสตร มีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน ดังนี้ 
     1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร จัดทําคูมือการเรียนการสอนที่
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม แกคณาจารยคณะศึกษาศาสตร เพื่อเปน
การถายทอดความรูและพัฒนาคณาจารย   
     2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําคูมือการทําวิจัยสถาบันแก
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเปนแนวทางใหกับเจาหนาที่ในการทําวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนางานสายสนับสนุนตอไป 

นอกจากนี้คณบดียังไมสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหศึกษาตอใน
ระดับที่สูงข้ึนทั้งสาย คณาจารยและเจาหนาที ่

ศษ.7.1.5.1 
 

เอกสารเผยแพรความรูเร่ือง “การเรียน           
การสอนที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม” 

ศษ.7.1.5.2 
 

คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย  
สถาบนั” 

ศษ.7.1.5.3 รายชื่อบุคลากรศึกษาตอ 
ศษ.7.1.5.4 รายชื่อบุคลากรที่ไดรับทุนการศึกษา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิ

บาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบนั
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

     คณบดีคณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล โดยการกระจายอํานาจหนาที่การบริหารงานใหกับ       
รองคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ตามบทบาท
ความรับผิดชอบ และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
บริหารงาน ในรูปของคณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร 
เชน  
1) คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
2) คณะกรรมการฝายบริหารและการจัดการ  
3) คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน  
4) คณะกรรมการฝายวิชาการ  
5) คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  
6) คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  
7) คณะกรรมการฝายสวัสดิการ  
8) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
9) คณะกรรมการฝายประเมินผล  
10) คณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคประชาชน เปนตน  
โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล             
โดยคํานงึถึงประโยชนของคณะ และมีการประเมินดานการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล อยูในระดับดีเดน ( X  = 4.88) โดยมีการนําผลการ
ประเมินมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาตนเอง 
     นอกจากนี้คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดติดตามผลเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติราชการประจาํป 2554 และการบริหารความเสี่ยงและเสนอตอ
มหาวิทยาลยั 

ศษ.7.1.4.1 หนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานตางๆ ของ
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.1.4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ                 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา               
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 5-13/2554,คร้ังที่ 1-
8/2555 

ศษ.7.1.1.6 ผลการประเมินคณบดี คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2554 
ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา         

คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 7/2555  วาระที่ 4.15 , 4.16 
ศษ.7.1.6.2 
 

แบบกรอกรายการนําผลการประเมินมา
วิเคราะหการบริหารงานเพื่อพฒันาตนเอง 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ           
พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ.7.4.5.2 
 

บันทึกขอความ เร่ือง ขอสงรายงานการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในฯ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

หนวยงาน ประเมินผลการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยั/
หนวยงาน  และผูบริหารนาํผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

     คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการประเมินผลการ
บริหารงานคณบดีคณะศึกษาศาสตรที่แตงตั้งโดยอธิการบดี
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  และไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  ทั้งนี้ผลการประเมินดังกลาวอยูใน
ระดับดีเดน ( X  = 4.85) และไดนาํผลการประเมินเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตรเพื่อพิจารณา 
สําหรับการประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร  คณบดีไดนําผล
การประเมินมาพัฒนาตนเอง โดยการนําผลงานวิจัยเร่ืองการ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาไปเผยแพรงานวิจัยที่ 
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ศษ.7.1.1.4 ขอใหดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.7.1.1.5 คําสัง่แตงแตงคณะกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานคณบด ี               
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.1.6 ผลการประเมินคณบดี คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2554 
ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร          

คร้ังที่ 7/2555  วาระที่  4.16, 4.23 

ศษ. 7.1.7.1 บันทึกขอความขอเสนอบทความวชิาการตางประเทศ 

 
 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 
เปาหมาย   7  ขอ  ( 5 คะแนน) ทําได   7  ขอ  ( 5 คะแนน)    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  7  ขอ ( 5 คะแนน) 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  5  คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่  7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคล อง กับแผนกลยุทธ ของ
สถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย 

    คณะกรรมการการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร มีมติ
ใหกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ
ความรู 2 ประเด็น 
1) การเรียนการสอนที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
2) การวิจัยสถาบัน 
   ทั้งนี้ ประเด็นความรูดังกลาวสอดคลองกับแผนกลยุทธใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2554 ซึ่งครอบคลุมพันธ
กิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยสถาบัน  
 

ศษ.7.2.1.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู 
คร้ังที่ 1/2554 

ศษ.7.2.1.2 
 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรู                   
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.5.1 
 

เอกสารเผยแพรความรูเร่ือง “การเรียนการสอนที่
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม” 

ศษ.7.1.5.2 คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัยสถาบนั” 
ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557                

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง
ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนด
ในขอ 1 

   คณะกรรมการการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร  มีมติ
ใหกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการผลิตบัณฑิต และดานวิจัย ดังนี้ 
1. บุคลากรกลุมเปาหมายทีจ่ะพัฒนาคือ คณาจารย             
คณะศึกษาศาสตร 
2. บุคลากรกลุมเปาหมายทีจ่ะพัฒนา คือ บุคลากรสาย
สนับสนนุ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.2.1.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ       
  การจัดการความรู คร้ังที่ 1/2554 

ศษ.7.2.1.2 
 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรู  
  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.2.2.1 
 

แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2554 
  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.2.2.2 ผลการจัดการความรู ปการศึกษา 2554 
  คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

   

  

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 

   คณะกรรมการการจัดการความรู ไดมอบหมายให             
1. กรรมการและเลขานุการ การจัดการความรู รวบรวม
ขอมูลจัดทําเอกสารเผยแพรความรูเร่ือง “การเรียนการสอน
ที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม” และคูมือ “ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับการทําวิจัยสถาบนั” 
2. อาจารย ดร.ปยะ ศักดิ์เจริญ นําขอมูลเผยแพรความรู
ดังกลาวไวบนเว็บไซต (www.edu.ru.ac.th)                 
คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ.7.2.1.1 
 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ       
  การจัดการความรู คร้ังที่ 1/2554 

ศษ.7.2.1.2 
 

- คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรู  
  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.5.1 
 

เอกสารเผยแพรความรูเร่ือง “การเรียนการ
สอนที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม” 

ศษ.7.1.5.2 
 

คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย
สถาบนั” 

ศษ.2.4.5.6 - เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th การจัดการความรู 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําความรูที่ ไดจากการจัดการความรูในป

การศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

   ผลจากการจัดการความรู ทั้ง 2 เร่ือง คือ  
1) การเรียนการสอนที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับสายคณาจารย ไดจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา HA 101, HE 101, EE 374 
2) การวิจัยสถาบนั สําหรับสายสนับสนนุ การวิจัยเร่ือง 
“ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีตองานบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร” 
 
 

ศษ.2.6.1.4 
 

ประมวลรายวิชา วิชา HA 101, HE 101            
EE 374 

ศษ.4.7.3.1 
 

บันทึกขอความเร่ืองขออนุมัติงบประมาณ 
  สนับสนนุงานวิจัย 

ศษ.4.7.3.2 
 

บทคัดยอเร่ือง เร่ือง “ความพึงพอใจ 
  ของนักศึกษาที่ มีตองานบริการ 
  การศึกษา คณะศึกษาศาสตร” 
 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 

เปาหมาย   5 ขอ   (5 คะแนน) ทําได      4  ขอ       บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป     5 ขอ    
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . ……...5...........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System 

Plan) 
คณะศึกษาศาสตรมีแผนระบบสารสนเทศ

(Information System Plan)  ดังนี้ คณะกรรมการ            
ฝายบริหารกําหนดแผนระบบสารสนเทศ ประจําป 2554 
ซึ่งสอดคลองแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557 
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 7.3.1.1 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการศูนย
สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.3.1.2 แผนระบบสารสนแทศ ประจาํป                
พ.ศ. 2554 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบนั โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาํไปใชใน 
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารและการตัดสนิใจ
ตามพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร มีจํานวน 4 ระบบ  
ไดแก 1) งานนโยบายและแผน 2) งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 3) การจัดการเรียนการสอน และ4) งาน
บุคลากร  

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ac.th   

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ 

   

4. มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงาน

ภายนอกที่เก่ียวของตามที่กําหนด 
คณะศึกษาศาสตรมีการสงขอมูลผานระบบเครือขายไปยัง
หนวยงานภายนอก ดังนี้  

1. งานบริการการศึกษา สงรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาไปยงัคุรุสภา 

2. สํานักงานโครงการครูยกระดับทั้งระบบฯ คณะ
ศึกษาศาสตร ไดสงขอมูลสารสนเทศ 
ไปยังกับสาขาวิทยบริการตางๆ คุรุสภา และสช. 

3. การประชาสัมพนัธขอมูลขาวสารใหบุคลคล  
     ทั่วไปไดรับทราบขอมูลของคณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ. 7.3.5.1 เอกสารการสงขอมูลผานระบบเครือขาย 
  

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ac.th   

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 

เปาหมาย 4 ขอ ทําได 3 ขอ บรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป 5 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่  7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลกัของสถาบันรวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

คณะศึกษาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมี รองคณบดีฝายบริหาร          
เปนประธาน มีตวัแทนจากแตละภาควิชา/หนวยงาน 
และสํานักงานเลขานุการ เปนกรรมการ 

ศษ.7.4.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสีย่ง และปจจัยที่
กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของ
สถาบนั 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรร
มาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ
บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              
คณะศึกษาศาสตร ไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง 
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง จํานวน 3 ดาน ดังนี ้

1. ความเสี่ยงดานบุคลากรสายคณาจารย 
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานสายคณาจารย 
3. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ศษ.7.4.2.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร              
ความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2555 

ศษ.7.4.2.2 
 
 
 

แผนภาพการวิเคราะหและระบคุวามเสี่ยงดาน
บุคลากรสายคณาจารย, ดานการปฏิบัติงาน
สายคณาจารย, ดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสนิ (มร.คส 2) 

ศษ.7.4.2.3 
 

กรอบอัตรากําลัง และการประชาสัมพันธรับ
อาจารย 

ศษ.7.4.2.4 
 

วก.อ.5 จํานวนอาจารยปจจุบนั ณ เดือน
กุมภาพันธ 2555 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.4.2.5 
 

บันทึกขอความ เร่ืองแจงกระบวนวิชาที่ยังไม
สงแบบรายงานการตรวจผลการสอบให สวป. 

ศษ.7.4.2.6 รายละเอียดการซอมแผงไฟฟา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ

เสี่ยงและจัดลําดบัความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลําดบัความเสี่ยง 

ศษ.7.4.3.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 

ศษ.7.4.3.2 แผนภูมิความเสี่ยง (มร.คส 5) 

ศษ.7.4.3.3 
 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน              
(มร.คส 6) 

ศษ.7.4.2.3 
 

กรอบอัตรากําลัง และการประชาสัมพันธรับอาจารย 

ศษ.7.4.2.4 
 

วก.อ.5 จํานวนอาจารยปจจุบนั ณ เดือนกุมภาพันธ 
2555 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.4.2.5 บันทึกขอความ เร่ืองแจงกระบวนวิชาที่ยังไมสงแบบ
รายงานการตรวจผลการสอบให สวป. 

ศษ.7.4.2.6 รายละเอียดการซอมแผงไฟฟา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่งที่มีระดับความ

เสี่ยงสูง และดําเนนิการตามแผน 
คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยง มีการวิเคราะหความเสี่ยงโดยใหบุคลากรภายใน
คณะศึกษาศาสตร มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการ และ
ปจจัยในการควบคุมความเสี่ยง รายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อพิจารณาหา
แนวทางดําเนินการตอไป 

ศษ.7.4.1.1 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ศษ.7.4.3.3 
 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(มร.คส 6) 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 9/2554 วาระที่ 1.5, 1.8, 1.9 
คร้ังที่ 7/2555 วาระที่ 1.7 
คร้ังที่ 8/2555 วาระที่ 1.2 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และรายงานตอสภาสถาบนัเพื่อพิจารณาอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยรอง
คณบดีฝายบริหารไดตดิตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานผลการดาํเนินงานดาน
การบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร และประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯ เสนอตอสภาสถาบนัตอไป 

ศษ.1.1.2.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 9/2554 วาระที่ 1.5, 1.8, 1.9 
คร้ังที่ 7/2555 วาระที่ 1.7 
คร้ังที่ 8/2555 วาระที่ 1.2 

ศษ.7.4.5.1 
 

แผนการดําเนนิงานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

ศษ.7.4.5.2 
 
 

บันทึกขอความ เร่ืองขอสงรายงานการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในฯ 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภา
สถาบนัไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ
เสี่ยงในรอบปถัดไป 

- - - 
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เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 
3  หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

 
เปาหมาย   3  ขอ  3 คะแนน ทําได   5  ขอ  4 คะแนน    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   5  ขอ   5 คะแนน 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ     4     คะแนน   (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.5    การปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่องผูบริหารสถาบัน (อธิการบดหีรือคณบดี)   (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 13)  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบนั  

(อธิการบดีหรือคณบดี)   (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 13) 
คาเฉลีย่ของผลการประเมินอธิการบดี/คณบดี   4.85 
((คะแนนเต็ม 5) 

ศษ.7.1.1.6 ผลการประเมินคณบดี คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 
2554 

 
 
เกณฑการใหคะแนน (คาคะแนน) ผลผลิต / ผลลพัธ    
 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4.50 ทําได  คาเฉลี่ย 4.85    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป............................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……..5............คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ขอที่ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 
 

มี แ ผน ก ลยุ ท ธ ท า ง ก า ร เ งิ น ที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
สถาบัน 

งานคลังและพัสดุคณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย 

ศษ.8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปงบประมาณ 2554 

ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและ
แผน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ                
พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน หลักเกณฑการจัดสรรและ
การวางแผนการใช เงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบ
ได 

 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงินของคณะศึกษาศาสตร   
มีคณะกรรมการนโยบายและแผน ดําเนนิการจัดทาํ                  
คําของบประมาณประจาํปใหเปนไปตามความตองการของ
ภาควิชาและหนวยงานในคณะศึกษาศาสตร อยางมปีระสทิธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได โดยมหาวทิยาลัย จดัสรรงบประมาณให
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.1.2.1 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 
2554 ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได             
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2554                     
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.1.2.3 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 
2554 ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและ
แผน  คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ
ที่ 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติการในแตละพนัธกิจ
และการพัฒนาสถาบนัและ
บุคคลากร 

คณะศึกษาศาสตร ไดรับงบประมาณประจาํปทั้ง         
งบรายได และงบแผนดินที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการตาม แผนงานจดัการศึกษาอุดมศึกษา 
แผนงานบริการวชิาการแกสังคม แผนงานวิจัย 

ศษ.8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ              
พ.ศ.  2554 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554                        
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ และรายงานตอ
สภาสถาบันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

งานคลงัและพสัดุคณะศึกษาศาสตรไดจัดทาํรายงาน
ทางการเงินเปนประจําทุกเดือน เสนอตอคณบดี 
และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรและมีการรายงานผล การปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณประจําปปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554   ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตรไดเสนอขอคํา
ขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายไดประจําป 2554 
เสนอกองแผนงานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปเงนิสํารองราชการ ประจําปงบประมาณ 2554 
ศษ.8.1.4.2 รายงานสถานะการเงินรายเดือน ประจาํปงบประมาณ 2554 
ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 4/2554   วาระที่ 3.4,                     

คร้ังที่ 13/2554  วาระที่ 3.6 
ศษ..8.1.4.3 รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ                  

ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2554 
ศษ. 8.1.4.4 รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายได ประจาํป

งบประมาณ  2554 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอยาง
ตอเนื่อง 

งานคลงัและพสัดนุาํขอมูลทางการเงินมาวิเคราะห
สถานะทางการเงินเพื่อเสนอตอผูบริหาร ในการ
ตัดสินใจใหจัดสรรเงินงบประมาณ (เพิ่ม – ลด)  
ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.1.5.1 เอกสารการโอนเงิน งบประมาณประจําป 2554 
ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ .ศ. 2554                  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ. 8.1.5.2 การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 2 

ประจําปงบประมาณ 2555 
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ขอที่ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีหน วย ง านตรวจสอบภาย ในและ

ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ
ที่สถาบันกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรไดรับการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
จากหนวยตรวจสอบภายใน และผูแทนจาก  สํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน (ส.ต.ง.) 

ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปการใชเงนิสาํรองราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ.8.1.6.1 เอกสารการตรวจสอบจากหนวยงานการ
ตรวจสอบภายในและเอกสารตรวจสอบจาก
ผูแทน สตง. 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช
เงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

งานคลังและพัสดุสรุปรายงานผลการใชเงินตอผูบริหาร เพื่อให
พิจารณาสั่งการ เชน กรณีการโอนเงินงบประมาณ 

ศษ.8.1.4.2 รายงานสถานะการเงินรายเดือนประจาํป
งบประมาณ 2554 

ศษ.8.1.5.1 บันทึกฯเอกสารการโอนเงนิงบประมาณ 
ประจําป 2554 

 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 
เปาหมาย.  7 ขอ ทําได  7 ขอ   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  7 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……5..............คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
สถาบนั ตั้งแตระดับ
ภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้  

1. มีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีการแตงตัง้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  มีคูมือองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยรามคําแหง(ฉบบั20 เมษายน 2555)  
เปนแนวทางการการดาํเนินงาน 

3. ดําเนินการจัดโครงการอบรมเร่ือง  องคประกอบ ตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยรามคําแหง  
ใหแกคณาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ และนักศึกษา 

4. ดําเนินการทดลองตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2554  “โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดบัภาควชิา สํานักงานเลขาและคณะฯ                
คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2554 “และรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามระบบของสาํนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

5. คณะศึกษาศาสตรไดสงบุคลกรเขารวมอบรมการทํารายงาน
ประเมินตนเองที่สาํนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัย
รามคําแหง ไดจัดอบรม เมื่อวันที่ 1-2 ธ.ค.2554 

6. มีการนําผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เขาที่
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร เพื่อ
รับทราบและนาํไปปรับปรุงพฒันาตอไป 

ศษ. 9.1.1.1 โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร  
ศษ. 9.1.1.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                     

คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 9.1.1.3 คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มร. ปการศึกษา 2554          
(ฉบับ 20 เมษายน 255) 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 5/2555  วาระที่ 4.1 

ศษ. 9.1.1.4 โครงการอบรมเร่ือง ตัวบงชี้  และเกณฑการประเมิน
คุณภาพ  ปการศึกษา 2554 

ศษ. 9.1.1.5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
ภาควิชา สํานักงานเลขาและคณะฯ  คณะศึกษาศาสตร  
ปการศึกษา 2554 

ศษ. 9.1.1.6 ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
ปการศึกษา 2554    

ศษ. 9.1.1.7 รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรมเร่ืองตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 

ศษ. 9.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คร้ังที่ 4/2554 วาระที่ 4.1 คร้ังที่ 1/2555  
วาระที่ 3.1,4.1 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  7. มีการนําผลการประเมินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงตอไป 

การดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับพันธิกิจของคณะศึกษาศาสตร
ไดแก ดานการจัดการศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการวชิาการแก
สังคม ดานทํานุบาํรุงศิลปวัฒธรรม และดานบริหารจัดการ 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2554  วาระที่ 4.1 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2 มีการกําหนดนโยบาย
และใหความสําคัญ
เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรกําหนดนโยบายและใหความสาํคัญเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  

1. ในแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดการสงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับเร่ือง 
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดเปนประธานกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
      3.   การประกันคุณภาพการศึกษาเปนวาระในการประชุมกรรมการ
คณะศึกษาศาสตรเปนระยะๆ เพื่อการปรับปรุงพฒันางานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 9.1.2.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ป พ.ศ.2554 

ศษ. 9.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2554 และ 
คร้ังที่ 1/2555   
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัต

ลักษณของสถาบนั 
คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ.2554  และ คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มร. ปการศึกษา 2554 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ            
พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ. 9.1.1.3 คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มร.              
ปการศึกษา 2554 (ฉบับ 20 เมษายน 255) 

4. มีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 
ประกอบดวย  
1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจาํปทีเ่ปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
สภาสถาบันและสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานทีม่ี
ขอมูลครบถวนตามที่สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online  และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดังนี้  

1. ควบคุม ติดตามการดาํเนินงานเก่ียวกับ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ผาน คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ศษ. และการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
     มีประการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร 

ปการศึกษาละ 2 คร้ัง 
2. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของคณะ

ศึกษาศาสตรเปนประจาํทุกป และบนัทึกขอมูล CHE QA Online 
3. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทีผ่านมารองคณบดี

ฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาไดนาํผลการ
ประเมินดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศษ. เพื่อนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรตอไป 

ศษ. 9.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 4/2554 ,1/2555 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2554  วาระที่ 4.1 

ศษ. 9.1.4.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภาค 1 ปการศึกษา 2554  

ศษ. 9.1.1.6 ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ปการศึกษา 2554    

ศษ. 9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา  2554 

ศษ. 9.1.4.3  CHE QA online  
ศษ. 9.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 4/2554 วาระที่ 4.1 
คร้ังที่ 1/2555  วาระที่ 3.1,4.1 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2554  วาระที่ 4.1 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธทุกตัวบงชี ้

   

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล
สนับสนนุการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทุก
องคประกอบคุณภาพ 

มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 3 ระบบ ไดแก 

1. เว็ปไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 
2. เว็ปไซตสํานักประกันคุณภาพ มร. 
http://www.ru.ac.th/quality_assurance/ 
3. การบันทึกขอมูลใน CHE QA Online   

ศษ.2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ. 9.1.6.1 Website  สํานักประกันคุณภาพ 
มร. http://www.ru.ac.th/quality_assurance/ 

ศษ. 9.1.4.3  CHE QA online  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ac.th/
http://www.ru.ac.th/quality_assurance/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยีในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบนั 

นักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งการประเมินการเรียนการสอน  การติดตาม
คุณภาพบัณฑติ  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา           
การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  การบริการวิชาการ 
  

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน                 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

ศษ. 2.10.1.1 สรุปผลการประเมินการติดตามคุณภาพบัณฑติ         
รุนที่ 37  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ. 9.1.7.1 โครงการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา  2554 

ศษ. 9.1.7.2 โครงการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม ปการศึกษา  
2554 

ศษ. 9.1.7.3 โครงการบริการวิชาการ ปการศึกษา  2554 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน 

คณะศึกษาศาสตรมีเครือขายดานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- เครือขายภายในสถาบนัระหวางคณะ
ศึกษาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะศิปลกรรม
ศาสตร คณะมนษุยศาสตร โดยมีกิจกรรมรวมกันคือ  
โครงการกีฬาสานสัมพันธรวมพลัง 4 คณะ  ป
การศึกษา 2554 
- เครือขายระหวางสถาบัน ภาควชิาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และภาควชิาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยมี
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ศษ. 9.1.8.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือการ 
สรางเครือขายและเปลี่ยนและพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ระหวาง ศษ. นต. บธ. ศก. และมษ. 

ศษ. 3.2.3.1 โครงการกีฬาสานสัมพันธรวมพลัง 4 คณะ                 
ปการศึกษา  2554 

ศษ. 9.1.8.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวาง  
ม.รามฯ และม.เกษตรฯ  

ศษ. 9.1.8.3 ภาพถายบนัทึกขอตกลงความรวมมือการสราง
เครือขายแลกเปลี่ยนและพฒันาคุณภาพการศึกษา
ระหวางม.รามฯ และม.เกษตรฯ 

ศษ. 9.1.8.4 หนังสือขอความอนุเคราะหเขาเยี่ยมชมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
9. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร
ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนาํไปใช
ประโยชน 

คณะศึกษาศาสตรมีแนวปฏิบัตทิี่ดีเก่ียวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

- มีการเตรียมความพรอมโดยการทดลอง
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควชิา 
และระดับคณะ (ทดลองตรวจ)  ปการศึกษา 
2554 

คณบดคีณะศึกษาศาสตร ไดนาํผลงานวิจัย
เร่ือง พัฒนาการงานประกันคุณภาพการศึกษา      
ไปนาํเสนอและเผยแพรผลงานวจิัยดังกลาวที่ 
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - 

ศษ. 9.1.1.5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควชิา 
สํานักงานเลขาและคณะฯ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ศษ. 9.1.9.2 บันทึกขอความเสนอบทความวชิาการตางประเทศ 

 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ สําหรับคณะ/ สถาบนัจัดการเรียนการสอน 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9  ขอ 

 
เปาหมาย 9  ขอ ทําได   8 ขอ    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   9 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  4  คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 10   นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม

แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) และสงเสริมสนบัสนุนทัง้
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความ
สะดวก และบุคลากร 

 คณะศึกษาศาสตรไดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่ืองการประกันคุณภาพตามนโยบายสถานศึกษา3D มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 3D   คณะศึกษาศาสตร เปนผูรับผดิชอบ
ดําเนินการ  ในการวางแผนการดําเนินงาน  มงีบประมาณสนบัสนุน
ในการดําเนินงาน        
 

ศษ.10.1.1.1 หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบาย 3D  

ศษ.10.1.1.2 คําสั่งที่ 22/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
3D คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 10.1.1.3 แผน-ประเมินแผนการดาํเนินงานปการศึกษา  2554 
(องคประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3 D) 

ศษ. 10.1.1.4 มติกปค.อนุมัติโครงการนโยบายสถานศึกษา3D               
คณะศึกษาศาสตร 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดาน
ประชาธิปไตย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดและเขารวมกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม ดานจริยธรรม และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด จาํนวน 5 โครงการ/กิจกรรม  ไดแก 
1.โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม และจริยธรรม 
สําหรับผูนํานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ประจาํปการศึกษา 2554 
(สงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554) 
2.โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 
3.  โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ รวมพลงั ๔ คณะ ปการศึกษา 
๒๕๕๔” 
4. โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกลตัว”และการ
อภิปรายหัวขอ “ทิศทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย?” 
5. โครงการสงเสริม 3D ใสถานศึกษา ประจาํป 2555                
(รวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
6. โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสขุภาพ 

ศษ.10.1.2.1 
 

โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม และ
จริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2554 (สงเสริม 3D ในสถานศึกษา            
ปการศึกษา 2554) 

ศษ.  3.2.3.2 โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.2.3.4 โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ รวมพลัง ๔ คณะ                     
ปการศึกษา ๒๕๕๔” 

ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกลตัว”
และการอภิปรายหัวขอ “ทิศทางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย?” 

ศษ.10.1.2.2 โครงการสงเสริม 3D ใสถานศึกษา ประจาํป 2555 
(รวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

ศษ. 5.5.1.1 โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริม
สุขภาพ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการ
ปฏิบตัิงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา  3 ดี 
(3D) อยางมีคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตรมีการทําจดหมายขาว(News letter)         
เร่ืองความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 3D ให 
คณาจารย ขาราชการ และเจาหนาที่ ไปทั่วทุกภาควิชา/
หนวยงาน ในคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหบุคลากรมีความรูการ
พัฒนาสถานศึกษา 3D 

ศษ.10.1.3.1 จดหมายขาวเร่ือง “ความรูเก่ียวกับการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3D” 

ศษ.10.1.3.2 หนังสือเวียน 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ac.th   

4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการ
ดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 
ดี (3D) 

คณะศึกษาศาสตรใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
และคณะมนษุยศาสตร ในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3D เชน 
1.โครงการสงเสริม 3D ใสถานศึกษา ประจาํป 2555 
(รวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 
2.โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกลตวั”และ
การอภิปรายหัวขอ “ทิศทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย?” 

ศษ.10.1.2.2 โครงการสงเสริม 3D ใสถานศึกษา 
ประจําป 2555 (รวมกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง) 

ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติด
กับภัยใกลตัว”และการอภิปรายหัวขอ 
“ทิศทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย?” 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษา

พัฒนาหรือมีนวัตกรรม
สงเสริมใหการดําเนินงาน
เปนไปตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

คณะศึกษาศาสตร  มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3D คณะศึกษาศาสตร  กํากับ 
ติดตาม  ดําเนินงานและมีกิจกรรมสนับสนุน
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 D  ครบทุกดาน
ที่จัดรวมกับมหาวิทยาลัย สอดคลองตาม
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง   
 

ศษ.10.1.1.2 คําสั่งที่ 22/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 3D คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.10.1.2.1 

 
โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม และจริยธรรม สําหรับผูนาํ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 (สงเสริม 3D ใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2554) 

ศษ.  3.2.3.2 โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 
ศษ.3.2.3.4 โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ รวมพลัง ๔ คณะ ปการศึกษา ๒๕๕๔” 
ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกลตัว”และการอภิปรายหัวขอ 

“ทิศทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย?” 
ศษ.10.1.2.2 โครงการสงเสริม 3D ใสถานศึกษา ประจาํป 2555 (รวมกับมหาวิทยาลัย

รามคําแหง) 
ศษ. 5.5.1.1 โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ. 9.1.1.3 คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มร. 
ปการศึกษา 2554  (ฉบับ 20 เมษายน 255) 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2555  
วาระที่ 4.3 

ศษ. 5.5.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสรางเสริมคุณคาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงและชุมชนดานสุขภาพและสิ่งเสพติด 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 

เปาหมาย..........5 ขอ................. ทําได...............5 ขอ.................    บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.........5 ขอ......... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……..5.........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 10.2  ผลที่เกิดกบัผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤตกิรรม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 1 
ดาน 

  1)  ดานประชาธิปไตย จาํนวน 3 กิจกรรม ไดแก  
1. โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม และ
จริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ประจาํป
การศึกษา 2554 (สงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554)   
จํานวนผูเขารวม 93 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.09 อยูใน
ระดับ มาก  
2. โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกลตัว”และ
การอภิปรายหัวขอ “ทิศทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย?” จํานวนผูเขารวม 75 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.01 
อยูในระดับ มาก  
3.โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ รวมพลัง ๔ คณะ ปการศึกษา 
๒๕๕๔” จํานวนผูเขารวม 115 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 
4.38 อยูในระดับ มาก  
2)  ดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก  
1.โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 จํานวนผูเขารวม 123 คน  
ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับ มาก   
2.โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม และ
จริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ประจาํป
การศึกษา 2554  จํานวนผูเขารวม 93 คน  ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย 4.26 อยูในระดับ มาก     

ศษ.10.1.2.1 
 

โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม และ
จริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ประจาํป
การศึกษา 2554 (สงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554) 

ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกลตัว”และการ
อภิปรายหัวขอ “ทิศทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย?” 

2. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 2 
ดาน 

ศษ.3.2.3.4 โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ รวมพลัง ๔ คณะ ปการศึกษา 
๒๕๕๔” 

ศษ.  3.2.3.2 โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 

3. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 3 
ดาน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

       3)  ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด จํานวน 4 กิจกรรม ไดแก   
1. โครงการสงเสริม 3D ใสถานศึกษา ประจาํป 2555 (รวมกับมหาวิทยาลยั
รามคําแหง)  จํานวนผูเขารวม 93 คน ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.34 อยูในระดับมาก   
2.โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกลตวั”และการอภิปรายหัวขอ 
“ทิศทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย?” 
จํานวนผูเขารวม 75 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.01 อยูในระดับ มาก                         
3.โครงการ “กีฬาสานสัมพันธ รวมพลัง ๔ คณะ ปการศึกษา ๒๕๕๔”จํานวน
ผูเขารวม 115 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.38 อยูในระดับ มาก                      
4. โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสขุภาพ  จํานวนผูเขารวม 
2,619คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.14 อยูในระดับ มาก                     

ศษ.10.1.2.2 โครงการสงเสริม 3D ใสถานศึกษา 
ประจําป 2555 (รวมกับ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง) ฮูลาฮบู 

ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยา
เสพติดกับภัยใกลตัว”และการ
อภิปรายหัวขอ “ทิศทางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย?” 

ศษ.3.2.3.4 โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ รวม
พลัง ๔ คณะ ปการศึกษา ๒๕๕๔” 

ศษ. 5.5.1.1 โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยา
เสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

เกณฑการประเมิน  
   (ขอ)  ผลผลิต 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย 

สถานศึกษา 3 ดี  
จํานวน 1 ดาน 

- มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี  
จํานวน 2 ดาน 

- มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี  
ครบทั้ง 3  ดาน 

 
เปาหมาย..............3 ดาน............ ทําได...................3 ดาน..................    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.............3 ดาน......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…….5.......คะแนน (เต็ม 5) 
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บทที่  3 

สรุปผลการประเมินและทศิทางการพัฒนา 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ์  

สกอ. 

ตามเกณฑ์  

ม.ร. 

องค์ประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค์ และแผนการดําเนินงาน 5.00 4.50 

องค์ประกอบท่ี 2   การผลิตบณัฑิต 5.00 4.11 

องค์ประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพฒันานกัศกึษา  5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4   การวิจยั 4.32 3.55 

องค์ประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 5.00 4.33 

องค์ประกอบท่ี 6   การทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7   การบริหารและการจดัการ 4.76 4.76 

องค์ประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 10   นโยบายสถานศกึษา 3 ดี  - 5.00 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองค์ประกอบ 
4.78 4.22 
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ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมนิตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

   บรรลุป้าหมาย 

  ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ตามเกณฑ์ 

สกอ. 

ตามเกณฑ์ 

ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 1      

ตวับ่งชีท่ี้ 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 1.2* 3 ข้อ 5 ข้อ  - 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 1.3* คา่เฉลี่ย 4 คา่เฉลี่ย 4.66  - 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 1.4* 3 ข้อ 3 ข้อ  - 3 

เฉล่ียคะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 

   5.00 4.50 

องค์ประกอบที่ 2      

ตวับ่งชีท่ี้ 2.1 4 ข้อ 5 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.2 ร้อยละ 30 ร้อยละ 34.05  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.3 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70.96  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.4 5 ข้อ 7 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.5 5 ข้อ 6 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.6 6 ข้อ 7 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.8 4 ข้อ 5 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.9* ร้อยละ 10 ร้อยละ 88.37  - 4.42 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.10* คา่เฉลี่ย 4 คา่เฉลี่ย 4.36  - 4.36 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.11* ร้อยละ 10 ร้อยละ 1.62  - 0.32 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.12* ร้อยละ 10 ร้อยละ 3.57  - 0.36 

ตวับ่งชีท่ี้ 2.13* ระดบั 4 ระดบั 4.78  - 3.98 

เฉล่ียคะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 

   5.00 4.11 

องค์ประกอบที่ 3      

ตวับ่งชีท่ี้ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ  5 5 

เฉล่ียคะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 

   5.00 5.00 
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 องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

   บรรลุป้าหมาย 

  ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ตามเกณฑ์ 

สกอ. 

ตามเกณฑ์ 

ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 4      

ตวับ่งชีท่ี้ 4.1 6 ข้อ 8 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 4.2  5 ข้อ 5 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 4.3 15,000 บาท 14,750.42 บาท  2.95 2.95 

ตวับ่งชีท่ี้ 4.4* ร้อยละ 5 ร้อยละ 1.97  - 1.16 

ตวับ่งชีท่ี้ 4.5* ร้อยละ 4 ร้อยละ 2.87  - 0.72 

ตวับ่งชีท่ี้ 4.6* ร้อยละ 10 ร้อยละ 19.53  - 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 4.7* 4 ข้อ 5 ข้อ  - 5 

เฉล่ียคะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 

   4.32 3.55 

องค์ประกอบที่ 5      

ตวับ่งชีท่ี้ 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 5.3* ร้อยละ   60 ร้อยละ   100  - 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 5.4* 2 ข้อ 3 ข้อ  - 3 

ตวับ่งชีท่ี้ 5.5* 3 ข้อ 5 ข้อ  - 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 5.6* 3 ข้อ 3 ข้อ  - 4 

เฉล่ียคะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 

   5.00 4.50 

องค์ประกอบที่ 6      

ตวับ่งชีท่ี้ 6.1 4 ข้อ 5 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 6.2* 5 ข้อ 5 ข้อ  - 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 6.3* 5 ข้อ 4 ข้อ  - 5 

เฉล่ียคะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 

   5.00 5.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

   บรรลุป้าหมาย 

  ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 

ตามเกณฑ์ 

สกอ. 

ตามเกณฑ์ 

ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 7      

ตวับ่งชีท่ี้ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 7.3  4ข้อ 5 ข้อ  5 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 7.4 5 ข้อ 5 ข้อ  4 4 

ตวับ่งชีท่ี้ 7.5 คา่เฉลี่ย4.50 คา่เฉลี่ย4.80  4.80 4.80 

เฉล่ียคะแนน 

องค์ประกอบที่ 7 

   4.76 4.76 

องค์ประกอบที่ 8      

ตวับ่งชีท่ี้ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ  5 5 

เฉล่ียคะแนน 

องค์ประกอบที่ 8 

   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9      

ตวับ่งชีท่ี้ 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ  5 5 

เฉล่ียคะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 

   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 10      

ตวับ่งชีท่ี้ 10.1* 5 ข้อ 5 ข้อ  - 5 

ตวับ่งชีท่ี้ 10.2* 3 ข้อ 3 ข้อ  - 5 

เฉล่ียคะแนน 

องค์ประกอบที่ 10 

   - 5.00 

 

 

*  หมายถงึ  ให้ใสผ่ลคะแนนการประเมินเฉพาะเกณฑ์ ม.ร.  สว่นท่ีไมมี่เคร่ืองหมาย * ให้ใสผ่ล   

                คะแนนการประเมินทัง้ตามเกณฑ์  สกอ.  และตามเกณฑ์  ม.ร. 
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ตารางที่ ส 2 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ   ( เปรียบเทยีบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 

 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บ

ท
ี่ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

  0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งดว่น 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1  -  - 3.00 3.00  - 4.70 3.00 พอใช 4.13 ดี 
2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 ดีมาก 4.11 ดี 
3  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
4 2.95 2.95 5.00 5.00  - 2.93 4.32 ดี 3.52 ดี 
5  -  - 5.00 5.00  - 4.25 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 
6  -  - 5.00 5.00  - 5.00 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
7  -  - 4.75 4.75  -  - 4.75 ดีมาก 4.76 ดีมาก 
8  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
9  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
10  -  -  -  -  - 2.50  -  - 2.50 ตองปรับปรุง 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.49 4.49 4.83 4.83 5.00 3.63 4.78 ดีมาก 4.22 ดี 
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ตารางที่ ส 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชีท้ี่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   (เปรียบเทยีบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

  0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งดว่น 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ 
 -  -  -  - 5.00 2.78 5.00 ดีมาก 2.78 พอใช 

2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 

   ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภบิาลของ

การบริหาร   
 -  - 4.57 4.57  -  - 4.57 ดีมาก 4.57 ดีมาก 

   ข.  มาตรฐานด้านพันธกจิของการ 

บริหาร 4.49 4.49 5.00 5.00  - 4.54 4.84 ดีมาก 4.71 ดีมาก 

3.  มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
 -  - 5.00 5.00  - 2.23 5.00 ดีมาก 3.34 พอใช 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.49 4.49 4.83 4.83 5.00 3.63 4.78 ดีมาก 4.22 ดี 
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ตารางที่ ส 4 สรุปผลตามมุมมองด้านบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบ่งชีต้ามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (เปรียบเทยีบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

มุมมองด้าน 

บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดบัดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดบัดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดบัพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

  0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งดว่น 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  ด้านนักศึกษาและผู้ มีส่วนได้   

     ส่วนเสีย  -  - 5.00 5.00 5.00 3.50 5.00 ดีมาก 4.10 ดี 

2.  ด้านกระบวนการภายใน 
5.00 5.00 4.67 4.67  - 4.27 4.70 ดีมาก 4.51 ดีมาก 

3.  ด้านการเงนิ   
2.95 2.95 5.00 5.00  -  - 3.98 ดี 3.98 ดี 

4.  ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ 

      นวัตกรรม 5.00 5.00 5.00 5.00  - 2.67 5.00 ดีมาก 3.84 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.49 4.49 4.83 4.83 5.00 3.63 4.78 ดีมาก 4.22 ดี 
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ตารางที่  ส 5  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบ่งชีท้ี่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  (เปรียบเทยีบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 

มุมมองด้าน                           บริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน  4.51-5.00    

การดาํเนินงานระดับดีมาก 3.51-4.50   

การดาํเนินงานระดับด ี 2.51-3.50    

การดาํเนินงานระดับพอใช้ 1.51-2.50   

การดาํเนินงานต้องปรับปรุง  0.00-

1.50   การดาํเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม           (เฉล่ีย

รวมทุกตัวบ่งชีข้อง

ทุกองค์ประกอบ) 

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

1.  มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศกึษา 

(1)  ด้านกายภาพ 5.00 5.00  -  -  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

(2)  ด้านวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00  - 3.98 5.00 ดีมาก 4.83 ดีมาก 

(3)  ด้านการเงิน  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

(4)  ด้านการบริหารจดัการ  -  - 4.50 4.50  - 4.03 4.50 ดี 4.27 ดี 

2.  มาตรฐานดานการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

(1)  ด้านการผลิตบณัฑิต  -  - 5.00 5.00 5.00 2.89 5.00 ดีมาก 3.68 ดี 

(2)  ด้านการวิจยั 2.95 2.95 5.00 5.00  - 2.23 4.32 ดี 3.28 พอใช 

(3)  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่

สงัคม 
 -  - 5.00 5.00  - 4.25 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 

(4)  ด้านการทํานบํุารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 
 -  - 5.00 5.00  - 5.00 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.49 4.49 4.83 4.83 5.00 3.63 4.78 ดีมาก 4.22 ดี 



 

  

จุดแขง็ / จุดที่ควรพัฒนา / แนวทางการเสริมจุดแขง็ / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

องค์ประกอบคุณภาพ/

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

จุดแขง็/การพัฒนา จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 

1. ปรัชญา  ปณิธาน 

วตัถปุระสงค์ และ 

แผนการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแขง็ 

1. มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคล้อง

กบันโยบายของมร. และแปลงแผนกล

ยทุธ์เป็นแผนปฏิบติัการประจําปี 

2554 ครบ 4 พนัธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจยั การบริการ

ทางวิชาการ และการทํานบํุารุง

ศิลปวฒันธรรม 

2. มีการนําแผนปฏิบติัราชการประจําปี 

2554 เสนอตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน

และคณะกรรมการประจําคณะ

ศกึษาศาสตร์ 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  ควรมีการทําแผนปฏิบติัราชการ

มาวิเคราะห์ปรับปรุงกลยทุธ์ทกุไตร

มาส 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 

-  นําแผนปฏิบติัราชการมาวิเคราะห์ปรับปรุง

กลยทุธ์เสนอตอ่ท่ีประชมุ กปค.ทกุไตรมาส 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ควรมีการดําเนินงานตามแผนให้

ครบทกุตวับ่งชี ้
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องค์ประกอบคุณภาพ/

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

จุดแขง็/การพัฒนา จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 

2.  การผลิตบณัฑิต จุดแขง็ 

1.  คณะศกึษาศาสตร์มีหลกัสตูรท่ีเปิดสอน

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรของสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

พ.ศ. 2548 

2.  มีการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง

หลกัสตูรเพ่ือสอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน

คณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา โดยการจดัโครงการ

โครงการประชมุเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทํา

หลกัสตูรของคณะศกึษาศาสตร์ ตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 (TQF)     

จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรสนบัสนนุให้มีการตีพิมพ์

เผยแพร่วิทยานิพนธ์ระดบั

บณัฑิตศกึษาในวารสารระดบัชาติ 

- ควรมีการนําผลการวิจยัท่ี

ตีพิมพ์เผยแพร่ระดบับณัฑิตศกึษา

มาใช้ประโยชน์ 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 

ควรมีการประเมินความสําเร็จของแผนบริหาร

และการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสาย

สนบัสนนุ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

- สนบัสนนุให้มีการตีพิมพ์

เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในระดบั

บณัฑิตศกึษาในวารสารระดบัชาติ 

- มีการนําผลการวิจยัท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดบับณัฑิตศกึษามาใช้

ประโยชน์เพ่ิมมากขึน้ 

3.   กิจกรรมการพฒันา 

      นกัศกึษา 

 

จุดแขง็ 

1.คณะศกึษาศาสตร์ มีกิจกรรมท่ีดําเนินการ

โดยนกัศกึษาร่วมกบัคณะศกึษาศาสตร์ ทัง้ใน

ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศกึษา และ

มีการวางแผนปรับปรุงกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง 

2. คณะศกึษาศาสตร์ มีการให้ความรู้ เก่ียวกบั

ประกนัคณุภาพกบันกัศกึษาทกุปีการศกึษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการจดัทําระบบทําเนียบ

ศิษย์เก่า และศิษย์ในปัจจบุนัขึน้ 

2. ควรมีการสง่เสริมให้นกัศกึษา

พฒันา สร้างเครือข่ายกบันกัศกึษา

ในตา่งสถาบนัเพ่ิมขึน้ 

 

 



 

  

 

 

องค์ประกอบคุณภาพ/

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

จุดแขง็/การพัฒนา จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 

 แนวทางการเสริมจุดแขง็ 

1. ควรมีการจดักิจกรรมระหวา่งนกัศกึษาและ

ศิษย์เก่า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจดัการงบประมาณในการ

ดําเนินงานเก็บข้อมลูการสมัภาษณ์

ของศิษย์เก่า 

4.   การวิจยั 

 

จุดแขง็ 

1.   คณะศกึษาศาสตร์มีนโยบายและ มีแหลง่

งบประมาณเพ่ือสนบัสนนุงานวิจยั    

2.  สนบัสนนุให้คณาจารย์ไปร่วมนําเสนอ

ผลงานวิจยัในระดบันานาชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.   ควรสนบัสนนุให้อาจารย์ทํา

วิจยัอย่างตอ่เน่ือง 

2.  ผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ยงัมี

น้อย 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 

 1.   สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยักบั

องค์กรภายนอกทัง้ภาครัฐ เอกชนและ

ภาคอตุสาหกรรมให้มากขึน้ 

  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.   ควรสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์

ให้อาจารย์ได้รับทนุวิจยัจาก

ภายนอก 

3.   ควรสง่เสริมให้คณาจารย์

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยัให้

ระดบันานาชาติมากขึน้ 
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องค์ประกอบคุณภาพ/ 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

จุดแขง็/การพัฒนา จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 

5.    การบริการทาง 

       วิชาการแก่สงัคม 

 

 

จุดแขง็ 

1.คณะศกึษาศาสตร์มีการให้บริการวิชาการ

วิชาชีพแก่สงัคมท่ีสอดคล้องกบัแผนปฏิบติั

ราชการ คณะศกึษาศาสตร์ 

2.  คณะศกึษาศาสตร์ให้บริการทางวิชาการ

และวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการชมุชน

สงัคม มีการบรูณาการเข้ากบัด้านการเรียนการ

สอนและการวิจยั 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ภาควิชาควรให้ความร่วมมือใน

การบริการวิชาการแก่สงัคม 

 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 

ควรจดัโครงการบริการวิชาการอย่างตอ่เน่ือง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรสง่เสริม ให้คณาจารย์ทกุ

ภาควิชานําความรู้ท่ีได้จากการ

บริการวิชาการแก่สงัคมมาบรูณา

การเข้ากบัการวิจยัหรือการเรียน

การสอน 

6.   การทํานบํุารุง   

     ศิลปวฒันธรรม 

จุดแขง็ 

1. กิจกรรมหรือโครงการท่ีจดัสามารถนําไป

บรูณาการการเรียนการสอน 

2. มีโครงการท่ีอยู่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ

และเผยแพร่สูส่าธารณชน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีกิจกรรมท่ีสง่เสริมทางด้าน

วฒันธรรมท่ีหลากหลายและ

ตอ่เน่ือง 

2. ควรมีการสนบัสนนุและสง่เสริม

ให้นกัศกึษาเข้าร่วมโครงการและ

กิจกรรมให้มากขึน้ 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 

 ควรประชาสมัพนัธ์การทํานบํุารุง

ศิลปวฒันธรรมในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือให้

บคุลากรได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมให้

มากขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีงบประมาณในการตกแตง่

สถานท่ีด้วยผลงานทางศิลปะ 
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องค์ประกอบคุณภาพ/ 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

จุดแขง็/การพัฒนา จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 

7.  การบริหารและการ   

     จดัการ 

 

จุดแขง็ 

1. ผู้บริหารใช้หลกัธรรมาภิบาลในการ

บริหาร 

2. มีคณะกรรมการจดัการความรู้และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในคณะ

ศกึษาศาสตร์ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการดําเนินการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นรูปธรรม 

2. ควรมีการดําเนินงานการ

จดัการความรู้เป็นรูปธรรม 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 

ควรจดัสรรงบประมาณในการดําเนินงาน

บริหารความเสี่ยงและการจดัความรู้ของคณะ

ศกึษาศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ควรให้คณาจารย์ทกุภาควิชา

และเจ้าหน้าท่ีทกุหน่วยงานมีสว่น

ร่วมในการดําเนินงานบริหารความ

เสี่ยง 

2.  ดําเนินการจดัความรู้ในคณะ

ศกึษาศาสตร์อย่าน้อย 2 เร่ือง/ปี 

8.   การเงินและ

งบประมาณ 

 

 

จุดแขง็ 

1.  มีการจดัทําแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ี

สอดคล้องกบัแผนปฏิบติัราชการประจําปี 

2.  มีระบบและกลไกการจดัสรรการวิเคราะห์  

การตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณ 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 

ควรมีการวิเคราะห์และตรวจสอบด้านการเงิน

และงบประมาณทกุ 6 เดือน 

 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 
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องค์ประกอบคุณภาพ/ 

มาตรฐานการ

อุดมศึกษา 

จุดแขง็/การพฒันา จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข 

9.  ระบบและกลไก 

     การประกนัคณุภาพ 

       การศกึษา 

 

จุดแขง็ 

1. มีระบบกลและไกการประกนัคณุภาพ

การศกึษาตามนโยบายและสอดคล้องกบั

สํานกัประกนัคณุภาพการศกึษา

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2. มีคณะกรรมการประกนัคณุภาพ

การศกึษาคณะศกึษาศาสตร์และ

คณะอนกุรรมการจดัทํารายงานการประเมิน

ตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ไมมี่การดําเนินงานเครือข่าย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกนั

คณุภาพการศกึษาระหวา่งสถาบนั

และกิจกรรมร่วมกนั 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 

1.  สง่เสริมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีเห็น

ความสําคญัและให้ความร่วมมือในการ

ดําเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จดักิจกรรม/โครงการเสริมสร้าง

เครือข่ายด้านประกนัคณุภาพ

การศกึษาระหวา่งสถาบนั 

10. นโยบายสถานศกึษา 

3 ดี 

 

จุดแขง็ 

1. คณะศกึษาศาสตร์ มีการจดักิจกรรมตาม

นโยบาย 3D ครบทกุด้าน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาล/

มหาวิทยาลยัให้เพ่ือจดักิจกรรม

สถานศกึษา 3D 

แนวทางการเสริมจุดแขง็ 

1. คณะศกึษาศาสตร์ ควรจดัสรรงบประมาณท่ี

สง่เสริม สนบัสนนุจดักิจกรรมตามนโยบาย 3D 

ท่ีหลากหลายรูปแบบ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจดัสรรงบประมาณจาก

รัฐบาล/มหาวิทยาลยัให้เพ่ือจดั

กิจกรรมสถานศกึษา 3D 
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เป้าหมายและแผนการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต (ให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย) 

 

เป้าหมาย 
แผนการพัฒนา 

ระยะสัน้ 1 ปี ระยะยาว (3-5 ปี) 

องค์ประกอบที่ 1 

1. ดําเนินการตามแผนปฏิบติั

ราชการประจําปีพร้อมกบัการ

ประเมินผลการปฏิบติังานทกุ 

6 เดือน 

2. จดัทําแผนปฏิบติัราชการ 

ประจําปี      พ.ศ.2554 

 

1. ดําเนินการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบติั

ราชการทกุ 6 เดือน 

2. ทบทวน ปรับปรุง กลยทุธ์ เป้าหมาย 

ตามแผนปฏิบติัราชการทกุ 6 เดือน

เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุหน่วยงานมี

สว่นร่วมโดยผ่านการประชมุ

คณะกรรมการนโยบายและแผนและ

ประกนัคณุภาพการศกึษา และการ

ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ

ศกึษาศาสตร์ 

3. นําผลการประเมินแตล่ะ

องค์ประกอบเพ่ือมาปรับปรุงและ

พฒันาแผนการดําเนินการอย่าง

ตอ่เน่ือง 

 

1. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัราชการทกุ 6 เดือน โดย

เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุหน่วยงานมี

สว่นร่วมและเสนอตอ่ท่ีประชมุ

คณะกรรมการนโยบายและแผน 

รวมทัง้คณะกรรมการคณะ

ศกึษาศาสตร์ 

 

องค์ประกอบที่ 2 

1. มีการประเมินการจดัการ

เรียนการสอนท่ีบรรยาย 

2. จดัทําประมวลรายวิชา ท่ี

สอดคล้องนโยบาย

สถานศกึษา 3D หรือ เน้น

ผู้ เรียนเป็นสําคญั 

 

 

1. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง

การเรียนการสอนให้เพ่ิมมากขึน้ 

2. จดัทําประมวลผลรายวิชาอย่าง

ตอ่เน่ืองและเพ่ิมจํานวนวิชามากขึน้ 

โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั รวมทัง้

จดัทําประมวลรายวิชาท่ีเป็นวิชาศกึษา

ทัว่ไป รายวิชาท่ีสอดคล้องนโยบาย

สถานศกึษา 3D 

3.  สนบัสนนุให้คณาจารย์จดัทํา  

e-testing เพ่ิมขึน้ 

 

1. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ือง 

2. จดัทําประมวลผลรายวิชาในการจดั

กิจกรรมท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั และ

ตอบสนองนโยบายสถานศกึษา 3D 
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เป้าหมาย 
แผนการพัฒนา 

ระยะสัน้ 1 ปี ระยะยาว (3-5 ปี) 

องค์ประกอบที่ 3 

1.  มีการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา

ประสบการณ์ทางวิชาการและ

วิชาชีพแก่นกัศกึษา 

 

1.  นําผลการสํารวจมาปรับปรุงการ

ให้บริการแกน่กัศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

2.  ปรับปรุงกิจกรรมพฒันานกัศกึษา

และจดักิจกรรมให้มีความ

หลากหลาย  

 

1. สง่เสริมการจดักิจกรรมให้สอดคล้อง

กบัความต้องการของนกัศกึษา 

2. จดักิจกรรมให้สอดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา

แหง่ชาติ 

องค์ประกอบที่ 4 

1. จดัสรรงบประมาณสําหรับการทํา

วิจยัให้เพ่ิมมากขึน้ 

1. จดัโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้

ด้านการวิจยัแก่บคุลากร 

2. สง่เสริมให้บคุลากรทําวิจยัทัง้

ภายในและภายนอกสถาบนั 

 

1. จดัสรรงบประมาณสําหรับการทํา

วิจยัเพ่ิมมากขึน้ 

2. จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการวิจยั

ท่ีหลากหลายแก่บคุลากร 

3. สง่เสริมให้บคุลากรได้รับทนุอดุหนนุ

วิจยัทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั 

4. สนบัสนนุให้ทําวิจยัระดบัชาติ

เพ่ิมขึน้ 

 

1.  สนบัสนนุให้คณาจารย์ในแตล่ะ

ภาควิชาทําวิจยัท่ีมุง่เน้นการพฒันาการ

เรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 5 

1. คณะ ศษ. สนบัสนนุให้ภาควิชา

จดัโครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพแก่สงัคม 

2. สนบัสนนุให้คณาจารย์บริการ

วิชาการวิชาชีพแก่สงัคม 

 

 

1. ภาควิชาดําเนินการจดัโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพแก่

สงัคมอย่างน้อย 1 โครงการ/

ภาควิชา/ปี 

2. สนบัสนนุให้คณาจารย์บริการ

วิชาการวิชาชีพแก่สงัคมอย่าง

ตอ่เน่ือง 

 

1. จดัโครงการกิจกรรมบริการวิชาการ

และวิชาชีพแก่สงัคมอย่างตอ่เน่ืองทัง้

ระดบัชาติและ นานาชาติ  

2. สนบัสนนุให้คณาจารย์มีการบริการ

วิชาการวิชาชีพแก่สงัคมอย่างตอ่เน่ืองใน

ระดบัชาติ  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

เป้าหมาย 
แผนการพัฒนา 

ระยะสัน้ 1 ปี ระยะยาว (3-5 ปี) 

องค์ประกอบที่ 6 

1. จดักิจกรรมทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม

อย่างตอ่เน่ือง 

 

2. ให้นกัศกึษาเข้ามามีสว่นร่วมในการ

จดักิจกรรมทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม 

 

 

1. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจดั

กิจกรรมทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม

อย่างตอ่เน่ือง 

2. เชิญชวนนกัศกึษาชมรมตา่งๆในคณะ

ศกึษาศาสตร์ร่วมกิจกรรมทํานบํุารุง

ศิลปวฒัธรรมให้มากขึน้ 

3. จดักิจกรรมทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม

ในระดบัชาติและนานาชาติ 

 

1.  มีการจดักิจกรรมทํานบํุารุง

ศิลปวฒันธรรมอย่างตอ่เน่ืองและมี

การประชาสมัพนัธ์ให้นกัศกึษาของ

คณะศกึษาศาสตร์เข้ามามีสว่นร่วม

ทกุกิจกรรม 

2. จดักิจกรรมทํานบํุารุง

ศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติและ

นานาชาติ  

องค์ประกอบที่ 7 

1.  ดําเนินการจดัองค์ความรู้(KM)ใน 

คณะ ศษ. 

2.  ปรับปรุงระบบฐานข้อมลู คณะ ศษ. 

3.  วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครบ 3 ด้าน

และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

1. จดัทําองค์ความรู้(KM) อย่างน้อย 1 

โครงการ (6 กิจกรรม) อย่างตอ่เน่ือง 

3. พฒันาระบบฐานข้อมลูอย่างตอ่เน่ือง  

และมีการประเมินผลความพงึพอใจของ

ผู้ ใช้ฐานข้อมลู 

4. วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครบ 3 ด้าน 

และดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกนั

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

1. มีการจดักิจกรรมสนบัสนนุให้

บคุลากรได้พฒันาตนเองปีละ 2 ครัง้

(ภายในและภายนอก คณะ ศษ.) 

และติดตามผลความสําเร็จของการ

พฒันา 

2. พฒันาองค์ความรู้(KM)เพ่ือใช้ใน

การทํางานของหน่วยงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. พฒันาระบบฐานข้อมลูให้เช่ือมโยง

กบั มร.  

4.ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีมีสว่น

ร่วมในการ วิเคราะห์ความเสี่ยงให้

ครบ 3 ด้าน และดําเนินการแก้ไข ลด 

หรือป้องกนัความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้

อย่างเป็นรูปธรรมอย่างตอ่เน่ือง 

องค์ประกอบที่ 8 

จดัทํารายงานทางการเงินอย่างเป็น

ระบบและสม่ําเสมอเสนอทกุ 6 เดือน 

และเสนอตอ่ผู้บริหารทกุระดบั เพ่ือ

ทราบสถานะทางการเงินของหน่วยงาน

และบริหารจดัการตดัสินใจด้าน

งบประมาณ 

 

1.ให้มีการจดัทํารายงานทางการเงิน

เสนอตอ่คณะกรรมการประจําคณะ

ศกึษาศาสตร์ ปีละ 2 ครัง้ และเผยแพร่

ข้อมลูด้านงบประมาณแก่บคุลากร 

2. ให้มีการตรวจสอบจากผู้ตรวจ

ภายนอกหน่วยงาน ปีละ 2 ครัง้ 

 

1. จดัทําแนวปฏิบติัในด้านการ

รายงานสถานะทางการเงิน 

2. แจ้งข้อมลูด้านงบประมาน/

คา่ใช้จ่ายตามภารกิจหลกัให้

บคุลากรท่ีเก่ียวข้องรับทราบ 
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เป้าหมาย 
แผนการพัฒนา 

ระยะสัน้ 1 ปี ระยะยาว (3-5 ปี) 

องค์ประกอบที่ 9 

1.  ระบหุน่วยงาน/บคุลากรท่ี

รับผิดชอบในแตล่ะตวับ่งชี ้

2.  มีการจดัอบรมตวับ่งชี ้และ

แนวทางการจดัเอกสารให้กบั

หน่วยงาน/บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกลุม่

ย่อยในแตล่ะองค์ประกอบ 

 

 

1.ระบหุน่วยงาน/บคุลากรท่ีรับผิดชอบใน

แตล่ะตวับ่งชี ้และประเมินผลการ

ดําเนินงานในแตล่ะองค์ประกอบ 

2. มีการจดัอบรมตวับ่งชี ้และแนวทาง

การจดัเอกสารให้กบัหน่วยงาน/บคุลากร

ทกุระดบั 

3. ศกึษาดงูานเก่ียวกบังานประกนั

คณุภาพการศกึษาสถาบนัอดุมศกึษา

ตา่งๆท่ีผ่านการประเมินจาก สมศ. 

4. จดักิจกรรมให้ความรู้งานประกนั

คณุภาพการศกึษาแก่นกัศกึษา คณะ 

ศษ. 

 

1.  ระบหุน่วยงาน/บคุลากรท่ี

รับผิดชอบในแตล่ะตวับ่งชี ้และ

ประเมินผลการดําเนินงานในแตล่ะ

องค์ประกอบอย่างตอ่เน่ือง 

2. มีการจดัโครงการให้ความรู้และ

ทกัษะแก่ บคุลการและนกัศกึษา

เพ่ือให้มีความเข้าใจในงานประกนั

คณุภาพการศกึษา อย่างตอ่เน่ือง  
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ภาคผนวก ก 
เอกสารประกอบ 
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องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และ แผนการดําเนินงาน 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ศษ.1.1.1.1 กรอบแผนอุดมศึกษายะยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
ศษ.1.1.1.2 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 1    (พ.ศ.2551-2554) 
ศษ.1.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.1.1.1.7 แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผน คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที ่8/2553 วาระที่ 4.12 
ศษ.1.1.2.2 รายงานประชุมฝายนโยบายและแผน คร้ังที่ 3/2553  วาระที่ 4 
ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ศษ.1.1.5.1 ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 (6 เดือน) 
ศ.ษ.1.1.5.2 ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 (12 เดือน) 
ศษ.1.1.7.1 อนุมัติรางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
ศษ.1.1.8.1 

 
รายงานผลการดําเนนิงานของแผนปฏิบัติราชการประจาํป 2554 รอง 12 เดือนมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ. 1.1.8.2 รายงานการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (แผนกลยุทธ) 

1.2 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ คือ ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 16.1) 
ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8 /2553 
ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
ศษ. 1.2.1.1 มติสภามหาวิทยาลัย  การกําหนดอัตลักษณ มร. คร้ังที่ 3/55 วาระที่ 4.21 
ศษ. 2.1.3.5 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร  กลอง 2 
ศษ. 1.2.2.1 คําอธิบายรายวิชา รายวชิา TL501/502 การฝกประสบการณวชิาชพีครู 
ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  (Course Syllabus)  ปการศึกษา 2554  วิชาEF 205 
ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนา

ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 
ศษ. 1.2.2.2 จดหมายตอบรับผลการอบรมโครงการฯจากโรงเรียนวิจิตรวิทยา 
ศษ. 1.2.2.3 บทเรียน e-Learning  รายวิชา TL 334 การสอนเพื่อพัฒนาคานิยมและจริยธรรม 
ศษ. 1.2.2.4 รูปภาพบอรดคุณธรรมในพระบรมราโชวาท 
ศษ. 1.2.3.1 สรุปผลการประเมินการพฒันามหาวิทยาลยัรามคําแหงตามอัตลกัษณ คณะศึกษาศาสตร  ป 2554 
ศษ. 1.2.4.1 เอกสาร ขอชื่นชมนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครูวิชาภาษาจีน 
ศษ. 1.2.4.2 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองในระดับชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2554 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3    ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  คือ ผลิตบัณฑติใหมีความรูคูคุณธรรม (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 
16.2) 
ศษ. 1.3.1.1 สรุปผลการประเมินการติดตามคุณภาพบัณฑติ รุนที ่37 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัย

รามคําแหง 
1.4 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (การเปนมหาวิทยาลัยแบบ
ตลาดวิชา)  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 17) 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8  /2553 
ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ศษ.1.2.1.1 มติสภามหาวิทยาลัยเร่ือง 

เอกลักษณของ มร. คร้ังที่ 3 /55 วาระที่ 4.21 
ศษ. 1.4.2.1 การรับสมัครนิสิตยายโอนจากการสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
ศษ. 1.4.2.2 การรับสมัครผูเขาศึกษาเปนรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  (Pre-Degree) 
ศษ. 1.4.2.3 การรับสมัครนศ.ประเภทเทียบโอนหนวยกิต  
ศษ. 1.4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร เก่ียวกับเอกลักษณของสถาบัน (การเปนมหาวทิยาลัย

แบบตลาดวชิา)  
ศษ. 1.2.4.1 เอกสาร ขอชื่นชมนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพครูวิชาภาษาจีน 
ศษ. 1.2.4.2 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองในระดับชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2554 
ศษ. 1.4.4.1 เกียรติบัตรครูผูทําประโยชน 
ศษ. 4.2.1.4 รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประจําป 2554    

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ศษ. 2.1.1.1 ระบบกลไกการเปดปดหลักสตูร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ. 2.1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง  ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสตูร   
ศษ. 2.1.1.3 บันทึกขอความ เร่ือง การแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปดหลักสตูรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน

ของสถาบันอุดมศึกษา 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
ศษ. 2.1.1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.1.6 ประกาศหลักเกณฑสภามหาวทิยาลัยรามคําแหง  เร่ืองการกําหนดระบบและกลไกการจัดทาํ
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.8 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 1/2555 วาระที่4.2 และ วาระที่ 5  
คร้ังที่ 2/2555 วาระที่4.4 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2555 วาระที่ 4.5 
ศษ. 2.1.1.10 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2555  วาระที่4.7 
ศษ. 2.1.1.11 เอกสาร ขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ (หลักสูตร 5 ป) หลักสตูร

ใหม พ.ศ. 2555 
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หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  4/2554  วาระที่ 3.2 

ศษ. 2.1.3.1 บันทึกขอความ เร่ืองการรับรองวุฒิการศึกษาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 2.1.3.2 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาและแผนกําหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีสวนกลาง                
พ.ศ. 2554    กลองที่   1 

ศษ. 2.1.3.3 คูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา  2554   กลองที่  1 

ศษ. 2.1.3.4 บันทึกขอความ เร่ืองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลกัสูตร 

ศษ. 2.1.3.5 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร  กลอง 2 

ศษ. 2.1.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิชาการระดับภาควชิา 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  3,4/2554 1,2/2555 

ศษ. 2.1.4.2 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 5ป)                
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 2.1.4.3 รายงานการวิจัย เร่ือง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 5ป คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 2.1.5.1 บันทึกขอความ เร่ือง แบบรายงานการดาํเนินงานหลักสูตร(สมอ.07) ปการศึกษา  2554 

ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลขาราชการสายวิชาการ จาํแนกตามวฒุิการศึกษาและตําแหนงทางวชิาการ                            
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ตัวบงชี้ 2.3  อาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลขาราชการสายวิชาการ จาํแนกตามวฒุิการศึกษาและตําแหนงทางวชิาการ                   
คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ตัวบงชี้ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2554   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

ศษ. 2.4.1.2 บันทึกขอความ สรุปภาระงานสอนและอัตรากําลงัที่พึงมี คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา  2553 

ศษ. 2.4.1.3 บันทึกขอความ ขอสงแผนการดาํเนินงานองคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 4/2554  วาระที่ 4.5 

ศษ.  2.4.2.1 โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง  การสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.  2.4.2.2 เอกสาร แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

ศษ. 2.4.2.3 บันทึกขอความ ขอลาศึกษาตอ 

ศษ. 2.4.2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางประสบการวิชาชีพครู    

ศษ. 2.4.2.5 รายชื่อคณาจารยและบุคลากรทีเ่ขารับการอบรม  ปการศึกษา 2554  แฟม 4 

ศษ. 2.4.2.6 บันทึกขอความ ขอสงประเมนิแผนการดําเนินงาน  ปการศึกษา 2554  

ศษ.  2.4.3.1 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลยัรามคําแหง เร่ืองการตรวจสุขภาพประจาํป 2554 

ศษ.  2.4.3.2 ภาพถายกีฬาสุพรรณิการเกมส 
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หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

ศษ. 2.4.3.3 โครงการ ชาวรามฯ รวมใจตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ. 2.4.3.4 แบบฟอรมคําขอกูเงินสวัสดิการคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.  2.4.3.5 หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาใหแกราชการ 

ศษ.  2.4.3.6 เอกสาร ขอเสนอรายชื่อผูสิทธิไดรับเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาใหแกราชการ ประจาํป 2554 

ศษ.  2.4.3.7 เอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของกับการชวยงานศพ 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2554 วาระที่ 4.6   

ศษ. 2.4.4.1 แบบกรอกรายการ  การนําความรูและทักษะทีไ่ดจากการพฒันาตนเอง  (ประชุม อบรม สัมมนา)  
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัตงิานที่
เก่ียวของ   

ศษ. 2.4.5.1 บันทึกขอความ ขอสงบุคลากรเขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ศษ. 2.4.5.2 คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลยั 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  / การจัดการความรู    

ศษ. 2.4.5.3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 2/2555วาระที่ 4.5  

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ศษ. 2.5.2.1 รูปภาพสาํนักหอสมุดกลาง  สถาบันคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยรามคําแหง และอุปกรณการศึกษา  
สภาพแวดลอม 

ศษ. 2.5.2.2 รายงานสรุป การดาํเนินงานพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปงบประมาณ 2554  

ศษ. 2.5.2.3 e-Learning   

ศษ. 2.5.2.4 e-book 

ศษ. 2.5.2.5 รายงานการใชบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนัคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 2.5.2.6 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาและการเรียนการสอน  ของศูนยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศูนย IT) สถาบันคอมพิวเตอร  

ศษ. 2.5.2.7 สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เทคนคิการสืบคนฐานขอมูลวิทยานพินธ
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2554 

ศษ. 2.5.2.8 รายงานผลโครงการฝกอบรมการใชบทเรียน e-learning ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 2.5.2.9 โครงการฝกอบรมความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา  2554                                              

ศษ. 2.5.3.1 รูปภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอน 

ศษ. 2.5.3.2 รูปภาพอุปกรณสงสญัญาณไรสาย ของคณะศ ึกษาศาสตร 

ศษ. 2.5.4.1 ระบบลงทะเบยีนเรียน2 (สวนกลาง)1ปริญญาตรี
2  http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

ศษ. 2.5.4.2 รูปภาพงานอนามัย มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

http://www.edu.ac.th/
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. 2.5.4.3 รูปภาพโรงอาหารมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 2.5.4.4 รูปภาพสนามกีฬาในรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 2.5.5.1 ภาพถายสาธารณปูโภค ไดแก น้ําประปา ถังขยะ ที่ทิง้ขยะ  

ศษ. 2.5.5.2 รูปภาพอุปกรณปองกันอัคคีภัย คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.5.5.3 รูปภาพเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.5.5.4 กรอบภาระหนาที่หนวยอาคารสถานที่ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.5.6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการสาํนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
(ผูใชบริการภายใน,ภายนอก) 

ศษ. 2.5.6.2 รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาใหมปการศึกษา  2554 ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตอการใชสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส e-Learning 

ศษ. 2.5.6.3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ของผูใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร   

ศษ. 2.6.6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในอุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง  ปการศึกษา  2554 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2554  วาระที่ 4.10 

ศษ. 2.5.7.1 ภาพถายบนัไดทางเดนิ และโครงเหล็กพรอมมุงหลังคา ชั้น 2 อาคารนครชุม 

ศษ. 2.5.7.2 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2554 งบลงทุน (กองทุนสนิทรัพยถาวรงบรายได)       
คณะศึกษาศาสตร 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

ศษ. 2.1.3.5 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร  กลอง 2 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิชาการระดับภาควชิา 

ศษ. 2.1.3.2 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาและแผนกําหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีสวนกลาง             
พ.ศ. 2554    กลองที่   1 

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  (Course Syllabus)  ปการศึกษา 2554  แฟม 6 

ศษ. 2.6.3.1 รายชื่อกระบวนวิชาที่ฝกสอนฝกงาน   

ศษ. 2.6.3.2 รายชื่อวิชาที่มีการฝกปฏิบัต ิ

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus (หลักสูตรวิชาฝกสอน/ฝกงาน/ฝกปฏิบตั)ิ 

ศษ. 2.6.4.1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวฒุิบรรยาย 

ศษ. 2.6.4.2 เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ศษ. 2.6.4.3 บันทึกขอความขอสงนักศึกษาออกไปฝกสอน ฝกงาน 

ศษ..2.6.5.1 รายงานวิจัยเร่ือง งานดอกไม บายศรี แกะสลักผักผลไม สมยัสุโขทัยถึงรัตนโกสินทรตอนกลาง  
กลองที่ 3 

ศษ..2.6.5.2 เอกสารคําสอนวิชาแกะสลักผักและผลไม HEC 3502 (HC 398) กลอง 3 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

ศษ..2.6.5.3 บทเรียน e- learning ดานศิลปวัฒนธรรม (หัตถศิลปใบตองสด) 
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http://www.ram.edu/stu_frame.php 

ศษ. 2.6.5.4 บทคัดยอ “ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพื้นหลังที่มีแบบอักษรตางกันเมื่อนํามาเสนอบน
จอโทรทัศนแอลซีด”ี 

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus) ET 481  HC 398 

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

ศษ. 2.6.7.1 ระบบการปรับปรุงวธิีการเรียนการสอนและพฒันาผูเรียน 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที1่4/2554 วาระที่  3.6 

ศษ. 2.6.7.2 บันทึกขอความขอสงผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน  

ศษ. 2.6.7.3 แบบกรอกรายการ “การนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน”  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ศษ. 2.7.1.1 สรุปผลการประเมินการติดตามคุณภาพบัณฑติ ระดับปริญญาตรีรุนที่ 37 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรรมการ  ประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  6 /2555  วาระที่  4.4 

ศษ.2.7.3.1 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ.2.7.3.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2554 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ.8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2554 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมวิชาการคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2555 วาระที่ 4.1 

ศษ. 2.7.4.1 เอกสารประชาสัมพันธเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินและรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมโครงการบริการวชิาการแกชุมชน เร่ือง การ
ประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  

ศษ. 2.7.4.2 
 

ผลการประเมินและรายชื่อนักศึกษาเขารวมโครงการอบรมเร่ือง ขบวนยาเสพติดกับภัยใกลตัว และ
การอภิปรายหัวขอ ทิศทางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ศษ. 2.7.4.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2549 

ศษ. 2.7.4.4 ซีดีการประชุมวชิาการระดับชาติเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา  คร้ังที่3  

ศษ. 3.2.3.2 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา 

ศษ. 3.2.3.3 โครงการพัฒนาจิต เมตตาภาวนา  สําหรับนักศึกษาฝกงาน สาขาจิตวิทยา 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

ศษ.10.1.2.1 โครงการกิจกรรมการเสริมสรางประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษา            
ประจําปการศึกษา  2554 (โครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554) 
 
 
 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกบันักศึกษา 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่  2/2554           
วาระที ่ 4.2 

http://joomla.ru.ac.th/oasc/master/pb4.pdf
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ศษ. 2.8.1.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2555 

ศษ. 2.8.1.2 -  คําอธิบายรายวิชา RU 100 ความรูคูคุณธรรม (ป.ตรี)  
-  คําอธิบายรายวิชา RU 600 ความรูคูคุณธรรม (ป.โท) 
-  คําอธิบายรายวิชา RU 900 ความรูคูคุณธรรม  (ป.เอก) 

ศษ. 2.8.2.1 หนังสือเวียนแจงใหบุคลากร ผูบริหาร และคณาจารยใหรับทราบ  

ศษ. 2.8.2.2 ปายประกาศประชาสัมพันธในบริเวณคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ. 3.2.3.4 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา 

ศษ. 3.2.3.4 โครงการพัฒนาจิต เมตตาภาวนา  สําหรับนักศึกษาฝกงาน สาขาจิตวิทยา 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

ศษ.10.1.2.1 โครงการกิจกรรมการเสริมสรางประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษา ประจาํป
การศึกษา  2554 

ศษ. 2.8.5.1 รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 

ตัวบงชี้  2.9    บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ป  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 1) 

ศษ. 2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา  

ศษ. 2.9.1.2 สรุปผลการประเมินภาวการณมงีานทาํของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2553-2554        
รุนที่ 37 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ตัวบงชี้ที่ 2.10    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (สมศ. ตัวบงชีท้ี่ 2) 
ศษ. 2.10.1.1 สรุปผลการประเมินการติดตามคุณภาพบัณฑติ รุนที่ 37  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 
ศษ. 2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา  

ศษ. 2.10.1.2 จํานวนนักศึกษาปริญญาโททีส่ําเร็จการศึกษา 2553 

ศษ. 2.10.1.3 จํานวนนักศึกษาปริญญาเอกที่สาํเร็จการศึกษา  2553 

ตัวบงชี้ที่ 2.11    ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร                           
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 3) 
ศษ. 2.11.1.1 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีต่ีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ/นานาชาติป

การศึกษา 2554 
ศษ. 2.11.1.2 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ปการศึกษา  2554 

ตัวบงชี้ที่ 2.12   ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 4) 
ศษ. 2.12.1.1 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ/นานาชาต ิ

ปการศึกษา 2554 
ศษ. 2.12.1.2 รายชื่อผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2554 

ตัวบงชี้ที่ 2.13  การพัฒนาอาจารย  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 14) 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลขาราชการสายวิชาการ จาํแนกตามวฒุิการศึกษาและตําแหนงทางวชิาการ                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ศษ.3.1.1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร เร่ือง แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.1.1.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.1.1.3 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2554 

ศษ.3.1.1.4 หนาที่ความรับผิดชอบของงาน      
บริการการศึกษา 

ศษ.3.1.1.5 ภาพถายงานบริการการศึกษา 

ศษ.3.1.1.4 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ. 3.1.2.1 ประกาศขอมูลขาวสาร 

ศษ. 3.1.2.2 แผนพับประชาสัมพนัธคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 3.1.2.3 ประกาศพิจารณาทนุการศึกษา ปการศึกษา 2554 

ศษ.2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ. 3.1.2.4 ภาพถายการใหขอมูลทางโทรศัพท 

ศษ.3.1.3.1 โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลกูเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน ภาควชิาพลานามัย 

ศษ.3.1.3.2 รายงานผลการประกวดอาหารไทยเทิดไทองคราชินี อาหารไทยกองไกลทั่วโลก 

ศษ.3.1.3.3 รายงานผลการประกวดแกะสลกัผักผลไม ผสานงานใบตอง ดอกไมสด 

ศษ.2.4.5.6 Website www.edu.ac.th  (สวนของศิษยเกา) 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

ศษ.3.1.5.1 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา   คณะศึกษาศาสตร ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา 2554 

ศษ. 3.1.5.2 หนังสือเชิญศิษยเกาเขารวมกิจกรรม 

ศษ. 3.1.5.3 ภาพถายศิษยเกาเขารวมกิจกรรมในการการประกวดอาหารไทยเทิดไทองคราชนิี                         
อาหารไทยกองไกลทั่วโลก และการประกวด แกะสลักผักผลไม ผสานงานใบตอง ดอกไมสด  

ศษ.3.1.6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร                    
ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.1.1.2 ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.1.3.1 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน                 
ภาควิชาพลานามัย 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 3/2554  วาระที่ 4.3 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ศษ.3.2.1.1 แผนดําเนนิงานปการศึกษา 2554 (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

ศษ.3.2.1.2 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 42/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา                   

http://www.edu.ac.th/
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 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  คร้ังที่ 2/2554  วาระที่ 4.1 

ศษ.3.1.1.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ศษ. 9.1.1.7 โครงการโครงการอบรมเร่ือง ตัวบงชี้  และเกณฑการประเมนิคุณภาพ  ปการศึกษา 2554 

 
 

ศษ.3.1.1.2 

ระดับปริญญาตรี 
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2554 

 
ศษ.3.2.3.1 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสขุภาพ 
โครงการกีฬาสานสัมพันธรวมพลัง 4 คณะ ปการศึกษา  2554 

 
ศษ.3.2.3.2 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

 
ศษ.3.2.3.3 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.2.3.4 โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา”สาํหรับนักศึกษาฝกงาน สาขาจิตวิทยา 

ศษ.10.1.2.1 
 

โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม และจริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

 
ศษ. 3.2.3.5 

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 

 
 
 

ศษ.3.2.3.6 

ระดับปริญญาโท 
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
โครงการปจฉิมศึกษาดูงานและปจฉิมนิเทศของนักศึกษาระดบัปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
จ.นาน 

ศษ.3.2.3.7 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

 
ศษ.3.2.3.8 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการรดน้ําดาํหัวคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเพือ่สืบสานวัฒนธรรมไทย 

ศษ.3.2.4.1 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ระหวาง คณะศึกษาศาสตร คณะนิติศาสตร  คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ.3.2.4.2 
 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน ระดับนักศึกษา 
ระหวาง คณะมนษุยศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.3.2.4.3 
 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสราง 
เครือขายแลกเปลี่ยนและพฒันาคุณภาพการศึกษา ระหวาง ภาควิชาหลักสูตรและการสอน           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง และ ภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.3.2.4.4 โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ รวมพลัง ๔ คณะ  ปการศึกษา ๒๕๕๔” 
 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกลตัว”และการอภิปรายหัวขอ “ทิศทาง
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย?” 

ศษ. 9.1.1.7 โครงการโครงการอบรมเร่ือง ตัวบงชี้  และเกณฑการประเมนิคุณภาพ  ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.2.5.1 รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.2.5.2 ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปการศึกษา 2553  องคประกอบที่ 3 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  คร้ังที่1 /2555 วาระที่ 4.2 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  คร้ังที่1 /2555 วาระที่ 4.2 

องคประกอบที่ 4   การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ศษ. 4.1.1.1 คําสั่งที่  109/2554  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร  3,4/2554, 1,2/2555  

ศษ. 4.1.1.3 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 (องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.1.4 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2554  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลผลรายวชิา ET 481 HEC 3502 (HC 398)   

ศษ..2.6.5.2 เอกสารคําสอนวิชาแกะสลักผักและผลไม HEC 3502  (HC 398) กลอง 3 

ศษ. 4.1.2.1 บทคัดยองานวิจัย   
1. เร่ือง  ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพื้นหลังที่มีแบบอักษรตางกันเมื่อนํามาเสนอบน
จอโทรทัศนแอลซีด ี   
2. เร่ือง งานดอกไมบายศรีแกะสลกัผลักผลไม สมัยสโุขทัยถึงรัตนโกสินทรตอนกลาง 

ศษ. 4.1.2.2 ตํารา วิชา PC 313  จิตวิทยาการทดลองเบื้องตน   

ศษ. 4.1.3.1 รายชื่อคณาจารยไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ศษ. 4.1.3.2 บันทึกขอความ ขอสงคูมือจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th / การจัดการความรู 

ศษ. 4.1.4.1 หนังสือขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ  2554 

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

ศษ. 4.1.5.2 ฐานขอมูลวิทยานิพนธ และงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis 

ศษ. 4.1.6.1 รายงานการใชเงินงบประมาณรายไดจากรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หมวดเงินอุดหนุนการ
วิจัย 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  10/2554  วาระที่  3.11 

ศษ.4.1.6.2 ผลการประเมินการสนบัสนุนพนัธกิจการวิจัย ประจําปการศึกษา 2554 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 1/2555 วาระที่ 4.3   

ศษ. 4.1.8.2 งานวิจยัเร่ือง  เร่ือง แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ โครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ศษ. 4.2.1.1 หนังสือการประชาสัมพนัธการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรค 

ศษ. 4.2.1.2 หนังสือขออนุมัติเขารวมประชุมสัมมนานานาชาติ 11th Annual SEAAIR Conferrence 

ศษ. 4.2.1.3 หนังสือขออนุมัติไปเสนอบทความทางวิชาการตางประเทศ 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณ3ะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 11/2554 วาระที่ 4.6-4.8   

http://www.edu.ac.th/
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คร้ังที่ 4/2555  วาระที่ 4.21-4.22 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณ3ะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2555 วาระที่4.25  4/2555  
วาระที่  4.3 

ศษ. 4.2.1.4 รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ ประจําป 2554    

ศษ. 4.2.2.1 คูมือการจัดเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพวารสารวิจยัรามคําแหง 

ศษ. 4.2.2.2 วารสารวิจัย รามคําแหง 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th/ระบบสารสนเทศ/งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ศษ. 4.2.4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน 

ศษ. 4.2.5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการบริหารจัดการสิทธปิระโยชนจากสินทรัพยทางปญญา 
พ.ศ. 2549 

ตวับงชี้ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลขาราชการสายวิชาการ จาํแนกตามวฒุิการศึกษาและตําแหนงทางวชิาการ                           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 4.3.3.1 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2554 

ตัวบงชี้  4.4      งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 5) 

ศษ. 4.2.3.1 งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร   

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลขาราชการสายวิชาการ จาํแนกตามวฒุิการศึกษาและตําแหนงทางวชิาการ                            
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ตัวบงชี้ที่ 4.5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 6) 

ศษ. 4.2.4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ที่ 4.6  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 7) 

ศษ. 4.6.1.1 บทความวชิาการที่ไดรับการตีพมิพในวารสารระดับชาต ิ

ศษ. 4.6.1.2 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวฒุ ิ 

ตัวบงชี้ที่  4.7 งานวิจัยสถาบนั 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 (องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2554 วาระที่ 4.3   

ศษ. 4.1.1.5 คําสั่งที่  109/2554  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2554 วาระที่ 4.3   

ศษ.4.7.3.1 บันทึกขอความ ขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ. 1.1.2.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 9/2554 วาระที่ 4.17 

ศษ.4.7.3.2 รายงานการวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรที่มีตองานบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง   

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

ศษ. 4.7.4.1 การติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนนุ  

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2554 วาระที่ 4.6 
,2/2555 วาระที่ 4.5 
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ศษ. 4.7.5.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  คร้ังที่ 2/2555  วาระที่ 4.2 

องคประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ศษ. 5.1.1.1 ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ศษ.  5.1.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการใหบริการวิชาการ 

ศษ. 5.1.1.3 ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม ของสวนราชการ  พ.ศ. 2545 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.1.4 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2555  วาระที่4.2 ,2/2555 
วาระที่4.3 

ศษ. 5.1.1.5 หนังสือขออนุมัติงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

ศษ.  5.1.1.6 รายชื่ออาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแกสังคม  แฟม 13 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน 

ศษ. 5.1.2.2 โครงการเลี้ยงลูกดวยรักและเขาใจ   

ศษ. 5.1.2.3 โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ    Educa 2011   

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวชิา  (Course Syllabus)  EE  374   PC 789  HC 606 

ศษ. 5.1.3.1 โครงการผลิตบทเรียน e-learning ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 

ศษ. 2.6.5.3 บทเรียน e-learning ดานการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการใน
การพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  แฟม 14 

ศษ. 5.1.2.2 ผลการประเมินโครงการเลี้ยงลกูดวยรักและเขาใจ   

ศษ. 5.1.3.1 ผลการประเมินโครงการผลติบทเรียน e-learning ดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม เร่ืองหัตถศิลป
ใบตองสด 

ศษ. 5.1.4.1 แบบประเมนิความพึงพอใจของผูเขาเรียน บทเรียนดานศิลปวฒันธรรมและดานวชิาชีพ ของศูนย 
e-learning ม.รามคําแหง  

ศษ. 5.1.2.3 ผลการประเมิน โครงการการจัดนิทรรศการทางวชิาการ Educa 2011   

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่ วาระที่ 4.3 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ศษ. 5.2.1.1 ผลการประเมินโครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพื้นหลัง
ที่มีแบบอักษรตางกันเมื่อนํามาเสนอบนจอโทรทัศนแอลซีด”ี   
 
 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 2/2554  วาระที่ 4.1 
คร้ังที่ 4/2554  วาระที่ 5.1 
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ศษ.5.2.2.1 หนังสือเชิญรวมโครงการอบรมโครงการบริการวิชาการแกสังคม เร่ืองการประยุกตใชวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน   

ศษ. 5.2.2.2 แบบตอบรับเขารวมโครงการบริการวิชาการแกสังคม เร่ืองการประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิส
มนสิการในการพฒันาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน   

ศษ. 5.2.2.3 หนังสือเชิญวิทยากร 

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการใน
การพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  แฟม 14 

ศษ. 5.2.3.1 หนังสือจากหนวยงานภายนอกที่นําผลจากการอบรมไปใชประโยชน 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่ 4.3 

ศษ. 5.2.4.1 News letter ศษ.  

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   

 ตัวบงชี้ที่ 5.3   ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 8) 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง “การประยุกตใชวธิีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน”  แฟม 14 

ศษ. 5.1.2.2 โครงการ”เลี้ยงลูกดวยรักและเขาใจ”   

ศษ. 5.1.2.3 โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
Educa 2011   

ศษ. 5.1.3.1 โครงการผลิตบทเรียน e-learning ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 9) 

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2552  (องคประกอบที่ 5) 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2555  วาระที่4.2 ,2/2555 
วาระที่4.3 

ศษ. 5.4.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงาน ปการศึกษา  2554 (องคประกอบที่ 5) 

ศษ. 5.4.3.1 ผลการดําเนนิงานตามโครงการโรงเรียนตนแบบเขาสูระบบสาธติมหาวิทยาลัยรามคําแหงเต็ม
รูปแบบ โรงเรียนเทศบาลพิบลูสวัสดิ์ จังหวัดภูเก็ต ป 2553 - 2555 

 ตัวบงชี้ที่ 5.5 ผลการชี้นําปองกันหรือแกปญหาของสังคม ในดานสิ่งเสพติด  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 
18.1) 

ศษ. 5.1.1.4 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  93/2553  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.2.1.2 
 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 39/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง “การประยุกตใชวธิีคิดแบบโยนิโสมนสิการในการพัฒนา
ตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน”  แฟม 14 

ศษ.10.1.2.1 โครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2555 

http://www.edu.ac.th/
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ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2555 วาระที่ 4.1 

ศษ. 5.5.1.1 โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ. 5.5.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสรางเสริมคุณคาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและ
ชุมชนดานสุขภาพและสิ่งเสพตดิ 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่4.3 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  8/2555  วาระที่  4.3 

ศษ. 5.5.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก
สังคม) 

ศษ. 5.5.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสรางเสริมคุณคาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและ
ชุมชนดานสุขภาพและสิ่งเสพตดิ 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่4.4 

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง “การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน”  แฟม 14 

ศษ.10.1.2.1 ผลการประเมินโครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 

ศษ. 5.5.1.1 ผลการประเมินโครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ. 5.2.3.1 หนังสือจากหนวยงานภายนอกที่นําผลจากการอบรมไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ที่ 5.6 ผลการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพ  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 18.2) 

ศษ. 5.1.1.4 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ.3.2.1.2 
 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 39/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.10.1.2.1 โครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2555  วาระที่ 4.1 

ศษ. 5.5.1.1 โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ. 5.5.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสรางเสริมคุณคาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและ
ชุมชนดานสุขภาพและสิ่งเสพตดิ 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  8/2555  วาระที่  4.3 

ศษ. 5.5.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2554 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก
สังคม) 

ศษ. 2.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่4.4 

ศษ.10.1.2.1 ผลการประเมินโครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554 

ศษ. 5.5.1.1 ผลการประเมินโครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 
 
 
 

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่  6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.6.1.1.1 ระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.1.1.2 การดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA (ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม) 
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ศษ.6.1.1.3 คําสั่งที่ 54/ 2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการฝายสวัสดิการและกองทุน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2554 

ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 3/2554 ,คร้ังที่ 1/2554 ,คร้ังที่ 2/2554 , 
คร้ังที่ 3/2554 , คร้ังที่ 1/2555,คร้ังที่ 2/2555 , 
คร้ังที่ 3 /2555 ,คร้ังที่ 4/2555  

ศษ.6.1.1.6 เอกสารงบประมาณเงินรายได ป 2554 (แผนการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม) 

ศษ.6.1.1.7 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 8/2554 วาระที่ 4.9 
คร้ังที่ 14/2554 วาระที่ 4.2,4.3,4.4,4.5 
คร้ังที่ 3/2555  วาระที่ 4.3,4.4,4.6,4.5,4.9 

ศษ. 5.1.3.1 โครงการผลิตบทเรียน e-learning ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 

ศษ. 2.6.5.3 บทเรียน e-learning ดานการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 

ศษ. 5.1.2.3 โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ    Educa 2011   

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา (Course Syllabus) HEC 3502  (HE 398) และHC 606 

ศษ.6.1.3.1 แผนประชาสัมพันธ 
ภาพนิทรรศการสงเสริมและอนรัุกษ 

ศษ.2.6.5.3 โครงการผลิตบทเรียน e-learning ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เร่ือง หัตถศิลปใบตองสด 

ศษ.6.1.3.2 Website e-Learning  http://www.ram.edu/elearning/index.php 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   

ศษ.6.1.4.1 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาเรียน บทเรียนดานศิลปวัฒนธรรมและดานวิชาชีพ 
ของศูนย e-learning ม.รามคําแหง 

ศษ.6.1.4.2 
 

ผลประเมินโครงการการจัดนทิรรศการทางวิชาการEDUCA 2011 (ดานกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

ศษ.6.1.1.5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและกองทุนคณะศึกษาศาสตร 
1) คร้ังที่ 4/55 วาระที่ 4.2 
2) คร้ังที1่/54 วาระที่ 4.7  

ตัวบงชี้ที่  6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ศษ.6.1.1.3 คําสั่งที่ 54/ 2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการฝายสวัสดิการและกองทุน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2554 

ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที ่1-3/2554, คร้ังที่ 1-
4/2555 

ศษ.6.2.1.1 โครงการสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา และถวายเทียนพรรษา คณะ
ศึกษาศาสตร”   ปการศึกษา 2554 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

ศษ.6.2.1.2 โครงการ “วันแมแหงชาต ิคณะศึกษาศาสตร ประจําป 

ศษ.6.2.1.3 โครงการ “วันฉลองเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  (ชัน้สายสะพาย) คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2554” 

ศษ.6.2.1.4 โครงการแสดงมุฑิตาจิตแดบุคลากรคณะศึกษาศาสตรที่ปฏิบตัิงานมาจนอายุครบ 60 ป  

http://www.ram.edu/elearning/index.php
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ศษ.5.1.2.3 โครงการการจัดนิทรรศการทางวิชาการ Educa 2011 

ศษ.6.2.1.5 โครงการ “วันพอแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ประจําป 2554” 

ศษ.6.2.1.6 โครงการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม“ตลาดวัฒนธรรม นําความสขุ สูปใหม 2554” 

ศษ.6.2.1.7 โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ 

ศษ.6.2.1.8 โครงการศึกษาศาสตรรวมใจสานสายใย “วันครู” 

ศษ.6.2.1.9 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต (วันปใหมไทย) 

ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ คณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที ่1/2554  วาระที่ 4.7  3/54 วาระที่ 4.4 ,4.5,4.6  3/2555 วาระที่ 4.1 

ศษ.6.1.1.7 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 8/2554 วาระที่ 4.9 
คร้ังที่ 14/2554 วาระที่ 4.2,4.3,4.4,4.5 
คร้ังที่ 3/2555  วาระที่ 4.3,4.4,4.6,4.5,4.9 

ศษ.6.2.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม ปการศึกษา 2554   

ศษ.6.2.5.1 รายงานผลการประกวดอาหารไทยเทิดไทองคราชินี อาหารไทยกองไกลทั่วโลก 

ศษ.6.2.5.2 รายงานผลการประกวดแกะสลกัผักผลไม  ผสานงานใบตอง ดอกไมสด 

ศษ.6.2.5.3 ใบเกียรติบัตร  นางกัญญารัตน  วาจาทะศิลป 

ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและกองทุนคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/55 วาระที ่4.2 

ตัวบงชี้ที่  6.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   

ศษ.6.2.1.2 โครงการ “วันแมแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 ” 

ศษ.6.2.1.5 โครงการ “วันพอแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร ประจําป 2554” 

ศษ.6.3.1.1 ภาพกิจกรรมวันแมแหงชาติ   
ภาพกิจกรรมวันพอแหงชาต ิ

ศษ. 2.5.5.4 กรอบภาระหนาที่หนวยอาคารสถานที่ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.3.2.1 ภาพอาคารสถานที่ บริเวณหนาตึก EOB และ NCB  

ศษ. 2.5.5.3 รูปภาพเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.3.3.1 บันทึกขอความ ขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงภูมทิัศนของ ศษ. 

ศษ.6.3.3.2 ภาพถายสภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.3.4.1 ลานศิลปวฒันธรรม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.3.4.2 โครงการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมไทย “สื่อพื้นบานแสนสุข”  
คณะศึกษาศาสตร ป 2554 (9 พ.ค54) 

ศษ.6.2.1.6 โครงการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม“ตลาดวัฒนธรรม นําความสขุ  
สูปใหม 2554” 

ศษ.6.3.5.1 ผลประเมิน ความพึงพอใจดานสุนทรีภาพทางศิลปะและวฒันธรรม คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปการศึกษา 2554 

ศษ. 6.3.4.3 ภาพถายสถานที่การจัดโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทกุระดบัของสถาบัน 
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ศษ.7.1.1.1 ระบบและกลไกในการปฏิบัติหนาที่ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.1.2 พระราชบญัญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541  มาตราที่ 34 

ศษ. 7.1.1.3 แผนการดําเนินงาน องค 7 การบริหารและการจัดการ   ปการศึกษา  2554 

ศษ.7.1.1.4 ขอใหดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.7.1.1.5 คําสั่งแตงแตงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.1.6 ผลการประเมินคณบดี คณะศึกษาศาสตร ประจําป 2554 

ศษ.7.1.1.7 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2554 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 7/2555  วาระที่ 4.15 , 4.16 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2554 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2553 วาระที่ 4.12 

ศษ.7.1.2.1 บันทึกขอความ เร่ือง การสอบถามการใชขอมูลสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.2.2 แบบตอบรับ เร่ืองการใชขอมูลสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  ระบบฐานขอมลูสารสนเทศ / งานนโยบายและแผนฯ 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

ศษ.7.1.3.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิโครงการ ประจําปการศึกษา 2554 

ศษ.7.1.3.2 โครงการตางๆ  ของคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

ศษ.7.1.3.3 ผลการประเมินโครงการตางๆของคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

ศษ.7.1.3.4 ผลการดําเนนิงาน คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 5-13/2554,คร้ังที่ 1-8/2555 

ศษ.7.1.4.1 หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 7/2555 วาระที่ 1.6 

ศษ. 7.1.4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.5.1 เอกสารเผยแพรความรูเร่ือง “การเรียนการสอนที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม” 

ศษ.7.1.5.2 คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย  สถาบนั” 

ศษ.7.1.5.3 รายชื่อบุคลากรศึกษาตอ 

ศษ.7.1.5.4 รายชื่อบุคลากรที่ไดรับทุนการศึกษา 

ศษ.7.1.6.2 แบบกรอกรายการนําผลการประเมินมาวิเคราะหการบริหารงานเพื่อพัฒนาตนเอง 

ศษ.7.4.5.2 บันทึกขอความ เร่ือง ขอสงรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 7/2555  วาระที่  4.16, 4.23 

ศษ. 7.1.7.1 บันทึกขอความขอเสนอบทความวชิาการตางประเทศ 

ตัวบงชี้ที่  7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ศษ.7.2.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู คร้ังที่ 1/2554 

ศษ.7.2.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.5.1 เอกสารเผยแพรความรูเร่ือง “การเรียนการสอนที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม” 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 
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ศษ.7.1.5.2 คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัยสถาบนั” 

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.7.2.2.1 แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2554  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.2.2.2 ผลการจัดการความรู ปการศึกษา 2554  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง การประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนโิสมนสิการใน
การพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน  แฟม 14 

ศษ.7.2.3.1 - โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ  
  เร่ือง “การวิจัยสถาบนั”  
   - รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม   
   - ภายถายกิจกรรมฯ 
   - ผลการประเมิน 

ศษ.2.4.5.6 - เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th การจัดการความรู 

ศษ.2.6.1.4 ประมวลรายวิชา วิชา HA 101, HE 101 EE 374 

ศษ.4.7.3.1 บันทึกขอความเร่ืองขออนุมัติงบประมาณ สนบัสนนุงานวิจยั 

ศษ.4.7.3.2 บทคัดยอเร่ือง เร่ือง “ความพึงพอใจ  ของนักศึกษาที่ มีตองานบริการ 
  การศึกษา คณะศึกษาศาสตร” 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ 

ศษ. 7.3.1.1 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการศูนยสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.3.1.2 แผนระบบสารสนแทศ ประจาํป  พ.ศ. 2554 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   

ศษ. 7.3.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 7/2555  วาระที่ 4.5 

ศษ. 7.3.5.1 เอกสารการสงขอมูลผานระบบเครือขาย  

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   

ตัวบงชี้ที่  7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ศษ.7.4.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ศษ.7.4.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2555 

ศษ.7.4.2.2 แผนภาพการวิเคราะหและระบคุวามเสี่ยงดานบุคลากรสายคณาจารย, ดานการปฏิบัติงานสาย
คณาจารย, ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ (มร.คส 2) 

ศษ.7.4.2.3 กรอบอัตรากําลัง และการประชาสัมพันธรับอาจารย 

ศษ.7.4.2.4 วก.อ.5 จํานวนอาจารยปจจุบนั ณ เดือนกุมภาพันธ 2555 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.4.2.5 บันทึกขอความ เร่ืองแจงกระบวนวิชาที่ยังไมสงแบบรายงานการตรวจผลการสอบให สวป. 

ศษ.7.4.2.6 รายละเอียดการซอมแผงไฟฟา 

ศษ.7.4.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 
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ศษ.7.4.3.2 แผนภูมิความเสี่ยง (มร.คส 5) 

ศษ.7.4.3.3 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (มร.คส 6) 

ศษ.7.4.2.3 กรอบอัตรากําลัง และการประชาสัมพันธรับอาจารย 

ศษ.7.4.2.4 วก.อ.5 จํานวนอาจารยปจจุบนั ณ เดือนกุมภาพันธ 2555 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.4.2.5 บันทึกขอความ เร่ืองแจงกระบวนวิชาที่ยังไมสงแบบรายงานการตรวจผลการสอบให สวป. 

ศษ.7.4.2.6 รายละเอียดการซอมแผงไฟฟา 

ศษ.7.4.1.1 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ศษ.7.4.3.3 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (มร.คส 6) 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 9/2554 วาระที่ 1.5, 1.8, 1.9 
คร้ังที่ 7/2555 วาระที่ 1.7 
คร้ังที่ 8/2555 วาระที่ 1.2 

ศษ.1.1.2.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 9/2554 วาระที่ 1.5, 1.8, 1.9 
คร้ังที่ 7/2555 วาระที่ 1.7 
คร้ังที่ 8/2555 วาระที่ 1.2 

ศษ.7.4.5.1 แผนการดําเนนิงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

ศษ.7.4.5.2 บันทึกขอความ เร่ืองขอสงรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ศษ.8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง ปงบประมาณ 2554 

ศษ.1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2554-2557 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.8.1.2.1 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 2554 ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.1.2.2 งบประมาณประจําป 2554 

ศษ.8.1.2.3 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ 2554 ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.1.2.4 งบประมาณประจําป 2554 

ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปเงนิสํารองราชการ ประจําปงบประมาณ 2554 

ศษ.8.1.4.2 รายงานสถานะการเงินรายเดือน ประจาํปงบประมาณ 2554 

ศษ..8.1.4.3 รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2554 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 4/2554วาระที่ 3.4 คร้ังที่ 13/2554 วาระที่ 3.6   

ศษ. 8.1.4.4 รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายได ประจาํปงบประมาณ  2554 

ศษ.8.1.5.1 เอกสารการโอนเงิน งบประมาณประจําป 2554  

ศษ.8.1.5.1 การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2555 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 
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ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปการใชเงนิสาํรองราชการ ประจาํปงบประมาณ 2554 

ศษ.8.1.6.1 เอกสารการตรวจสอบจากหนวยงานการตรวจสอบภายในและเอกสารตรวจสอบจากผูแทน สตง. 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ศษ. 9.1.1.1 โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 9.1.1.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 9.1.1.3 คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มร. ปการศึกษา 2554 
(ฉบับ 20 เมษายน 255) 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา  คณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 5/2555  วาระที่ 4.1 

ศษ. 9.1.1.4 โครงการอบรมเร่ือง ตัวบงชี้  และเกณฑการประเมินคุณภาพ  ปการศึกษา 2554 

ศษ. 9.1.1.5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควชิา สํานักงานเลขาและคณะฯ  คณะ
ศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2554 

ศษ. 9.1.1.6 ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ปการศึกษา 2554    

ศษ. 9.1.1.7 รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรมเร่ืองตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2554 

ศษ. 9.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 4/2554 วาระที่ 4.1 คร้ังที่ 
1/2555  วาระที่ 3.1,4.1 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2554  วาระที่ 4.1 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 9.1.2.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ป พ.ศ.2554 

ศษ. 9.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2554 
และคร้ังที่ 1/2555   

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2554  วาระที่ 4.1 

ศษ. 9.1.4.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภาค 1 ปการศึกษา 2554  

ศษ. 9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

ศษ. 9.1.4.3  CHE QA online  

ศษ. 9.1.1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 4/2554 วาระที่ 4.1 คร้ังที่ 
1/2555  วาระที่ 3.1,4.1 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2554         วาระที่ 4.1 

ศษ.2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ. 9.1.6.1 Website  สํานักประกันคุณภาพ มร. http://www.ru.ac.th/quality_assurance/ 

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2554 

ศษ. 2.10.1.1 สรุปผลการประเมินการติดตามคุณภาพบัณฑติ รุนที่ 37  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ. 9.1.7.1 โครงการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา  2554 

ศษ. 9.1.7.2 โครงการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม ปการศึกษา  2554 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการเอกสาร 

http://www.edu.ac.th/
http://www.ru.ac.th/quality_assurance/
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ศษ. 9.1.7.3 โครงการบริการวิชาการ ปการศึกษา  2554 

ศษ. 9.1.8.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายและเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวาง 
ศษ. นต. บธ. ศก. และมษ. 

ศษ. 3.2.3.1 โครงการกีฬาสานสัมพันธรวมพลัง 4 คณะ   ปการศึกษา  2554 

ศษ. 9.1.8.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวาง ม.
รามฯ และม.เกษตรฯ  

ศษ. 9.1.8.3 ภาพถายบนัทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหวางม.รามฯ และม.เกษตรฯ 

ศษ. 9.1.8.4 หนังสือขอความอนุเคราะหเขาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ศษ. 9.1.1.5 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควชิา สํานักงานเลขาและคณะฯ  คณะ
ศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2554 

ศษ. 9.1.9.2 บันทึกขอความเสนอบทความวชิาการตางประเทศ 

องคประกอบที่ 10   นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ด ี(3D) 
ศษ.10.1.1.1 หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบาย 3D  

ศษ.10.1.1.2 คําสั่งที่ 22/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 3D คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 10.1.1.3 แผน-ประเมินแผนการดาํเนินงานปการศึกษา  2554 (องคประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3ดี 
(3 D) 

ศษ. 10.1.1.4 มติกปค.อนุมัติโครงการนโยบายสถานศึกษา3D  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.10.1.2.1 
 

โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม และจริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 (สงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554) 

ศษ.  3.2.3.2 โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 

ศษ.3.2.3.4 โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ รวมพลัง ๔ คณะ ปการศึกษา ๒๕๕๔” 

ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกลตัว”และการอภิปรายหัวขอ “ทิศทาง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย?” 

ศษ.10.1.2.2 โครงการสงเสริม 3D ใสถานศึกษา ประจาํป 2555 (รวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 

ศษ. 5.5.1.1 โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ.10.1.3.1 จดหมายขาวเร่ือง “ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 3D” 

ศษ.10.1.3.2 หนังสือเวียน 

ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   

ศษ. 9.1.1.3 คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มร. ปการศึกษา 2554  
(ฉบับ 20 เมษายน 255) 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2555  วาระที่ 4.3 

ศษ. 5.5.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสรางเสริมคุณคาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและ
ชุมชนดานสุขภาพและสิ่งเสพตดิ 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 10.2  ผลที่เกิดกบัผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม 
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ศษ.10.1.2.1 
 

โครงการกิจกรรมการสรางประชาธปิไตย คุณธรรม และจริยธรรม สําหรับผูนาํนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 (สงเสริม 3D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2554) 

ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรมเร่ือง “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกลตัว”และการอภิปรายหัวขอ “ทิศทาง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย?” 

ศษ.3.2.3.4 โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ รวมพลัง ๔ คณะ ปการศึกษา ๒๕๕๔” 

ศษ.  3.2.3.2 โครงการไหวครู ปการศึกษา 2554 

ศษ.10.1.2.2 โครงการสงเสริม 3D ใสถานศึกษา ประจาํป 2555 (รวมกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง) ฮูลาฮบู 

ศษ. 5.5.1.1 โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 
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