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     บทที่ 1 

บทนํา 
1.1 บทสรุปผูบริหาร 

…………………………………………………………………………………………………...............……………………………
ช่ือหนวยงาน  ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมา 
…………………………………………………………………………………………………...............……………………………
ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
…………………………………………………………………………………………………...............……………………………
รายช่ือผูบริหารของหนวยงาน 
…………………………………………………………………………………………………..............……………………………
หลักสูตรและสาขาท่ีเปดสอน  (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
จํานวนนักศึกษา  (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
จํานวนอาจารยและบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………….............……………………………… 
 

หมายเหตุ หนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนใหกําหนดระดับคุณภาพของอาจารย ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาจารย         
ผูชวยศาสตราจารย         
รองศาสตราจารย         

ศาสตราจารย         
ขอมูล ณ วันท่ี................................................. 
 
1.2 งบประมาณและอาคารสถานท่ี 

………………………………………………………………………………………………….............………………………………
…………………………………………………………………………………………………...............…………………………… 

1.3 เอกลักษณวัฒนธรรมของหนวยงาน  (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
…………………………………………………………………………………………………...............…………………………… 
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1.4 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน    

ผลการประเมินป 2554 การปรับปรงุ เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
องคประกอบท่ี 1 
……………………………………………… 
องคประกอบท่ี 2 
…………………………………………………….. 
องคประกอบท่ี 3 
……………………………………………………. 
องคประกอบท่ี 4 
……………………………………………………. 
องคประกอบท่ี 5 
……………………………………………………. 
องคประกอบท่ี 6 
……………………………………………………… 
องคประกอบท่ี 7 
…………………………………………………… 
องคประกอบท่ี 8 
…………………………………………………….. 
องคประกอบท่ี 9 
……………………………………………………. 
องคประกอบท่ี 10 
……………………………………………………. 
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1 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 บทสรุปผูบริหาร 
 คณะศึกษาศาสตรไดจัดตั้งข้ึนในป พ.ศ.2514 เพ่ือขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ใหกับประชาชน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาคณะศึกษาศาสตรไดปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการคือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จวบจนปจจุบัน 
คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนท้ังในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอก  

ในรอบปท่ีผานมา คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินงานในดานการจัดการเรียนการสอน โดยกําลัง
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของทุกสาขาวิชา ใหความรูดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา สงเสริมใหบุคลากรทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู จัดทําโครงการ
ตาง ๆ เพ่ือเปนการบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของไทย เพ่ือใหเห็นถึงความมีวัฒนธรรมและศิลปะในแขนงตาง ๆ  

 

ผลการประเมินตนเอง 
องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และ แผนการดําเนนิงาน   

กระบวนการพัฒนาแผนทําไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณคือ
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณคือผลิต
บัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมไดคะแนน 4.44 (ระดับดี) ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดน ท่ีสงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถาบันคือการเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) 
 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 1 เทากับ 5.00 (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  สกอ. 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 1 เทากับ 4.86 (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  ม.ร. 
 
จุดเดน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมร. และแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติ
การประจําป 2555 ครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ผลการดําเนินงานตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยดีมาก มีนักศึกษาท่ีไดรับ
การยกยองในระดับชาติเปนแบบอยางท่ีดีและมีคุณคาตอสังคม  
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- 
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องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) อาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการไดคะแนน 5 
(ระดับดีมาก) ระบบการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดคะแนน 5 (ระดบัดีมาก) หองสมุด 
อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรูคะแนน 5 (ระดับดีมาก)  ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต ไดคะแนน 3 (ระดับดี) ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก)  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปได
คะแนน 4.25 (ระดับดี) คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติไดคะแนน 4.43 (ระดับดี) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรไดคะแนน 0.21 (ระดับตองปรับปรุงเรงดวน) ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรไดคะแนน 0.28 (ระดับตองปรับปรุงเรงดวน) การพัฒนาคณาจารยไดคะแนน 
3.89 (ระดับดี) 
 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 เทากับ 4.75 (ระดับดีมาก) ตามเกณฑ สกอ. 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 เทากับ 3.93 (ระดับด)ี ตามเกณฑ ม.ร. 
  
จุดเดน 

1.  คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)พ.ศ. 2548 

2.  โครงการพัฒนาคณาจารย คณะศึกษาศาสตร เร่ือง แนวทางการจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารระดับชาตยิังมนีอย 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ควรมีกิจกรรมหรือการมอบหมายงานใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไดมี

สวนรวมหรือเขารวมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) ระบบ
และกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) 
 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 เทากับ 5.00 (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  สกอ. 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 เทากับ 5.00 (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  ม.ร. 
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จุดเดน 
1.คณะศึกษาศาสตร มีกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษารวมกับคณะศึกษาศาสตร ทั้งในระดับปริญญา

ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และมีการวางแผนปรับปรุงกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
2. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดทําระบบทําเนียบศิษยเกา และศิษยในปจจบุันข้ึน 
2. ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนา สรางเครือขายกับนักศึกษาในตางสถาบันเพิ่มข้ึน 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. เพ่ิมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติใหครบทุกดานโดยกระจายไปตามภาควิชาตาง ๆ ใหมากยิ่งข้ึน 

2. สนับสนุนใหนักศึกษาทุกระดับนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดโครงการและ
กิจกรรม 

3. สนับสนุนใหนักศึกษาภายในสถาบันและระหวางสถาบันสรางเครือขายและจัดกิจกรรมรวมกัน  
 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดคะแนน 5 (ระดบัดีมาก) ระบบและกลไก
การจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก)เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดคะแนน 1.14 (ระดับตองปรับปรุง) งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรไดคะแนน 1.39 (ระดับตองปรับปรุงเรงดวน) งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนไดคะแนน 1.04 (ระดับตองปรับปรุงเรงดวน) ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) งานวิจัยสถาบันไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) 
 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 เทากับ 3.71 (ระดับพอใช)  ตามเกณฑ  สกอ. 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 เทากับ 3.37 (ระดับพอใช)  ตามเกณฑ  ม.ร. 
 
จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ
วิจัยของคณะฯ 

2. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรและการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรสนับสนนุใหอาจารยทาํวจิัยอยางตอเนื่อง 

2.  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรยังมีนอย  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรในคณะฯทําวิจัยใหมากข้ึน 
2. สงเสริมการบูรณาการความรูท่ีไดจากการวิจัยกับการเรียนการสอนใหมากยิ่งข้ึน 
3. สรางเครือขายความสัมพันธกับสถาบันภายนอกใหมีมากยิ่งข้ึนเพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการ

เผยแพรงานวิจัย  
 
องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) กระบวนการบริการ
ทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) ผลการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) ผลการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) ผลการชี้นํา
ปองกันหรือแกปญหาของสังคมในดานสิ่งเสพติดภายในสถาบัน ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) ผลการชี้นําหรือ
แกปญหาสังคมในดานสุขภาพภายนอกสถาบัน ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) 
 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 เทากับ 5.00 (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  สกอ. 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 เทากับ 5.00 (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  ม.ร. 
 
จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการใหแกสังคมและชุมชน ดําเนินการอยางเปนระบบตาม 
2. มีกระบวนการการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีเกิดประโยชนหรือสรางผลกระทบของการ

ใหบริการแกสังคมในวงกวางไดอยางชัดเจน  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

บริการทางวิชาการแกสังคมท่ีสงเสริมใหชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองเพ่ือ
สะทอนอัตลักษณหรือเอกลักษณของคนในชุมชนหรือทองถ่ินไดอยางตอเนื่องและใหเกิดความเขมแข็งใน
ระยะยาว  

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ควรสรางความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรหรือทองถ่ิน ในการพัฒนาองคกรท่ีสะทอนอัตลักษณ
หรือเอกลักษณของชุมชน  
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดคะแนน 5.00 (ระดับดีมาก) การสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) 
 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6 เทากับ 5.00  (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  สกอ. 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 6 เทากับ 5.00  (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  ม.ร. 
จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีการพัฒนา
ระบบรวมกันกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน และสังคม 

2. สามารถสงเสริมและกระตุนใหนักศึกษาจัดทําโครงการท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติและสราง
ชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย  

   
จุดท่ีควรพัฒนา 

การสงเสริมใหมีโอกาสสรางผลงานหรือกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือใหไดรับการยก
ยองหรือไดรับรางวัลระดับชาติยังมีไมเพียงพอ 

  
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ควรสงเสริมนักศึกษาจากทุกภาควิชาใหไดมีโอกาสเขารวมประกวดผลงานหรือกิจกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก)การพัฒนาสูสถาบันเรียนรูไดคะแนน 4 
(ระดับดี) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) ระบบบริหารความเสี่ยง
ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร(คณบดี)ไดคะแนน 4.86 (ระดับดีมาก) 

 
คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 7 เทากับ 4.97 (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  สกอ. 

 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 7 เทากับ 4.97  (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  ม.ร. 
 

จุดเดน 
1. ผูบริหารมีการกําหนดทิศทาง ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินการ

บริหารงานไปปรับปรุงแกไขเพ่ือการพัฒนา 
2. มีการประเมินผูบริหารสูงสุดของคณะ(คณบดี) ไดรับการประเมินโดย คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง  
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเปนรูปธรรม 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1.  ควรใหคณาจารยทุกภาควิชาและเจาหนาที่ทุกหนวยงานมีสวนรวมในการดําเนนิงานบริหารความเสี่ยง 
2.  ดําเนินการจัดความรูในคณะศึกษาศาสตรอยานอย 2 เร่ือง/ป 

 
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 มีแผนกลยุทธทางการเงินของคณะท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและแสดงถึงท่ีมา
ของเงินทุนไวอยางชัดเจน  มีการจัดทํางบประมาณประจําปตามความตองการของภาควิชาและหนวยงาน
ภายในของคณะฯ โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในและผูแทน สตง. ทําการตรวจสอบเพ่ือใหการใช
งบประมาณเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑของมหาวิทยาลัย ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 8 เทากับ 5.00  (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  สกอ. 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 8 เทากับ 5.00  (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  ม.ร. 
 
จุดเดน 

มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการและตรวจสอบ
ได  
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 

 
องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร ไดคะแนน 5 (ระดับดี
มาก) 
 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 9 เทากับ 5.00  (ระดับดมีาก)  ตามเกณฑ  สกอ. 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 9 เทากับ 5.00  (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  ม.ร. 
 
จุดเดน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของทุกหนวยงานใน
คณะฯ 

2. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันภายนอก 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 -   
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

- 
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องคประกอบท่ี 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3 D) 
 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมไดคะแนน 5 (ระดับดีมาก) 
 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 10 เทากับ 5.00  (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ  ม.ร. 
 
จุดเดน 

1. มีการกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน คณะกรรมการผูรับผิดชอบ และดําเนินงานตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบถวนท้ัง 3 ดาน 

2. คณะฯ มีความรวมมือในการดําเนินงานตามนโยบาย 3 ดี  กับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

-     

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 ในงานแสดงสินคานานาชาติแหง
ประเทศไทย  พ.ศ. 2511  ตอมาป พ.ศ. 2516 ไดยายท่ีทําการคณะศึกษาศาสตรไปอยูท่ีอาคารศรีชุมซ่ึง
เปนอาคารชั่วคราว เนื่องจากอาคารศรีชุมมีสถานท่ีจํากัด  ในป พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จึงไดอนุมัติใหสรางอาคาร 5 ชั้น เปนท่ีทําการถาวรของคณะศึกษาศาสตร เรียกชื่ออาคารวา  อาคารคณะ
ศึกษาศาสตร (EOB) ป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติสรางอาคาร 5 ชั้น ในพ้ืนท่ีอาคารนคร
ชุม (NCB) เดิม ซ่ึงอยูดานหลังอาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB) ใหเปนท่ีทําการคณะศึกษาศาสตรเพ่ิมอีก
อาคารหนึ่ง  ใหเรียกชื่อเหมือนเดิมวา อาคารนครชุม(NCB)  ในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
อนุมัติใหรื้อถอนอาคารศรีชุม แลวสรางเปนอาคารเรียนรวม  5  ชั้น ในพ้ืนท่ีของอาคารศรีชุมเดิม (ให
เรียกชื่ออาคารศรีชุมเหมือนเดิม) และอนุมัติใหพ้ืนท่ีชั้น 1-2  ของอาคารศรีชุมใหม เปนท่ีทําการของ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร และภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร รับผิดชอบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ใหจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพ่ือเปนสถานปฏิบัติการทางดานการศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาการแกเยาวชนในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6  ตั้งแตปการศึกษา 2516 และในป พ.ศ. 2529 ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

คณะศึกษาศาสตรไดเตรียมความพรอมดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ และหองปฏิบัติการเพ่ือเปดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยใชรวมกับการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จนถึง  พ.ศ. 2532 จึง
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ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรเปน
หลักสูตรแรก  และปตอ ๆ มาไดรับอนุมัติใหเปดสอนปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร เปดสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 4 สาขาวิชา  ดังนี้ 
1.  สาขาวิชาศึกษาศาสตร ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)  หลักสูตร 5 ป  ประกอบดวย  

- ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จํานวน 11 วิชาเอก คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การประถมศึกษา การปฐมวยัศึกษา ธุรกิจศึกษา ศิลปศึกษา
ภาษาจีน 

- ภาควิชาการประเมินและวิจยั  หลักสูตร 4  ป  จํานวน 1 วชิาเอก คือ วดัผลการศึกษา  
- ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตร 4  ป  จาํนวน 1 วชิาเอก คือ เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา   
- ภาควิชาพลานามัย  มีหลักสตูร 5  ป  จาํนวน 3 วชิาเอก คือ  พลศึกษา (สายเดีย่ว) พลศึกษา 

(วิชาโทอ่ืน ๆ ) และสุขศึกษา  
- ภาควิชาคหกรรมศาสตร  หลกัสูตร 5  ป  จาํนวน  1 วชิาเอก คือ คหกรรมศาสตร (หลักสตูร 4  

ป และหลักสตูร 5 ป 
- สวนภาควชิาพ้ืนฐานการศึกษา ภาควชิาบริหารการศึกษา และภาควชิาการศึกษาตอเนื่อง ไมมี

วิชาเอก แตดําเนินการจัดการเรยีนการสอนเปนวิชาโท 
2.  สาขาวิชาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)            

4 วิชาเอก คือ จิตวิทยาการบริการปรึกษา จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาอุตสากรรมและองคการ และ
จิตวิทยาพัฒนาการ 

3.  สาขาวิชาภูมิศาสตร  ภาควิชาภูมิศาสตร เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)       
4 วิชาเอก คือ ภูมิสารสนเทศศาสตร ภูมิศาสตรกายภาพและสิ่งแวดลอม ภูมิศาสตรมนุษยและสิ่งแวดลอม 
และภูมิศาสตรท่ัวไป 

4.  สาขาวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว ภาควิชาพลานามัย เปดสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) หลักสูตร 4 ป   4 วิชาเอก คือ การบริหารจัดการนันทนาการ การตลาดและการจัดการกีฬา           
การสื่อขาวกีฬา และวิทยาศาสตรการกีฬาประยุกต 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา เปดสอน 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปนหลักสูตร 1 ป ใหกับบัณฑิตท่ีไมมีวุฒิครู   
- หลักสูตรมหาบัณฑิต  เปดสอน 14 สาขาวิชา โดยแยกเปน 3 ปริญญา คือ   

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จํานวน 1 สาขาวิชา คือ พัฒนาคหเศรษฐศาสตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) จํานวน  11  สาขาวิชา คือ เทคโนโลยกีารศึกษา พลศึกษา 

การประเมินและการวิจัยการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การบริหารการศึกษา 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (มี 2 วิชาเอกคือ สหศาสตรเพ่ือการพัฒนาการศึกษาและจิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ) การสอนภาษาไทย คณิตศาสตรศึกษา การสอนสังคมศึกษา การสอนวิทยาศาสตร การสอน
ภาษาอังกฤษ 
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  มี  2  สาขาวิชา  คือ ภูมิศาสตร และจิตวิทยา (โดย
แบงเปน 3 แขนงวิชา คือ จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ และจิตวิทยาคลินิกและ
ชุมชน) 

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

 
ปรัชญา  ปณิธาน  เปาหมายและวัตถุประสงค 

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

ศักยภาพและคุณธรรมนําไปสูการสรางสรรค และรับผิดชอบตอสังคม 
เปาหมาย  (Goals) 
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม และ 

จริยธรรมท่ีดีงาม สอดคลองกับความตองการของสังคมท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 
2. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสวนกลาง และจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูทางวิชาการ วิชาชีพ และเปน
การกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม อยางท่ัวถึงกัน 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการบริการ สนับสนุนและสงเสริมความรูทางวิชาการใหแก
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตรอยางท่ัวถึงกัน 

4. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการใหมี
มาตรฐานทางการศึกษา รวมท้ังประเมินและปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง 
 วัตถุประสงค  (Objectives)   มีดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ และวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึกท่ีดีตอ
การประกอบอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความม่ันคงทางอารมณ มีความเปนผูนํา มีความรู ทักษะ 
และความสามารถท่ีเปนประโยชน เพ่ือการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติได 

2. เพ่ือพัฒนาวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย และสรางเครือขายการเรียนรูไปสูสังคมและ 
ชุมชน เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย สนับสนุนใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรเปนผูท่ีใฝรู 
สามารถสรางองคความรู ใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการ และสามารถเผยแพรผลงานไปสูสากลได 

4. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท้ังทางดานการบริหาร และวิชาการ ใหมีความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา มีความเปนเลิศทางวิชาการ รวมท้ังมี
ระบบตรวจสอบ  ประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม และมีความโปรงใส 

5. สงเสริมสนับสนุนใหเห็นคุณคา และสรางสรรควัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังสืบ
สานวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามใหยั่งยืนตลอดไป 

6. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสามารถ
นํามาประยุกต และดัดแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะของวิชา และทองถ่ิน 
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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 มีผูบริหารดังนี้ 
รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช   สําราญจิตต คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
อาจารย ดร.ปรัชญา   ปยะมโนธรรม  รองคณบดีฝายบริหาร 
รองศาสตราจารย ดร.อรนุช   ลิมตศิริ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
อาจารย ดร. สุรวีร  เพียรเพชรเลิศ รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยกัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี รองคณบดีฝายสวัสดิการ 
อาจารยนาที  เกิดอรุณ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยปรีดี  สุทธิแยม  รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสธ.มร.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

โครงสรางการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาควิชาหลักสตูรและการสอน   

 ภาควิชาการประเมินและการวิจัย   

 ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา หนวยสารบรรณ  

ภาควิชาภูมิศาสตร หนวยการเจาหนาท่ี  

ภาควิชาพลานามยั หนวยอาคารสถานท่ีฯ  

ภาควิชาจิตวิทยา หนวยผลติเอกสาร  

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   

ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา    

ภาควิชาคหกรรมศาสตร* หนวยการเงินและบัญชี  

ภาควิชาการศึกษาตอเน่ือง* หนวยพัสด ุ  

   

   

หนวยทะเบียนและประเมินผล  

หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  

   

   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ  

หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  

 หนวยวิเทศสัมพันธ  

   

   

หนวยแผนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

 หนวยประเมินคณุภาพการศึกษา  

   
   
   

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ แบงสวนราชการเพิม่เติมตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง                             

คร้ังที่ 4/2548  วาระที ่4.4 เร่ืองการแบงสวนราชการเพิ่มเติมในสํานักงานเลขานุการ/สํานกั/สถาบันทีจ่ัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2548 

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานเลขานุการ ภาควิชา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุ

 

 

งานบริการการศึกษา 

 

 

งานนโยบายและแผน 

 

 

งานบริหารและธุรการ  สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

*   แบงสวนราชการเปนการภายใน 
 ตามมตสิภามหาวิทยาลัย 
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โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาควิชาหลักสตูรและการสอน   
 ภาควิชาการประเมินและการวิจัย   
 ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา หนวยสารบรรณ  
ภาควิชาภูมิศาสตร หนวยการเจาหนาท่ี  
ภาควิชาพลานามยั หนวยอาคารสถานท่ีฯ  
ภาควิชาจิตวิทยา หนวยผลติเอกสาร  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา    
ภาควิชาคหกรรมศาสตร* หนวยการเงินและบัญชี  
ภาควิชาการศึกษาตอเน่ือง* หนวยพัสด ุ  

   
   

หนวยทะเบียนและประเมินผล  
หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  
   
   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ  

หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 หนวยวิเทศสัมพันธ  
   
   

หนวยแผนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

 หนวยประเมินคณุภาพการศึกษา  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ หัวหนาภาควิชา 

หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 

หัวหนางานบริการการศึกษา สธ.มร. 

หัวหนางานคลังและพัสด ุ

หัวหนางานบริการการศึกษา 

 

 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

 

 

หัวหนางานบริหารและธุรการ สธ.มร. 

หัวหนางานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

*   แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 
 ตามมติสภามหาวิทยาลยั 

รองคณบดีฝาย

 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝายสวัสดิการ รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ฯ 

คณะกรรมการประจําคณะ (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 
2.12  พิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงานของขาราชการเพ่ือนําเสนอ

คณบดี 
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2.13 การสอบไล การพิมพขอสอบ 
2.14 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

3.  รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ร.คศษ.นผปก.) มี
อํานาจในการสั่งการ 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 รองคณบดีฝาย
นโยบายและแผนแะละประกันคุณภาพการศึกษาไมอยู ใหรองคณบดีฝายสวัสดิการรักษาราชการแทน 

5.  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา (ร.คศษ.นศ.) มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการในสายงานตาง 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 
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 
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 รองคณบดีฝายใดปฏิบัติราชการเรื่องใดแทนแลว และเปนเรื่องสําคัญ หรือเปนเรื่องสมควร ให
รายงานใหคณบดีทราบดวย 
 รองคณบดีทุกฝายมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในความรับผิดชอบแลวแตกรณี 
 
ภาควิชา 

ภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนของคณะฯ โดย
ดําเนินการสอนท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 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 มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานธุรการและใหการสนับสนุน

ภาระงานตามพันธกิจของคณะ  แบงสวนราชการออกภายใน ออกเปน 5  งาน ดังนี้ 
1. งานบริหารและธุรการ  ประกอบดวย หนวยสารบรรณ  หนวยการเจาหนาท่ี   หนวย

อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  และหนวยผลิตเอกสาร ซ่ึงแตละหนวยมีหนาท่ี ดังนี้ 
 -  หนวยสารบรรณ  มีหนาท่ีรับ สงหนังสือ  รางโตตอบหนังสือ จัดระเบียบและควบคุม

การจัดเก็บหนังสือ  จัดแยกหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ เสนอผูบังคับบัญชา เวียนและปดประกาศ 
ลงทะเบียนรับ สงจดหมายและพัสดุไปรษณีย และทําลายหนังสือราชการ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี 1ไดรับ
มอบหมาย 

 -  หนวยการเจาหนาท่ี   มีหนาท่ีควบคุมทะเบียนประวัติ และรวบรวมขอมูลขาราชการ  
พนักงานและลูกจาง การสรรหาบุคคล  ขออนุมัติสอบบรรจุ  แตงตั้ง เลื่อนข้ัน ปรับวุฒิ ปรับตําแหนง
ควบคุมและรวบรวมขอมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ  วินัยขาราชการ  การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี1ไดรับมอบหมาย 

 - หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   มีหนาท่ีดูแลดานความสะอาดสถานท่ีท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร  เตรียมสถานท่ีหองบรรยาย  ลิฟท    รถยนต  ควบคุมดูแลการเบิกจายน้ํามัน   
การปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต  พนักงานทําความสะอาด และซอมบํารุงระบบประปา  ไฟฟา และ
งานอ่ืนๆ ตามท่ี1ไดรับมอบหมาย 

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

จายเงินทุกประเภทตามงบประมาณท่ีไดรับ  การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทํารายงานแสดง
ฐานะทางการเงิน และการบัญชี  ใหคําปรึกษาดานการเงินและบัญชี  
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 -  หนวยพัสดุ    มีหนาท่ีดําเนินการจัดซ้ือ  จัดหาวัสดุครุภัณฑ  ควบคุม รักษาพัสดุภัณฑ 
รายงานขอแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด  ลงทะเบียนครุภัณฑ  ควบคุมทะเบียนประวัติครุภัณฑ   ให
คําปรึกษาดานวิชาการพัสดุ  รวบรวม สรุปและวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการใชจายเงินและการจัดซ้ือ
จัดจางของคณะศึกษาศาสตรเปนรายเดือน  รายไตรมาส และรายป 

3. งานบริการการศึกษา   ประกอบดวยหนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  หนวย
สงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   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  ดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน  จัดทําภาระงานสอนของอาจารยประเมินประสิทธิภาพผูสอน  และดําเนินการและ
ประสานงานเก่ียวกับการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยพลศึกษาสวนภูมิภาค 

 -   หนวยกิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษาดานหลักสูตร  แนะแนวการศึกษา  
แนะแนวทางการประกอบอาชีพ  บริการจัดหางานท้ังนักศึกษาและบัณฑิต  ดําเนนิการจัดหาทุนการศึกษา  
และตอบปญหาเก่ียวกับการสอบซํ้าซอน  การลงทะเบยีนเรยีน การเทียบโอนหนวยกิต  และดาํเนินการ
เตรียมการและฝกซอมบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

4. งานนโยบายและแผน  มีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานโดยจําแนกออกเปน       
3 หนวย ประกอบดวย 

- หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ มีหนาท่ีวิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทํา
แผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและแผนระยะยาวสูแผนการปฏิบัติ การจัดทํางบประมาณ
ประจําป  

- หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  มีหนาท่ีในการจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเก่ียวกับ
สถานภาพและศักยภาพของคณะศึกษาดานตาง ๆ เชน ดานนักศึกษา โปรแกรมการศึกษา บุคลากร 
งบประมาณ รวมถึงขอมูลทุกดานของคณะฯ 

- หนวยวิเทศสัมพันธ มีหนาท่ีในการติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศสัมพันธ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาคณะฯ 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบและมีลักษณะงานจําแนกเปน    
2 หนวย คือ 

 - หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดําเนินงานประสานงานระดับนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
บริหารงบประมาณท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 - หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการดําเนินการประสานงานระดับปฏิบัติการ
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดสงและรวบรวมแบบประเมินตาง ๆ เพ่ือนําไปประมวลผล  
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บัณฑิตศึกษา 
เปนหนวยงานปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตรมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดเง่ือนไขลงทะเบียนเรียนและการจัดการสอบไล 
3. ประสานงานดานบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม การสอน        

การวิจัย การจัดตารางสอน ตรวจสอบและพิจารณาผลการสอบไลในระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ 
5. รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 
6. รวบรวมบทความจากวิทยานิพนธของมหาบัณฑิตในแตละปการศึกษาท่ีไดพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
7. จัดทําโครงการใชจายเงินประจําปสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะเพ่ือนําเสนอบัณฑิต

วิทยาลัยพิจารณา 
 
คณะกรรมการฝายตาง ๆ 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบทางดานวิชาการ สงเสริมพัฒนาทาง
วิชาการ สงเสริมพัฒนากิจการนักศึกษา การบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมท้ัง
งานธุรการ 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 และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.7 พิจารณางบประมาณของคณะ 
1.8 ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี 
1.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ เก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

2.  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 
2.1 ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2.2 วางแผนการใชจายงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2.3 วางแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.4 ดูแลมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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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 ใหเปนไปตามเกณฑสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.5 กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางการวิจัยเพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ

คณะศึกษาศาสตร 
3.6 พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
3.7 พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการวิจัย 

และการสรางสรรคผลงานทางการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
3.8 รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย แกไขปญหาและขัดอุปสรรค

เก่ียวกับการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
4.   คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 

คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานนโยบายและ
แผนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการของคณะฯ ประชุม กําหนดนโยบาย วางแผนและนําเสนอคณบดี
ในงานท่ีเก่ียวของดังนี้ 

4.1 วิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทําแผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและ
ระยะยาวสูแผนการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหและจัดทําระบบงานของ
หนวยงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาการศึกษา การวางแผนดานแผนงานโครงการและ
โครงสราง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การวิเคราะหอัตรากําลังของหนวยงานตาง ๆ 

4.2 การจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะ
ศึกษาศาสตร ดานขอมูลภายในคณะศึกษาศาสตร และปรับปรุงใหทันสมัย งานสงเสริมและสนับสนุน
ดานวิจัยสถาบัน ดานสารสนเทศ  

4.3 การติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย ในดานพิธี
การและสารสนเทศดานความสัมพันธกับมหาวิทยาลัย แสวงหาความรวมมือและขยายขอบเขตความ
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  

5.  คณะกรรมการฝายสวัสดิการและกองทุน  รับผิดชอบงานดานสวัสดิการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

5.1  ดานสวัสดิการ  ทําหนาท่ี 
5.1.1 จัดหาแหลงเงินทุนสวัสดิการ และจัดหารายไดเขากองทุนสวัสดิการคณะ

ศึกษาศาสตร 
5.1.2 จัดสวัสดิการเงินกูยืมเพ่ือใหความชวยเหลือบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีมีรายได

นอย 
5.1.3 จัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เชน  น้ําดื่ม  เยี่ยม

ผูปวยท่ีเขารักษาตัวในโรงพยาบาล  ชวยเหลือเงินและรวมพิธีศพบุคลากร  บิดา  มารดา  สามี ภรรยา  และ
บุตรของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรท่ีเสียชีวิต 
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5.1.4 ดําเนินงานดานสวัสดิการตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดใหแกบุคลากร   
ของมหาวิทยาลัย  โดยประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในสวนของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร 

5.1.5 จัดสวัสดิการดานสรางเสริมสุขภาพใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร รวมกับ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5.1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เขารวมขบวนพาเหรด
และแขงขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง (สุพรรณิการเกม)  ซ่ึงมีประจําทุกป 

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 และควบคุมดูแลการดําเนินงานรับสมัครใหมในแตละ

ภาคการศึกษาในข้ันตอนท่ีคณะฯ รับผิดชอบ 
(5) ควบคุมดูแล การดําเนินงานบริการจัดหางานใหนักศึกษา โดยการปด

ประกาศรับสมัครงานของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
(6) วางแผน จัดเตรียมงานและควบคุมการดําเนินงาน ลงทะเบียนในแตละภาค

การศึกษา 
*(7) ควบคุม ดูแลการดําเนินงานการขอสอบซํ้าซอนในแตละภาคการศึกษา 
(8) วางแผน ควบคุม ดูแลบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรในพิธีพระราชทาน       

ปริญญาบัตร 
(9) วางแผน ควบคุม ดูแล การจัดทําบอรดนิเทศ 
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6.2. งานบริการทุนการศึกษา 
(1) ทุนภายในคณะ 

- วางแผนควบคุมดูแลการดําเนินงานเก่ียวกับทุนการศึกษา 
- จัดวางตัวบุคลากรใหดูแลรับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษา 
- ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในเรื่องการขอรับทุนการศึกษา 
- จัดทําประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทตาง ๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตร เชน ทุนพระพรหมคุณาภรณ (ด.เจียม กุลละวณิชย)           
ทุนละมอม ทองเอ่ียม และทุนคุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เปนตน 

- 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 
- รวมเปนวิทยากรในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการใหบริการการศึกษาภายใน
คณะศึกษาศาสตร 

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

 (3) โครงการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีลักษณะพึงประสงค โดย
การจัดโครงการหรือกิจกรรมใหครบ 5 ประการ คือ 
- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในคณะศึกษาศาสตร 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมทํานุศิลปวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมนันทนาการ 
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6.4 งานบริการท่ัว ๆ ไป 
 (1) งานประชาสัมพันธ เชน ติดประกาศขาวสารจากหนวยงานอ่ืน ๆ รับโทรศัพท
(โทร 02-310-8315) ใหคําปรึกษาและแนะนําทุกกรณีท่ีมีผูติดตอมา  

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

ศึกษาศาสตรใหทราบ 
 (5) แจงบัณฑิตเก่ียวกับกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

หมายเหคุ  * เปนภารกิจท่ีงานบริการการศึกษาไดดําเนินการใหบริการอยางตอเนื่อง 
7.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 
7.1   วางแผนการดําเนินงานระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบายของคณะศึกษาศาสตร 
7.2   จัดโครงการเพ่ือเสริมสรางความรูความขาใจและทักษะประกันคุณภาพใหกับบุคลากร

ในคณะศึกษาศาสตรอยางสมํ่าเสมอ 
7.3   รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ประเมินผลและจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง 
7.4   สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการพัฒนาการจัด

การศึกษา และสามารถใชรวมกันท้ังระดับภาควิชาและคณะฯ 
7.5   ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เพ่ือรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร 
7.6   สงเสริมใหมีการใชกระบวนการคุณภาพ PDCA ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ

คณะฯ เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพภายในองคกร 
7.7   ติดตามผลการปะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกเพ่ือนําผลการประเมินไป

พัฒนา  ปรับปรุงการใหความรูและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
8.  คณะกรรมการฝายบริหารและพัฒนา มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหารงานของ

คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 
8.1   วางแผนเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาล 
8.2   พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.3   พัฒนาดานกายภาพ และสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา

และบุคลากร 
8.4   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานการบริหารจัดการและการเรียนการ

สอน 
8.5   พัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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หลักสูตรและสาขาที่เปดสอน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย 
2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 
4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกสังคมศึกษา 
5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกคณิตศาสตร 
6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิทยาศาสตร 
7 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา 
8 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการปฐมวัยศึกษา 
9 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกธุรกิจศึกษา 
10 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกศิลปศึกษา 
11 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาจีน 
12 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา 
13 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
14 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
15 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา 
16 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร 
19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
20 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
1 หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร 
2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา 
3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
6 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
8 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
9 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
10 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
11 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
12 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
13 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 
14 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
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15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
18 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาใหคําปรึกษา 
19 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน 
20 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจัดการอาชีวศึกษา  
21 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสังคมชุมชน 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา 
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาใหคําปรึกษา 
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
 

จํานวนนักศึกษา  
จํานวนนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  

 จํานวนนักศึกษาใหม (ภาค 1 ปการศึกษา 2555) 
 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 
ระดับปริญญาตรี 6,908 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(สวนกลาง)   224 
ระดับปริญญาโท (สวนกลาง)   471 
ระดับปริญญาเอก     56 

รวมท้ังส้ิน 7,659 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2554-2555) 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษา (คน) 
ระดับปริญญาตรี    375 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต     61 
ระดับปริญญาโท  3,204 
ระดับปริญญาเอก      9 

รวมท้ังส้ิน 3,588 

 
 ขอมูล : -  งานบริการสารสนแทศ ฝายบริการวิชาการและสารสนเทศ สวป. 
  -  ฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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1.7  จํานวนอาจารยและบุคลากร 
จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร : จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาจารย - - 42.50 68.55 19.50 31.45 62 42.47 
ผูชวยศาสตราจารย - - 18 75 6 25 24 16.44 
รองศาสตราจารย - - 35 58.33 25 42.67 60 41.09 

ศาสตราจารย - - - - - - - - 
 

แสดงจํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2555 
 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

สายปฏิบัติการ ขาราชการ 14 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 14 

 ลูกจางประจํา 10 

 ลูกจางงบรายได 11 

 ลูกจางประจํา (งบรายได) 2 

 ลูกจางชั่วคราว (รายป) 8 

 ลูกจางเงินทุนโรงเรียน สธ.มร. 7 

 ลูกจางเงินโครงการฯ 8 

รวม 74 
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1.2  งบประมาณ 
  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต.ค. 54 – ก.ย. 55) คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานของคณะฯ ท่ีไดกําหนดไวจากเงิน 2 แหลง คือ งบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณรายจายจากรายได จํานวนรวมท้ังสิ้น 181,931,400 บาท ดังรายละเอียด 

 
งบประมาณรายจายประจําป (งบแผนดิน)  ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน 130,383,900  บาท 
 ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     130,383,900  บาท  

1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร   130,383,900  บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

- จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร   130,383,900  บาท 
กองทุนเพ่ือการศึกษา     130,383,900  บาท 
1) งบบุคลากร      110,935,800  บาท 

1.1  เงินเดือน     110,935,800  บาท 
     1.1.1 เงินเดือนขาราชการ   110,935,800  บาท 

1.1.2 เงินประจําตําแหนงบริหาร 
1.1.3 เงินประจําตําแหนงวิชาการ 
1.1.4 เงินประจําตําแหนงวิชาชีพ 
1.1.5 เงินตอบแทนรายเดือนขาราชการ 
1.1.6 เงินตอบแทนรายเดือนขาราชการ 

1.2  คาจางประจํา         4,748,400  บาท 
1.2.1 คาจางลูกจางประจํา       4,748,400  บาท 
1.2.2 เงินตอบแทนรายเดือนลูกจางประจํา 
1.2.3 เงินตอบแทนสมทบคาจางประจํา 

2) งบเงินอุดหนุน         14,699,700 บาท 
2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป        14,699,700 บาท 
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งบประมาณรายจายจากรายได ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน   51,547,500  บาท 
 ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     51,147,500  บาท 

1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร   51,147,500  บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

1.1.1จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร  46,690,500  บาท 
กองทุนเพ่ือการศึกษา     46,690,500  บาท 
1. งบบุคลากร      17,630,500  บาท 

1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย     4,350,800  บาท 
1.1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย     
1.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 

1.2 คาจางประจํา       8,498,300  บาท 
1.2.1 คาจางลูกจางงบรายได     
1.2.2 คาตอบแทนการเลื่อนข้ันพิเศษ 

1.3 คาจางชั่วคราว       4,781,400  บาท 
1.3.1 คาจางลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว     
1.3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% 

2. งบดําเนินงาน      13,500,000  บาท 
2.1  คาตอบแทน     13,500,000  บาท 

2.1.1 คาตอบแทนผูบรรยายสวนกลาง ป.ตรี   3,500,000  บาท 
2.1.2 คาตอบแทนผูบรรยายสวนกลาง ป.โท  10,000,000  บาท 

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

4. งบรายจายอ่ืน     13,500,000  บาท 
4.1 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาค ป.ตรี     500,000  บาท 
4.2 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาค ป.โท 13,000,000  บาท 

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

1.1 คาครุภัณฑ       2,000,000  บาท 
1.2 กิจกรรมสนับสนุน 

บริหารจัดการท่ัวไป       4,457,000  บาท 
กองทุนท่ัวไป        4,457,000  บาท 
1. งบดําเนินงาน       4,250,000  บาท 

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

1.2 คาใชสอย         500,000  บาท 
1.3 คาวัสดุ        1,700,000  บาท 
1.4 คาสาธารณูปโภค           50,000  บาท 
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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 
- 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 
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1.3  เอกลักษณของหนวยงาน 
 

ตราสัญลักษณและสีประจําคณะ 
 
 

 
ตราสัญลักษณ 

 

 
 
 
 
สีประจําคณะ 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

สีชมพู 
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1.4  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมายสําคัญในปจจุบัน 
ผลการประเมินป  2554 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 1 
1. ควรนําขอเสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 
2. ในการดําเนินงานของโครงการ

หรือกิจกรรม  การกําหนดคา
เปาหมายควรตองสอดคลอง
กับคาเปาหมายของตัวบงชี้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป 
2554 

 

 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปพรอมกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป      
พ.ศ.2555 

 
1. ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ทุก 6 เดือน โดยเปดโอกาสให
บุคลากรทุกหนวยงานมีสวนรวม
และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผน 
รวมทั้งคณะกรรมการคณะ
ศึกษาศาสตร 

 
ปงบประมาณ 2555 

 
1.  มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําป
พรอมกับการประเมินผลการ 

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป  พ.ศ.2555 
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ผลการประเมินป  2554 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 2 
 

 1. สนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรอื
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. สนับสนนุทรัพยากร
ที่เอื้อตอการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต 

3. สนับสนนุการศกึษา
ตอและการขอตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยรุนใหม
ใหมากขึ้นเพ่ือทดแทน            
ผูเกษียณอายุราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. มีการวิเคราะหภาระงานและ
อัตรากําลังสายคณาจารยเพ่ือวาง
กรอบอัตราสายคณาจารย คณะ
ศึกษาศาสตร 
2. มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  คณะศึกษาศาสตร ป 
2555 
 
 
 
 
 

 
 
1. สนับสนุนใหนกัศกึษาเขา
รวมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงาน 
2. จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
คณาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ปการศึกษา  2555 

 
 

1. นักศึกษาเขารวมโครงการระดมความคิดเห็น
เรื่องบทบาทของผูนํานักศึกษากบัการกาวเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจ , โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศกึษา และโครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง ASEN 
Learners’Success Through Invitational 
Education คณะศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2. จัดโครงการพัฒนาคณาจารย คณะศึกษาศาสตร 
เรื่อง แนวทางการจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 
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ผลการประเมินป  2554 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 3 
ขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา 

1. เพ่ิมกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาที่สงเสริม
การเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ใหครบทุกดานโดยกระจาย
ไปตามภาควิชาตาง ๆ ให
มากย่ิงขึ้น 

2. สนับสนนุให
นักศึกษาทุกระดับนํา
ความรูดานการประกนั
คุณภาพไปใชในการจัด
โครงการและกิจกรรม 
3. สนับสนนุใหนักศึกษา

ภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบันสราง
เครือขายและจัดกิจกรรม
รวมกัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
1. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศกึษา 

2. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาอยาง
ตอเนื่องครบทัง้ 5 กิจกรรม 

3. มีการสรางเครอืขายภายใน
สถาบันและระหวางสถาบนั  

 
 
 
1.  นําผลการสํารวจมาปรับปรงุ

การใหบริการแกนักศึกษา
อยางตอเนื่อง 

2.  ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและจัดกิจกรรมใหมี
ความหลากหลาย  

3.   มีการสรางเครือขายภายใน
สถาบันและระหวางสถาบนั
และมีกิจกรรมรวมกัน 

 
 
 
ปการศึกษา  2554 

 
 
 
1. มีการปรับปรุงการใหบริการแกนักศกึษาอยางตอเนื่อง 
2. มีกิจกรรมพัฒนานักศกึษาและศิษยเกา และมีกิจกรรม

หลากหลาย 
3.  มีการสรางเครือขายภายในสถาบันและระหวางสถาบนั 



 

 

28 

ผลการประเมินป  2554 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 4 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. สงเสริมใหคณาจารย
และบุคลากรในคณะฯทํา
วิจัยใหมากขึ้น 

2. สงเสริมการบูรณา
การความรูที่ไดจากการวิจัย
กับการเรียนการสอนให
มากย่ิงขึ้นโดยระบุใน
ขอเสนอโครงการวิจัยที่
ขอรับทุน 

3. สนับสนนุพันธกิจ
ดานการวิจัยเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแกผูวิจัยให
มากขึ้น เชน จัดทําคูมือใน
การรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากคณะฯ รวมทั้งคลินิก
นักวิจัย 
4. สรางเครือขาย

ความสัมพันธกบัสถาบัน
ภายนอกใหมีมากย่ิงขึ้น
เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทาง
ในการเผยแพรงานวิจัย 

 
 
  

 
 
1. สนับสนุนใหคณาจารยได
ตีพิมพผลงานวิจัยป 2555 การ
การเผยแพรผลงานวิจัยจํานวน 
11 เรื่อง มีการนําไปใชประโยชน
จํานวน 4 เรื่อง 
2. มีการประชาสัมพันธการขอ
เงินสนบัสนับทุนวิจัยให
คณาจารยรับทราบ 
3. มีการนําผลงานวิจัยมา
บูรณาการกับการเรียนการสอน 
4. สงเสริมใหคณาจารยทําวิจัย
มากขึ้น 

 
 
1. จัดสรรงบประมาณสําหรับ

การทําวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
2. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกบั
การวิจัยที่หลากหลายแก
บุคลากร 
3. สงเสริมใหบุคลากรไดรับ
ทุนอุดหนุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
4. สนับสนุนใหทําวิจัยระดับชาติ

เพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 

 
 
ปงบประมาณ  
2554 

 
 
1. มีการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารที่มี
ระดับคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑการประเมิน 
 2. พัฒนาศักยภาพคณาจารยดานการวิจัยโดยการสงเขา
รวมอบรม และนําเสนอผลงานตางประเทศ 
3.  คณาจารยไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากภายใน
และภายนอกจํานวน 11 โครงการ 
4.  คณาจารยไดรับเงินสนบัสนุนงานวิจัยปงบประมาณ  

2555 จํานวนเงนิ 811,144  บาท 
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ผลการประเมินป  2554 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 5 
1. ควรสรางความ

รวมมือกับชุมชนหรอื
องคกรหรือทองถิน่ ในการ
พัฒนาองคกรที่สะทอนอัต
ลักษณหรือเอกลักษณของ
ชุมชน อันจะนํามาสูการ
สรางความเขมแขง็ของ
ชุมชนแบบย่ังยืนตอไปใน
ระยะยาว  
2. ควรมีการพัฒนาและตอ

ยอดองคความรูที่ไดจาก
การบริการทางวิชาการ 
โดยสรางกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรูองค
ความรูนั้น ผานการ
ถายทอดหรือการ
เผยแพรผานเว็บไซต
คณะฯ หรือตีพิมพ
เผยแพรในจุลสารหรือ
จดหมายขาวของคณะฯ 

 
 
 
 
 

 
1.  คณะศกึษาศาสตรไดจัด
โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
จํานวน 2 โครงการ 
2. สนับสนุนใหคณาจารยบริการ
วิชาการวิชาชีพแกสังคม 
3. มีการนําผลจากการบริการ
วิชาการบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย จํานวน 2 
โครงการ 
 

 
1. จัดโครงการกิจกรรมบรกิาร
วิชาการและวชิาชีพแกสังคม
อยางตอเนื่องทั้งการจัดประชุม
ระดับชาติและ นานาชาติ  
2. สนับสนุนใหคณาจารยมีการ

บริการวิชาการวิชาชีพแก
สังคมอยางตอเนื่องใน
ระดับชาติ 

3.  สรางความรวมมือกับชุมชน
หรือทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความ
เข็มแขง็ 

 
ปการศึกษา  2555 

 
1. คณะฯและภาควิชามีการดําเนนิการจัดโครงการบริการ
วิชาการและวชิาชีพแกสังคม ไดแก 

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง“Social 
Media Learning  สําหรับการเรยีนการสอน  

3. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง จิตวิทยา
การบริหารความขัดแยง และการไกลเกล่ีย   

4. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง 
ASEAN Learners’Success Through 
Invitational Education คณะศกึษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

5. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเรือ่ง เว็บล็อกเพ่ือ
การเปล่ียนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน           

6. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร    
7. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐาน

สมรรถนะ 
2. คณาจารยมีการใหบริการวิชาการวิชาชีพแกสังคม 
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ผลการประเมินป  2554 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 6 
ขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา 

     1. ควรสงเสริม
นักศึกษาจากทุกภาควิชาให
ไดมีโอกาสเขารวมประกวด
ผลงานหรือกิจกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในระดับชาติและ/หรอื
ระดับนานาชาติ 

2. ควรมีการกําหนด
หรือสรางมาตรฐาน
คุณภาพดาน
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให
ผลงานเปนที่ยอมรับทัง้ใน
ระดับชาติและ/หรือระดับ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. จัดกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนือ่ง 
2. ใหนักศกึษาเขามามีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 
1. นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง 
2. เชิญชวนนักศึกษาชมรม
ตางๆในคณะศึกษาศาสตรรวม
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม
ใหมากขึ้น 
3. การจัดกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษาดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
ปการศึกษา  2555 

 
 
1. จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  10โครงการ 
2. นักศึกษาเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
3.  นักศึกษาเขารวมการประกวด แกะสลักผัก ผลไม 
ผสานงานใบตองดอกไมสด ไดรางวัลถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 9 สิงหาคม 
2555 
4. นักศึกษาเขารวมการประกวดอาหารไทย “สืบสานม่ิง
มหามงคล ตนตํารับอาหารไทย ไดรางวัลยอดเย่ียม ถวย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 
5. นักศึกษาเขารวมการประกวดงานประเภทพานพุม ได
รางวัลยอดเย่ียม  ถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 กันยายน 2555 
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ผลการประเมินป  2554 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 7 
ขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา 

1. ขั้นตอนการจัดการ
ความรูควรมีการแบงปน
และแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดี 

2. ควรดําเนินการเรื่อง
ระบบสารสนเทศใหเปนไป
เพ่ือการบรหิารและการ
ตัดสินใจที่ชัดเจน  ตางไป
จากระบบสารสนเทศเพ่ือ
การประชาสัมพันธ  
 

 
 
1.  ดําเนินการจัดองคความรู
(KM)ใน  คณะ ศษ. 
2.  ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
คณะ ศษ. 
3.  วิเคราะหความเส่ียง 3 ดาน
และดําเนินการอยางเปนรปูธรรม 

 
 
1. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนให
บุคลากรไดพัฒนาตนเองปละ 2 
คร้ัง(ภายในและภายนอก 
คณะศษ.) และติดตามผล
ความสําเร็จของการพัฒนา 
2. พัฒนาองคความรู(KM)เพ่ือใช
ในการทํางานของหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลให
เชื่อมโยงกบั มร.  
4.ใหคณาจารยและเจาหนาที่มี

สวนรวมในการ วิเคราะห
ความเส่ียงใหครบ 5 ดาน 
และดําเนินการแกไข ลด หรือ
ปองกนัความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรปูธรรมอยาง
ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ปการศึกษา  2554 

 
 
1. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนใหบุคลากร 
2. พัฒนาองคความรู(KM)เพ่ือใชในการทํางานของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.คณาจารยและเจาหนาที่มีสวนรวมในการ วิเคราะห

ความเส่ียง 
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ผลการประเมินป  2554 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 8 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรนําขอมูลทาง 
การเงินมาวเิคราะห
คาใชจายและปรับปรุง
สถานะทางการเงิน 
ของคณะศกึษาศาสตร 

 
- มีการนําขอมูลทางการเงนิ 
ในการบริหารเงินงบประมาณ
และรายงานทางการเงินไตรมาส
ที่ 2 ประจําปงบประมาณ 
2555 มาปรับปรงุและเรงรัดการ
ดําเนินการทางการเงนิใน
งบประมาณ 2556 

 
รายงานทางการเงินและผลการ
วิเคราะหคาใชจายเปรียบเทียบ
ทางการเงินประจําป 

 
ระยะส้ัน 1 ป 

ปงบประมาณ 2556 

 
 งานคลังและพัสดุคณะศึกษาศาสตรไดจัดทํารายงาน
ทางการเงินเปนประจําทุกเดือน เสนอตอคณบดี และ
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร และมี
การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 และมีการรายงาน
วิเคราะหคาใชจายเปรียบเทียบทางการเงนิ 2554-2556 
ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตรไดเสนอคาํขอต้ังงบประมาณ
รายจายจากรายไดประจําป  2556 เสนอกองแผนงานเพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

    ขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา 
ควรทําการวิเคราะห 
คาใชจายและสถานะ
ทางการเงินใหครอบคลุม
ทุกดานเพ่ือการสินใจ
เกี่ยวกบัจัดทํางบประมาณ
ในรอบปถัดไป 

 
มีการรายงานทางการเงินและผล
วิเคราะหคาใชจายแยกแตละดาน
ของคาใชจายและยอดคงเหลือ
บันทึกฯ การบรหิารเงนิ
งบประมาณและรายงานการเงนิ
ไตรมาสที่ 2 ประจําป
งบประมาณ 2556 วาระที่ 5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-รายงานทางการเงินและผลการ
วิเคราะหคาใชจายแยกแตละ
ดานของกลยุทธทางการเงิน 
-รายงานการบริหารเงิน
งบประมาณและรายงานการเงนิ
ไตรมาสที่ 2 

 
 

ระยะส้ัน 1 ป 
ปงบประมาณ 2556 
 
 

 

 
งานคลังและพัสดุมีการทํารายงานทางการเงินและผล
วิเคราะหคาใชจายแยกแตละดานของกลยุทธทางการเงนิ
และยอดคงเหลือรวมทั้งรายงานการบริหารเงินฯของมร.
เพ่ือรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ กปค. ตอไป 
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ผลการประเมินป  2554 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 9 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ควรนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกล
ยุทธใหครบทกุตัวบงชี้
  

 
 
1.  มีการนําผลผลการวิจัยดาน

ประกันคณุภาพการศึกษามา
วางแผนเพ่ือพัฒนางานประกัน
คุณภาพคณะศึกษาศาสตร
ตอไป 

2. มีเครือขายแลกเปล่ียนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
1.  ระบุหนวยงาน/บุคลากรที่

รับผิดชอบในแตละตัวบงชี ้
และประเมินผลการ
ดําเนินงานในแตละ
องคประกอบอยางตอเนื่อง 

2. มีการจัดโครงการใหความรู
และทักษะแก บุคลากรและ
นักศึกษาเพ่ือใหมีความเขาใจ
ในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา อยางตอเนื่อง 

3.  จัดโครงการทดลองตรวจ
ภาควิชา/หนวยงาน                    
คณะศกึษาศาสตร 

4.  มีเครือขายแลกเปล่ียนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
ปการศึกษา  2554 

 
 
1. มอบหมายใหบุคลากรนําผลการประเมินไปปรับปรงุ
โดยระบุหนวยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบในแตละตัวบงชี ้
และประเมินผลการดําเนนิงานในแตละองคประกอบอยาง
ตอเนื่อง 
2. มีการสรางเครอืขายกับคณะศกึษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

องคประกอบที่ 10 
- 

 
มีการดําเนินการจัดโครงการ 

3 ดีในสถานศึกษา รวมกับ
มหาวิทยาลัย 

 
 

 
1.  การใหความรูและสงเสริมให
คณาจารยผูรับผิดชอบทุกวชิา
จัดทํา Course Syllabus ตาม
นโยบาย 3D 
2.  จัดโครงการ/กิจกรรม 3 D 
อยางตอเนื่อง 

 
ปการศึกษา  2555 

 
1. อาจารย/เจาหนาที่มีความรูตามนโยบาย 3D 
2. จัดโครงการ 3 D อยางตอเนื่องและดําเนินการรวมกบั
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
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบญัญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที ่10 
(พ.ศ. 2551 – 2554) 

คณะศึกษาศาสตร โดยรองคณบดีฝายนโยบายและ
แผนและประกันคุณภาพการศึกษา และเจาหนาทีฝ่าย
วิเคราะหนโยบายและแผน ไดจดัทําแผนปฏิบตัิ
ราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558)  และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป พ.ศ. 2555 โดยมีการกําหนดกลยุทธ
ที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทาํแผน
กลยุทธของคณะศึกษาศาสตร เสนอตอคณะกรรมการ
ฝายนโยบายและแผนคณะศึกษาศาสตร และ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร (กปค.) และ
เมื่อผานความเห็นชอบจากทีป่ระชุม กปค. แลว ได
เสนอตอคณบดีคณะศึกษาศาสตร และอธิการบดี
มหาวิทยาลยัรามคําแหง เพื่อทาํคํารับรองแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป พ.ศ. 2555  แผนฯ ดังกลาวเชื่อมโยง
กับปรัชญา ปณิธานและพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง และสอดคลองกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 
2565)      และแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่11  (พ.ศ. 2555 – 
2559) 
 

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

ศษ.1.1.1.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 11  
(พ.ศ.2555-2559) 

ศษ.1.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558                       
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2555           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.7 
 

แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผน   คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที ่6/2555 วาระที่ 4.3 

ศษ. 1.1.1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนคร้ังที่ 
1/2556 
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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.2555 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที ่6/2555  
วาระที่ 4.3 

ศษ.1.1.2.1 เว็บไซตแผนปฏิบตัิราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 

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

ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจาํป 2555 โดยกําหนดนโยบายตาม
พันธกิจทั้ง 4 ดานคือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวชิาการ และการทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ        
พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ.1.1.1.7 
 

แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป 
และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี ้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจาํป 

ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตรจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป 2555 และมีการกําหนดคาเปาหมายในแตละ
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ    
พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปครบ 4  

พันธกิจ 
คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิงานตามแผนครบทั้ง 4 
พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย             
การบริการทางวชิาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555              
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.5.1 ศึกษาศาสตรรายงานแผนและผลการปฏิบัติ
ราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
คณะศึกษาศาสตร (รอบ 8 เดือน) 

ศษ.1.1.5.2 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555                   
คณะศึกษาศาสตร (รอบ 12 เดือน) 

6. มีการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัตกิารประจาํป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

ฝายนโยบายและแผน  คณะศึกษาศาสตร ได
ดําเนินการติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ และรายงานตอรองคณบดีฝายนโยบาย
และแผนและประกันคุณภาพการศึกษาและคณบดี
คณะศึกษาศาสตรตามลาํดับ 

ศษ.1.1.4.1 
 
 

KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555                 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.5.1 
 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ
ศึกษาศาสตร (รอบ 8 เดือน) 

ศษ.1.1.5.2 
 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555                   
คณะศึกษาศาสตร (รอบ 12 เดือน) 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่  17 /2555 
วาระที่  4.9 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตาม

ตัวบงชี้ของแผน กลยุทธ อยางนอยป
ละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทาํแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง และนาํเสนอ กปค.เพื่อพิจารณา
จากนั้นนําสงกองแผนงานเพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ  4 
ป (พ.ศ. 2555-2558) และแผนปฏิบัติราชการประจาํป   
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยรามคําแหง และกองแผนนาํเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนุมัติแผนฯ 
คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธและรายงานตอผูบริหาร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปละ 1 คร้ัง 

ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ                 
พ.ศ. 2555 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที ่6/2555  
วาระที่ 4.3 

ศษ.1.1.4.1 
 

KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.5.2 รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร (รอบ 12 เดือน) 

ศษ.1.1.6.1 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่  17 /2555 วาระที่  4.9 
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น 

และขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยัไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจาํป 

คณะศึกษาศาสตรจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 สงกองแผนงานโดยมีการคิดเกณฑผล
การดําเนินงานตามเกณฑของกองแผนงาน โดยคณะ
ศึกษาศาสตรไดคะแนน 3.61  และกองแผนงานไดจัดทาํ
รายงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป 2555 รอบ 12 เดือน 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง เสนอสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง  
คณะศึกษาศาสตรไดนาํรายงานของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน ของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหงไปปรับปรุงแผนกลยทุธและ
แผนปฏิบัติราชการประจาํป 2556 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ศษ.1.1.8.1 
 
 

รายงานผลการดําเนนิงานของแผนปฏิบัติราชการประจาํป 
2555  รอบ 12 เดือนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่ 5/2556 วาระที่ 3.11 

เกณฑการประเมิน (ขอ)  กระบวนการ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ1 ขอ มีการดําเนินการ 2  หรือ 3  ขอ มีการดําเนินการ4  หรือ 5 ขอ มีการดําเนินการ6 หรือ 7 ขอ มีการดําเนินการ 8 ขอ 
 

เปาหมาย 7 ขอ ทําได 8 ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป 8 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  5 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  ในแผนปฏิบตัิราชการประจําป พ.ศ. 2555 ที่สอดคลองกับอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยแผนปฏิบัติราชการดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และสภามหาวิทยาลยั 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ   
พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุมคณะกรรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2555 

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

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 

บุคลากรทุกฝายของคณะศึกษาศาสตรมีสวนรวมในการบริหารจัดการเนน
ดานการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูคู
คุณธรรม ดังนี้ จัดการเรียนการสอนในกระบวน วิชา ความรูคูคุณธรรม RAM 
1000  ในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร  RAM 6000 และ RAM 9000          
ในระดับบณัฑิตศึกษา  นอกจากนี้บุคลากรไดเขารวมอบรมจริยธรรม  และ
กําหนดใหคณาจารยมีการเรียนการสอนที่สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม
ในกระบวนวชิาที่สอนและใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย
ในประเด็นนี้ดวย  

 

ศษ. 1.2.2.1 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษา ชั้น
ปริญญาตรี  

ศษ. 1.2.2.2 คูมือรับสมัครนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

ศษ. 1.2.2.3 รายละเอียดกระบวนวิชา RAM 1000   
รายละเอียดกระบวนวิชา RAM 6000   
รายละเอียดกระบวนวิชา RAM 9000   

ศษ. 1.1.2.4 โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
 
 
 
 



 

 

39 

 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากร

เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่
สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่าํกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียน คณาจารย และ
เจาหนาที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของคณะฯ ผลการประเมินอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21   
 

ศษ. 1.2.3.1 รายงานการประเมนิผลของผูเรียน
และบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัตงิาน
ของมหาวิทยาลัยทีส่อดคลองกับ          
อัตลักษณ  

4. ผลการดําเนนิงานกอใหเกิดผลกระทบที่
เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอ
สังคม 

คณะศึกษาศาสตรไดผลิตบัณฑติฑิตไปสรางคุณคาตอสังคมและ
ประเทศชาติเปนที่ยอมรับของสงัคม  โดยสังคมภายนอกยอมรับคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีไ่ดสรางคุณคาตอสงัคม ซึ่งการประเมินผูใชบัณฑิตพบวา ดานคุณธรรม
จริยธรรม ระดับปริญญาตรี อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.38)  ระดับปริญญาโทอยู
ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.41)  ระดับปริญญาเอกอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.37) และ
ผลจากการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทาํให
นักศึกษาไดรับการยกยองและสรางคุณคาตอสังคม  เชนไดรับรางวัลครูดีเดน
และครูแสนด ี

ศษ. 1.2.4.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของ
นิสิตนักศึกษา 

ศษ. 1.2.4.3 เอกสารการไดรับการยกยองใน
ระดับชาติในประเด็นที่เก่ียวกับ            
อัตลักษณ ป 2555 

5. ผูเรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถาบนั ไดรับ
การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติในประเด็นที่
เก่ียวกับอัตลักษณ 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรไดรับการยกยองและยอมรับในเร่ืองของการมี
คุณธรรมจริยธรรมโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทไดรับรางวัลระดับชาติ
เคร่ืองหมายเข็มชูเกียรติหนึ่งครูแสนดี  จํานวน 19 คน 

ศษ. 1.2.4.3 เอกสารการไดรับการยกยองใน
ระดับชาติในประเด็นที่เก่ียวกับ         
อัตลักษณ ป 2555 

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  จํานวน 375  คน 
ป.โท  จํานวน 3,204  คน 
ป.เอก  จํานวน 9 คน  
2. จํานวนผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด          
ป.ตรี  จํานวน 65 คน 
ป.โท.  จํานวน 85 คน 
ป.เอก  4 คน 
3.  ผลรวมของคาคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน  
682.76/154 
- ผลรวมของคะแนนประเมิน ป.ตรี 286.65 
- ผลรวมของคะแนนประเมิน ป.โท 378.25 
- ผลรวมของคะแนนประเมิน ป.เอก 17.88 
5. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตทุกระดบั  4.44 
-  คา4เฉลี่ยของคะแนนประเมิน4 ป.ตรี  4.41 
-  คา4เฉลี่ยของคะแนนประเมิน4 ป.โท 4.45 
-  คา4เฉลี่ยของคะแนนประเมิน4 ป.ตรี  4.47 

ศษ. 1.3.1.1 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คือ 
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม  
(ดานคุณธรรมจริยธรรม และดาน
ความรูความสามารถ) 

 
เกณฑการใหคะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ    
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4 ทําได   4.44     บรรลุเปาหมาย    ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  คาเฉลี่ย 4 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ............. 4.44...........คะแนน (เตม็ 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. 2555 ที่สอดคลองกับเอกลักษณของสถาบัน 
(การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา) คือ  เปดโอกาสทาง 
การศึกษา โดยแผนปฏิบัติราชการดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และ
สภามหาวิทยาลัย 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ. 2555 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร 

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

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน
และบุคลากรในการปฏิบตัิตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตรทุกฝายมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
ดังนี้  
1. การรับสมัครนิสิตยายโอนจากการสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
2. การรับสมัครผูเขาศึกษาเปนรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียม
ศึกษาระดับปริญญาตรี(Pre-Degree)  การรับสมัครนักศึกษา
ประเภทเทียบโอนหนวยกิต  
3. มีหลักสูตรที่หลากหลายทีน่ักศึกษาสามารถเลือกศึกษา
ไดตามความถนัดและสนใจ 

ศษ. 1.4.2.1 การรับสมัครนิสิตยายโอนจาก
สถาบนัการศึกษาอ่ืน 

ศษ. 1.4.2.2 การรับสมัครผูเขาศึกษาเปนรายกระบวน
วิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี          
(Pre-Degree) 

ศษ. 1.4.2.3 การรับสมัครนศ.ประเภทเทียบโอนหนวยกิต  

ศษ. 1.2.2.1 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษา ชั้น
ปริญญาตรี  

ศษ. 1.2.2.2 คูมือรับสมัครนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการ
จุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบนั ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียน คณาจารย 
และเจาหนาที่เก่ียวกับเอกลักษณของสถาบัน ผลการประเมินอยูใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.41) 

 

ศษ. 1.4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนทีส่ะทอนเปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน 
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบนัและเกิดผลกระทบที่เปน
ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ทาํประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
โดย 1) นักศึกษาไดรับรางวัลครูเกียรติยศกิจกรรมพ4ัฒ4นาผูเรียน(แนะ
แนว) 2) ไดรับรางวลัเยาวชนคนเกงรุนที่ 6 ประจําป 2556  3) 
นักศึกษาไดประกาศเกียรติคุณ ตนแบบคนดี ใตรมพระบารมีแมของ
แผนดิน คือเปนแบบอยางที่ดี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท แมของ
แผนดิน  

 

ศษ. 1.2.4.1 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองในระดับชาติในประเด็นที่
เก่ียวกับเอกลักษณ ป 2554 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ผูเรียน/ บุคลากร/ คณะ/ 

สถานศึกษา มีเอกลักษณตาม
จุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด
และไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ

     นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัลระดบัชาติ ดังนี้  
1) นักศึกษาเขารวมการประกวด แกะสลักผัก ผลไม ผสานงานใบตองดอกไมสด 
ไดรางวลัถวยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ วันที่ 9 
สิงหาคม 2555 
2) นักศึกษาเขารวมการประกวดอาหารไทย “สืบสานมิ่งมหามงคล ตนตาํรับ
อาหารไทย ไดรางวัลยอดเยี่ยม ถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 
3) นักศึกษาเขารวมการประกวดงานประเภทพานพุม ไดรางวลัยอดเยี่ยม            
ถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ วันที ่5 กันยายน2555 
4) นักศึกษาไดรับรางวัล เปนบคุคลตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู รางวัลเชิดชู
เกียรติร กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) วันที่ 16 ม.ค. 2556 
5) นักศึกษาไดรับรางวัลเยาวชนคนเกงรุนที่ 6 ประจําป 2556 
6) นักศึกษาไดรับรางวัลประกาศนียบัตรในระดบัปริญญาโท เร่ือง ปจจัยทาง
จิตวิทยาทีส่ัมพันธกับการเมืองทีด่ีของสมาชิกวุฒสิภา จัดทําโดยนางสาวสลิตา   
สมพิทักษ  
 

ศษ.1.4.5.1 บันทึกขอความขออนุมัติงบประมาณสนบัสนุนการ
ประกวดอาหารไทยและประกวดพานพุม 

ศษ.1.4.5.2 ใบเกียรติบัตร นางสาวเบญจวรรณ  คงสุข 
ใบเกียรติบัตร นางสาวปารวดี  ศรีสวาง 

ศษ.1.4.5.3 ใบเกียรติบัตร นายทวี  กองแกว 
ใบเกียรติบัตร นายวรวิทย  วุนนอย 

ศษ.1.4.5.4 ใบเกียรติบัตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ม.ร. 

ศษ. 1.2.4.1 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองในระดับชาติในประเด็นที่
เก่ียวกับเอกลักษณ 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 5 ขอ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 2   การผลิตบณัฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกการเปด

หลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกการเปด
หลักสูตรตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและปฏิบตัิ
ตามแนวทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาสกอ.ดังนี้   

1)  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
เร่ือง  ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสตูร  

2)  หลักเกณฑกลไกการเปด-ปดหลักสูตรที่
ใชในการจัดการเรียนการสอนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

3)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ            
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. 2548   

4)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ              
เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑติศึกษา             
พ.ศ. 2548 และ  

5) ประกาศหลักเกณฑสภามหาวิทยาลัย
รามคําแหง เร่ืองการกําหนดระบบและกลไกการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

 

ศษ. 2.1.1.1 ระบบกลไกการเปดปดหลักสตูร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ. 2.1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง  ระบบและกลไกการเปดและปด

หลักสูตร   
ศษ. 2.1.1.3 บันทึกขอความ เร่ือง การแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปดหลักสตูรที่ใชในการ

จัดการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษา 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 

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

ศษ. 2.1.1.6 ประกาศหลักเกณฑสภามหาวทิยาลัยรามคําแหง  เร่ืองการกําหนดระบบ
และกลไกการจัดทาํรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  62/2555  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.8 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 (ตอ) ทั้งนี้คณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร

ดําเนินการตามระบบ และมีการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 2-3/2555, 1/2556 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 14/2555 วาระที่ 4.4,4.5 

ศษ. 2.1.1.10 เอกสาร ขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษาและการ
งานอาชีพ (หลักสูตร 5 ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสตูรตาม
แนวทางปฏิบัตทิี่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกการปดหลักสูตร
ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลยัและสกอ.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. 2.1.1.7 คําสั่งที่  62/2555  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ                 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.8 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการ 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 2-3/2555, 1/2556 
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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  2555  คณะศึกษาศาสตรเปดการเรียนการ
สอนในแตละระดับการศึกษา  ดังนี ้

1. ระดับปริญญาตรีจํานวนหลักสตูร 21  หลักสูตร 
2. ประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร 
3. ระดับปริญญาโท จาํนวน  21  หลักสูตร 
4. ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 หลักสูตร    

รวมมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด จํานวน  48  หลักสูตร 
มีจํานวนหลักสูตรที่ดาํเนินงานไดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา จํานวน  48  หลักสูตร 
 

ศษ. 2.1.3.1 บันทึกขอความ ขอแจงรายชื่อหลักสูตร                     
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.3.2 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร  กลอง 1 

ศษ. 2.1.3.3 
 

บันทึกขอความ เร่ืองสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.1.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
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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 

คณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการวิชาการ            
และคณะกรรมการวิชาการระดบัภาควิชา มีหนาที่
รับผิดชอบควบคุมการเปด-ปด กํากับดูแลและบริหาร
จัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

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

 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  62/2555  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 2-3/2555, 1/2556 

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

ศษ. 2.1.4.3 รายงานการวิจัย เร่ือง การประเมินหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 5ป           
คณะศึกษาศาสตร 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 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตรและคณะกรรมการวิชาการ
ระดับภาควชิา  ทาํหนาที่รับผิดชอบควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานตามหลักสูตร  

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  62/2555  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิชาการระดับ
ภาควิชา 

ศษ. 2.1.5.1 
 
 
 

บันทึกขอความ เร่ือง แบบรายงานการ
ดําเนินงานหลักสูตร(สมอ.07) ปการศึกษา  
2555 
 

 
 
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   5  ขอ 

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

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. อาจารยประจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดรวมที่ลาศึกษาตอ  144.50  คน 
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีวฒุปิริญญาเอก 50.5   คน 
3.  จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ  - คน 
4. รอยละของจํานวนอาจารยทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  
50.5 x 100  =  34.95 
 144.50 
 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุิ
การศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร  

 
เกณฑการประเมิน  (รอยละ)  ปจจัยนาํเขา 
 

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

 
เปาหมาย  รอยละ 30 ทําได   รอยละ 34.95   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   144.50  คน 
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงศาสตราจารย   -   คน 
3. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงรองศาสตราจารย           69     คน 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย     27    คน 
5. รวมจํานวนอาจารยประจาํทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ   96   คน 
6.  จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ 1 คน 
7. รอยละของจํานวนอาจารยทีม่ีตําแหนงศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 96 x 100  =  66.44 
                                                144.50 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุิ
การศึกษาและตาํแหนงทาง
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

 
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 66.44   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 และมแีผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

   คณะศึกษาศาสตรมีแผนการบริหารและพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุดังนี้ 1.) กําหนด
แผนปฏิบัติราชการ  ประจาํป พ.ศ. 2555   2.)วิเคราะห
ภาระงานและอัตรากําลังคณะศึกษาศาสตร และกําหนดให
คณาจารยและบุคลากรและสนบัสนนุใหพัฒนาตนเองโดย
เขารวมประชุม อบรม สัมมนา  การขอผลงานทางวชิาการ 
ตามแผนการดําเนนิงาน และมกีารประเมินแผนการ
ดําเนินงาน 3) มีแผนพฒันาบุคลากรปการศึกษา  2555 

 
 

ศษ. 1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2555               
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร            
ปการศึกษา  2555 

ศษ. 2.4.1.2 สรุปภาระงานอาจารยและจํานวนอาจารยทีพ่ึง
มี ปงบประมาณ 2555 

ศษ. 2.4.1.3 บันทึกขอความ ขอสงแผนการดาํเนินงาน
องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

ศษ. 2.1.1.9 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 2/2555  วาระที่ 4.5 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนนุใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีการพัฒนาคณาจารยโดยจัดโครงการพฒันา
คณาจารย คณะศึกษาศาสตร เร่ือง แนวทางการจัดทําเอกสารรายงาน
ผลการดําเนนิการของรายวชิา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   นอกจากนี้ สงเสริมใหคณาจารยเขารวม
อบรมประชุมสัมมนา เชน  

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสรางสื่อ e-book 
2.  โครงการอบรมเร่ืองการสรางwebเพื่อเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ 
3. เขารวมประชุมวชิาการ เร่ืองหลักเกณฑและปญหาขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 
4.  เขารวมประชุมวิชาการ เร่ืองคุณลักษณะอาจารยที่สอนใน

หลักสูตรอาเซียน   
5. สงเสริมบุคลากรเขารวมเสนอผลงานระดับนานาชาติ ดังนี ้

5.1 รศ.ดร.สมศรี เพชรโชตินําเสนอเร่ือง The 
Development of an Electronic Training for Home Economic 
Vocation  

5.2 อาจารย ดร.สุพจน  อิงอาจ นําเสนอเร่ือง Using the 
Discussion Method to Student Centered Instruction 
Management of Teaching Profession Students  

5.3 อาจารยบงกช  ทองอ่ียมนําเสนอเร่ือง    The 
Construction of Preschool Children’s Self Discipline 
Instructional Packages   

5.4 อาจารยวิมลมาลย หาญธนวาณชิยนาํเสนอเร่ือง Needs 
for Recreation Activities of Graduate Students Faculty of 
Education Ramkhamhaeng University  

ศษ.  2.4.2.1 โครงการพัฒนาคณาจารย คณะ
ศึกษาศาสตร เร่ือง แนวทางการจัดทํา
เอกสารรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ศษ.  2.4.2.2 รายชื่อคณาจารยและบุคลากรทีเ่ขารับ
การอบรม  ปการศึกษา 2555  แฟม 2/4 

ศษ. 4.2.1.1 บันทึกขอความขออนุมัติทุนไปเสนอ
ผลงานวิจัย และเขารวมประชุม ณ 
ตางประเทศ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  ในสวนของบุคลากรคณะศึกษาศาสตรไดจัด
โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง  การสงเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร                  
คณะศึกษาศาสตร  สนบัสนุนเขารวมอบรม เชน การ
เขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม และ
สงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง ตาม
แผนการดําเนนิงานที่กําหนด 

ศษ. 2.4.2.3 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.4.2.4 รายชื่อบุคลากร คณะศึกษาศาสตรที่ศึกษาตอ 

ศษ. 2.4.2.5 บันทึกขอความ ขอสงประเมนิแผนการ
ดําเนินงานองคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพทีด่ี และสรางขวัญ
และกําลังใจใหคณาจารยและบคุลากรสาย
สนับสนนุสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยราคําแหงมี
การดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหคณาจารย บุคลากรสาย
สนับสนนุทํางานได อยางมีประสิทธิภาพโดยมี
สวัสดิการใหกับบุคลากร ดังนี ้
1. การเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับบุคลากร   

1) โครงการตรวจสุขภาพประจาํปตามประกาศ
ของคณะกรรมการสวัสดกิารมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เร่ืองการตรวจสุขภาพประจําป  2555 
2.  การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลการศษ.คือ  

1 ) มีการจายเงินอุดหนุนแกบุคลากรที่อุทิศเวลา
ใหแกทางราชการ 

2) เปนเจาภาพงานศพ มอบพวงหรีดและเงิน
ชวยทําบุญงานศพบิดา มารดาและญาติของบุคลากร  

 

ศษ.  2.4.3.1 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เร่ืองการตรวจสุขภาพประจาํป 
2555 

ศษ.  2.4.3.2 หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศ
เวลาใหแกราชการ 

ศษ. 2.4.3.3 เอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของกับการชวยงานศพ 
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4. มีระบบการติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนบัสนุนนํา
ความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

คณะศึกษาศาสตรไดติดตามใหคณาจารยและบุคลากรนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ โดยใหคณาจารย บุคลากรทีไ่ดรับการพฒันา 
กรอกแบบฟอรมการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเอง  
(ประชุม อบรม สัมมนา)   

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ              
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2555 วาระที่ 3.4 

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

5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนนุและดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนนุถือปฏิบัต ิ

คณะศึกษาศาสตรมีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกอาจารย
และบุคลากร ดังนี ้

1.สงบุคลากรเขารวมอบรมโครงการปฐมนิเทศตําแหนงวิชาการ 
(อาจารยใหม)   

2. แจกคูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เปนลายลักษณอักษรใหถือปฏิบัติ   

3.  มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบเก่ียวกับ
จรรยาบรรณใน website  ของคณะศึกษาศาสตร  www 
edu.ru.ac.th  

สําหรับการดูแลและควบคุมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังนี ้

1.  มีคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะศึกษาศาสตรในการดูแล
ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบตั ิ

2. มีการประเมินการจัดการการเรียนการสอนของคณาจารยใน
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพในปการศึกษา2555  ผลการประเมินอยูใน
ระดับมาก (4.44) 

ศษ. 2.4.5.1 บันทึกขอความ เขารวมอบรมโครงการปฐมนิเทศ
ตําแหนงวิชาการ (อาจารยใหม)   

ศษ. 2.4.5.2 คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลยั 
ศษ. 2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  /             

การจัดการความรู  
ศษ. 2.4.5.4 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ                    

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.4.5.5 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน                

คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555  แฟม 2/3 
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6. มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนนุ 

มีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยและบคุลากร                
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ประจาํปงบประมาณ 2555 
และแผนการดําเนนิงาน 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ศษ. 2.4.2.5 บันทึกขอความ ขอสงประเมนิแผนการ
ดําเนินงานองคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย
และบุคลากรสายสนบัสนุน 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมิน
แผนการดําเนนิงานองคประกอบที่ 2 เสนอที่ประชุม
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร เพื่อปรับปรุงแผนและ
กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบคุลากร 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ             
คณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 4.3 

 
 
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   7  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ    5     คะแนน (เต็ม 5) 
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2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามี

เคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 
FTES ตอเคร่ือง 

คณะไมตองดําเนินการยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกป
การศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรใชหองสมุดและแหลงเรียนรู
ตาง ๆ รวมกับมหาวทิยาลัยรามคําแหงไดแก 

1. สํานักหอสมุดกลางที่ใหบริการแกนักศึกษา   
2. แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย

คอมพวิเตอร เชน  E-learning  ,e-book 
3. สถาบนัคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง มีคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
บริการเพื่อการคนควาและการเรียนการสอน 

4. มีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกป  
ไดแก  

1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตักิารเร่ือง การ
สืบคนสารสนเทศระบบ WebOPAC สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2555 

2)  โครงการฝกอบรมการใชบทเรียน            
e-learning ใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

3) โครงการฝกอบรมความรูเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี              
ปการศึกษา  2555                                              

ศษ. 2.5.2.1 รูปภาพสาํนักหอสมุดกลาง  สถาบันคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และอุปกรณการศึกษา  สภาพแวดลอม 

ศษ. 2.5.2.2 รายงานสรุป การดาํเนินงานพัฒนาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศหองสมุด สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั
รามคําแหง ปงบประมาณ 2555 

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

ศษ. 2.5.2.5 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาและการเรียน         
การสอน  ของศูนยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ศูนย IT) 
สถาบนัคอมพิวเตอร และรายงานการใชบริการเคร่ือง
คอมพิวเตอร ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบนั
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ศษ. 2.5.2.6 สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การ
สืบคนสารสนเทศระบบ WebOPAC สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามคําแหง พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 – 
กันยายน 2555)  

ศษ. 2.5.2.7 สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
เทคนิคการสืบคนฐานขอมูลวทิยานิพนธสาํหรับนักศึกษา
ปริญญาโท-ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2555 

ศษ. 2.5.2.8 โครงการฝกอบรมความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร  สําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา  2555                                             
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน 
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเทอรเน็ต 

คณะศึกษาศาสตรมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
ภาควิชาพลานามัย  ภาควิชาคหกรรมศาสตร และ
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   และมีอุปกรณการศึกษา  
ที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  มีจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเนต็ระบบไรสายใหนักศึกษาสําหรับใชในการ
สืบคนขอมูล 

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 
        นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังใหบริการ
หนวยแพทยและอานามยั  โรงอาหาร  สนามกีฬา  โรงยิม 
เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา 

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  มีระบบกําจัดของเสยีโดยมีถังขยะใหบริการ 
แตละจุดของอาคารในคณะศึกษาศาสตร รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ  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


 

 

58 

 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการ

ในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 
 

การใหบริการแตละดานมผีลการประเมินคุณภาพ ดังนี้  
ขอที่ 2  ผลการประเมินบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

ระดับดี (คาเฉลี่ย 4.42) 
ขอที่ 3 ผลการประเมินบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน ระดับดี (คาเฉลี่ย  3.80) 
ขอ 4 ผลการประเมินการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่

จําเปนอ่ืนๆ ระดับดี (คาเฉลี่ย 3.89) 
ขอ 5 ผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเร่ือง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสียระดับดี (คาเฉลี่ย 3.91) 

ศษ. 2.5.6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการ 
สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
(ผูใชบริการภายใน,ภายนอก)  

ศษ. 2.5.6.2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ของ
ผูใชบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบนัคอมพิวเตอร  คร้ังที่ 2/2555 
เดือนกันยายน  2555 

ศษ. 2.5.6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในอุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง                
ปการศึกษา  2555 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพใน
ขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของผูรับบริการ 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจใน
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรูคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปการศึกษา  2555  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  โดยเสนอใหมีการการ
ปรับปรุงภูมิทัศนปูพืน้ (อิฐตัวหนอน) อาคารคณะศึกษาศาสตร 
(EOB) โดยไดรับการอนุมัตงิบประมาณจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
ภาคประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรและนักศึกษา  

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 16/2555  วาระที่ 4.7 

ศษ. 2.5.7.1 ภาพถายภูมิทัศนปูพื้น (อิฐตัวหนอน) อาคารคณะ
ศึกษาศาสตร (EOB) 

 
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 
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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  7    ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   7  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ   .....5......  คะแนน (เต็ม 5) 
 
2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญทุกหลักสูตร 
 

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนว
ทางการประกันคุณภาพไวในโครงสรางหลักสูตร   ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
และคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร กํากับดูแล   
และในแตละหลักสูตร  มีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสาํคัญโดยมวีิชาฝกประสบการณวชิาชีพและ
ฝกสอนฝกงานในแตละหลักสูตร  นอกจากนี้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนคณะ/สาขาวชิาทีส่นใจ รวมทั้งสามารถ
เปลี่ยนสาขาวชิา/คณะไดในทุกหลักสูตร เปดโอกาสให
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามความสนใจ 

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

ศษ. 2.1.3.2 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร  กลอง 1 
ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  62/2555  เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.1.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิชาการระดับ

ภาควิชา 
ศษ. 2.6.1.1 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาและ

แผนกําหนดการศึกษาชัน้ปริญญาตรี
สวนกลาง พ.ศ. 2555  คณะศึกษาศาสตร   

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

ปการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตรภาคเรียนที่1 
เปดสอนทั้งหมด 578 กระบวนวิชา ภาคเรียนที่ 2 เปด
สอนทั้งหมด 581  วิชา  
 

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  (Course 
Syllabus)  ปการศึกษา 2555  แฟม 2/5 
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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   ใน
การรับนักศึกษาฝกสอน/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 
 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลจากการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี ้

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  

3. ภาควิชาหลักสูตรและการสอนโดย รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ ไดทํา
วิจัยเร่ือง ประสิทธิผลของการนาํแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสู
การปฏิบัติในโรงเรียน และนํามาเปนสวนหนึ่งในรายวชิา EE  353 และ
วิชาHRD 4208   

4.  และ อ.ดร.อภิชา  แดงจํารูญ ไดทําวิจัยเร่ือง 4ความตองการในการ
พัฒนาคุณลักษณะการรูจักตนเองผานเว็บบล็อกของนักศึกษามหาวิทยาลยั
รามคําแหงและนาํมาเปนสวนหนึ่งในรายวชิา EE  375 

 

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

ศษ..2.6.5.2 เอกสารคําสอนวิชาแกะสลักผักและผลไม           
HEC 3502   (HC 398)  กลอง 2 

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. 2.6.5.5 บทคัดยอประสทิธิผลของการนาํแนวคิดการจัด
การศึกษาแบบเชิญชวนสูการปฏิบัติในโรงเรียน 

ศษ. 2.6.5.6 บทคัดยอ ความตองการในการพัฒนา
คุณลักษณะการรูจักตนเองผานเว็บบล็อกของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus)         
(HC 398)  ET 481  EE 353 , HRD 4208 ,  
EE 375 

 
 
 

http://www.ram.edu/stu_frame.php
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการประเมินความพงึพอใจของผูเรียน

ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู   ปการศึกษา 2555  คณะฯเปดสอน  จาํนวน  1,159 
กระบวนวชิา ดังนี ้

1. ไดรับการประเมนิตอบกลบัมาจาํนวน  445  
กระบวนวชิา 

2. ประเมินผล(นักศึกษาเขาเรียนสม่ําเสมอ 3 คร้ังข้ึน
ไป)  132 กระบวนวิชา จํานวน132  กระบวนวิชา  

3. ไมมีการประเมิน (นักศึกษาเขาเรียนไมสม่าํเสมอ
นอยกวา 3 คร้ัง ) จํานวน 313 กระบวนวชิา 

4. กระบวนวชิาทีไ่มมีนักศึกษาเขาเรียนจํานวน 714  
กระบวนวชิา   

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูที่มีนักศึกษา
เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ  ผลการประเมินอยูในระดับมาก 
(4.42) 

ศษ. 2.4.5.5 ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย  ป
การศึกษา 2555 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะศึกษาศาสตรไดปรับปรุงวิธกีารสอนและพฒันา
ผูเรียน  โดยการสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
เสนอคณะกรรมการประจําคณะไดพิจารณาผลการปร4ะเมิน 
และมอบใหหัวหนาภาควิชา4และคณาจารยนําไปปรับปรุง
ประเด็นตางๆ จากผลการประเมินและรายงานใหคณะฯทราบ  

 

ศษ. 2.6.7.1 ระบบการปรับปรุงวธิีการเรียนการสอนและพฒันา
ผูเรียน 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่17/2555 , 6/2556 

ศษ. 2.6.7.2 บันทึกขอความขอสงผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอน   

ศษ. 2.6.7.3 แบบกรอกรายการ “การนําผลการประเมินการเรียน
การสอนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  
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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  5  ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  7  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……3..............คะแนน (เต็ม 5) 
 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงคตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสาํหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจคุณลักษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต  ในการ
ประเมินการติดตามคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปการศึกษา 2554-2555 ดังนี้ 
นายจางมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑติคณะ
ศึกษาศาสตร ในระดบัปริญญาตรี อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.41 ระดับปริญญาโทอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
4.45 ระดับปริญญาเอกอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.47  
ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.44 

 

ศษ. 2.7.1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง ปการศึกษา 2554-2555  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธผิล
ทางการเรียนทีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

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

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุมคณะกรรรมการ  
ประจําคณะศึกษาศาสตร                   
คร้ังที่  6 /2556   

3. มีการสงเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตรมีหนวยงานบริการการศึกษา ที่
คอยใหทําปรึกษาแกนักศึกษา  ในแตละภาควชิามีตาราง
ใหคําปรึกษา  รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
มหาวิทยาลยัเปนผูรับผิดชอบดาํเนินการใหบริการ
นักศึกษา   และเว็ปไซตของคณะศึกษาศาสตรมีการ
ประชาสัมพนัธเร่ืองตางๆ ที่เปนประโยชนแกนักศึกษา  
นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรมีงบประมาณ เพื่อ
ดําเนินการจัดโครงการกิจกรรมสําหรับนักศึกษา   

ศษ.2.7.3.1 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.2.7.3.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2555 
ศษ. 2.4.5.3 Website คณะ

ศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   
ศษ.8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจายจาก

รายได ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ.  2555 คณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวชิาการในที่ประชุม
ระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการวิชาการ ที่สงเสริมให
นักศึกษาเขารวมเขารวมกิจกรรมประชุมวชิาการหรือนําเสนองาน
วิชาการ  โดยการติดบอรดประชาสัมพนัธ 

สงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เขา
รวมโครงการระดมความคิดเห็นเร่ืองบทบาทของผูนํานักศึกษากับ
การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ  

นอกจากนี้ในระดบัการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเสนอผลงานในการประชมุ
วิชาการระดบัชาติ ซึ่งบัณฑิตวทิยาลัยไดจัดโครงการประชุม
วิชาการระดบัชาติ  เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศึกษา 
รวมทั้งสนบัสนุนใหนักศึกษาเผยแพรผลงานในวารสารวชิาการ     

 
 

ศษ. 2.7.4.1 
 

เอกสารประชาสัมพันธเขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวชิาการ  

ศษ. 2.7.4.2 
 

โครงการระดมความคิดเห็นเร่ืองบทบาทของผูนํา
นักศึกษากับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 

ศษ. 2.7.4.3 
 

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

ศษ. 2.7.4.4 
 

รายชื่อผูเขารวมการประชุมวิชาการระดับ- ชาติเพ่ือ
นําเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 4 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://joomla.ru.ac.th/oasc/master/pb4.pdf
http://joomla.ru.ac.th/oasc/master/pb4.pdf


 

 

66 

 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไดแก  
1. โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2555 
2. โครงการพิธีไหวครู โครงการยกระดับคุณภาพครูทัง้ระบบฯ 
รุนที่ 1 
3. โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา” สาํหรับนักศึกษาฝกงาน 
สาขาจิตวทิยา ปการศึกษา 2555  
4. โครงการพัฒนาจิต เร่ือง ครูเปนกัลยาณมิตรที่แทของศิษย  
(ไตรสิขาคือวิชาของชีวิต) 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  
2555 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวครูโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบฯ รุนที่ 1 

ศษ. 2.7.5.3 โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา” สาํหรับ
นักศึกษาฝกงาน สาขาจิตวทิยา ปการศึกษา 2555 

ศษ. 2.7.5.4 โครงการพัฒนาจิต เร่ือง ครูเปนกัลยาณมิตรที่แท
ของศิษย  (ไตรสิขาคือวิชาของชวีิต) 

 
 
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 

คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาไวเปนลายลักษณ
อักษร และมีในคูมือปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม               
ปการศึกษา  2555 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 10/2555  วาระที่ 3.16 

ศษ. 2.8.1.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2555 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยาง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรมีการเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา ที่กําหนดไวให
ทราบโดยทั่วกันทัง้ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา จัดทาํเปนหนงัสือเวียนและติดปายประกาศ
ประชาสัมพนัธในบริเวณคณะ และเผยแพรในว็ปไซต
ของคณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 10/2555  วาระที่ 3.16 

ศษ. 2.8.1.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2555 

ศษ. 2.8.2.1 หนังสือเวียนแจงใหบุคลากร ผูบริหาร และคณาจารยให
รับทราบ  

ศษ. 2.8.2.2 ปายประกาศประชาสัมพันธในบริเวณคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสาํเร็จ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม 2 โครงการ 

1. โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร ประจาํป 
2555 

2. โครงการพิธีไหวครู โครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบฯ รุนที่ 1 

3. โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา” สาํหรับ
นักศึกษาฝกงาน สาขาจิตวทิยา ปการศึกษา 
2555  

4. โครงการพัฒนาจิต เร่ือง ครูเปนกัลยาณมิตรที่
แทของศิษย  (ไตรสิขาคือวิชาของชีวิต) 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555 
ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวครูโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ รุนที่ 1 

ศษ. 2.7.5.3 โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา” สาํหรับนักศึกษาฝกงาน 
สาขาจิตวทิยา ปการศึกษา 2555 

ศษ. 2.7.5.4 โครงการพัฒนาจิต เร่ือง ครูเปนกัลยาณมิตรที่แทของศิษย  
(ไตรสิขาคือวิชาของชีวิต) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงชี ้

1. จํานวนตัวบงชี้.....8...........ตัวบงชี ้
2. จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย........8....ตัวบงชี ้
3. รอยละของตัวบงชี้ทีบ่รรลุเปาหมาย  100  ตัวบงชี ้
 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555 
ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวครูโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ รุนที่ 1 

ศษ. 2.7.5.3 โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา” สาํหรับนักศึกษาฝกงาน 
สาขาจิตวทิยา ปการศึกษา 2555 

ศษ. 2.7.5.4 โครงการพัฒนาจิต เร่ือง ครูเปนกัลยาณมิตรที่แทของศิษย  
(ไตรสิขาคือวิชาของชีวิต) 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับ
นักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาต ิ

- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 19  คน 
 

ศษ. 2.8.5.1 รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

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   5  ขอ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……...5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.9    บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ป  (สมศ. ตัวบงช้ีท่ี 1) 

ผลการดําเนินงาน 
ขอมูล ปการศึกษา 2554 

1.จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีต่อบแบบสาํรวจ 327 
   1.1 จํานวนบณัฑิตที่มงีานทํากอนเขาศึกษา 74 
   1.2 จํานวนบณัฑิตที่ศึกษาตอ 5 
2. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจทั้งหมด  [1 - (1.1+1.2)] 248 
3. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทํา (ใหม) 211 
   3.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํ 189 
   3.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 22 
4.  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (3.1+3.2) 211 
5.  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  (4/2)x100 85.08 
6. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 16,342 

 
หลักฐาน 
 ศษ. 2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 

ศษ. 2.9.1.2 สรุปผลการประเมินภาวะการมงีานทาํของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 
 

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

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 
เปาหมาย  รอยละ 70 ทําได..........85.08.....................    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....รอยละ 85.... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ …….4.25.........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.10    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ(สมศ. ตัวบงช้ีท่ี 2) 
 
คาเฉลี่ยของคะแนนบัณฑิตทุกระดับ 

ขอมูล ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1.จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 375 3,204 9 3,588 
2.จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน  (จากมติของ สมศ. ที่ใหมร.เทียบเกณฑได) 65 85 4 154 
3.ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินความพงึพอใจของนายจางตามกรอบ TQF 286.65 378.25 17.88 682.76 
4.คาเฉลี่ยของคะแนนบัณฑิต  (3)/(2) 4.41 4.45 4.47 4.44 

หลักฐาน 
 ศษ. 2.10.1.1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอคุณลักษณะของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา  2554 - 2555 
 
กณฑการประเมิน  (คาเฉลี่ย)  ผลผลิต / ผลลัพธ         วิธีการคํานวณ 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
                          
ตัวอยางไดจากการสุมตามที่ มร. ขอเทียบเกณฑจาก สมศ. ดังนี ้

ข้ันตอนที่ 1 จําแนกจาํนวนบณัฑิตตามคณะและระดบัการศึกษา (ปริญญาตรี โทและเอก) 
ข้ันตอนที่ 2 สุมจํานวนบัณฑิตโดยใชกระบวนการวิจัยตามหลักของ Taro Yamane โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 
ข้ันตอนที่ 3 สุมจํานวนบัณฑิตของแตละกลุมอยางนอยรอยละ 20 ตามเกณฑของ สมศ. 
ข้ันตอนที่ 4 จําแนกกลุมตวัอยางที่สุมไดในข้ันตอนที่ 3 ตามสัดสวนของสาขาวิชาหรือวิชาเอก เพื่อใหไดตัวแทนทุกกลุม 
ข้ันตอนที่ 5 นําขอมูลทีไ่ดจาก ข้ันตอนที่ 4 มาคํานวณตามเกณฑ สมศ. 
 

เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4.00 ทําได  คาเฉลี่ย 4.44    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....คาเฉลี่ย 4.00 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ …….4.44.............คะแนน (เต็ม 5) 

 
 

 ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต  
 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด  
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ตัวบงช้ีท่ี 2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ท่ี 3) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ท่ี 3) 
ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ขอมูล 
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 3,204 
2.ผลรวมคาถวงน้ําหนักงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 34.25 
3.ผลรวมคาถวงน้ําหนักงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - 
4.รวมผลงานท่ีคิดคาน้ําหนัก (2)+(3) 34.25 
5.ระดับคุณภาพบทความวิจัย/งานสรางสรรค (4/1)X100=(%) 1.07 

 

ขอมูล จํานวนช้ินงาน คาถวงน้ําหนัก 

1.จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 137  
1.1 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (คาน้ําหนัก 0.25) 137 34.25 
1.2 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) (คาน้ําหนัก 0.50) - - 
1.3 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ  (คาน้ําหนัก 0.75) 

- - 

1.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   (คาน้ําหนัก 1.00) - - 
2.  ผลรวมคาถวงน้ําหนักงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - - 
3. จํานวนผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการเผยแพร - - 
3.1  ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (คาน้ําหนัก 0.125)   - - 
3.2  ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.25) - - 
3.3  ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ(คาน้ําหนัก 0.50) - - 
3.4  ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (คาน้ําหนัก 0.75) - - 
3.5  งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (คาน้ําหนัก 1.00) - - 
4.   ผลรวมคาถวงน้ําหนักงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  34.25 
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เกณฑการใหคะแนน  (รอยละ)   ผลผลิต / ผลลัพธ           
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน  
 
 หลักฐาน 

ศษ. 2.11.1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปการศึกษา  2555 
ศษ. 2.11.1.2 รายชื่อนักศึกษาท่ีตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ ปการศึกษา  2555 
ศษ. 2.11.1.3 วารสารบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร บัณฑิตศึกษา ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 ป 2555  กลองท่ี 4 

 
วิธีการคํานวณ   

 
 
 
 
 
• ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหนบัผลงานที่ตีพิมพตามปปฏิทินทีต่รงกับปการศึกษาทีป่ระเมิน 

• จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทใหนับตามปการศึกษาที่ประเมิน 
เปาหมาย  รอยละ   10 ทําได. 1.07   บรรลุเปาหมาย               ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไปรอยละ   10 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…0.21……….คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 
 
 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    X   100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12   ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 4) 

 
ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

ขอมูล จํานวนชิ้นงาน คาถวงนํ้าหนัก 

1.  จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพร 9  
1.1  ผลงานทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาต/ิ ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสารวชิาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI (คาน้าํหนัก 0.25) 

1 0.25 

1.2  ผลงานทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คาน้าํหนัก 0.50) - - 
1.3  ผลงานทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.75) - - 
1.4  ผลงานทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูในควอไทลใดควอไทลหนึง่ ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพหรือ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI  และ  Scopus 
(คาน้าํหนัก 1.00) 

- - 

2.  ผลรวมคาถวงนํ้าหนักงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก - - 
3.  จํานวนผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ไดรับการเผยแพร - - 
3.1  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (คาน้าํหนัก 0.125)   - - 
3.2  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(คาน้าํหนัก 0.25) - - 
3.3  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ(คาน้ําหนัก 0.50) - - 
3.4  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน (คาน้ําหนัก 0.75) - - 
3.5  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ(คาน้ําหนัก 1.00) - - 
4.  ผลรวมคาถวงนํ้าหนักงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  0.25 

http://www.scimagojr.com/
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ตัวบงชี้ที่ 2.12   ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 4) 
ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก       

ผลงานผูสําเร็จการศึกษา บัณฑิตปริญญาเอก  
1.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก       9 
2.  ผลรวมคาถวงนํ้าหนักงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 0.25 
3.  ผลรวมคาถวงนํ้าหนักงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - 
4.  รวมผลงานที่คิดคาน้าํหนัก (2)+(3) 0.25 
5.  ระดับคุณภาพบทความวิจัย/งานสรางสรรค (4/1)X100=(%) 2.78 

 
เกณฑการใหคะแนน  (รอยละ) ผลผลิต / ผลลัพธ  

ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน  
 หลักฐาน 

ศษ. 2.12.1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปการศึกษา  2555 
ศษ. 2.12.1.2 รายชื่อนักศึกษาท่ีตีพิมพเผยแพรดุษฎีนิพนธ ปการศึกษา  2555 

 
สูตรการคํานวณ    
 
       
 

 

• ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหนับผลงานที่ตีพิมพตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน 

• จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกใหนับตามปการศึกษาที่ประเมิน 
 
เปาหมาย  รอยละ   10 ทําได  2.78 บรรลุเปาหมาย                ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไปรอยละ   10 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ   0.28  คะแนน (เต็ม 5) 

      ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    X 100  
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
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ตัวบงชี้ที่ 2.13  การพัฒนาอาจารย  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 14) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. การพัฒนาอาจารย   จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดนบัรวมที่ลาศึกษาตอ จํานวน  

144.50  คน 
ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

 
เกณฑการใหคะแนน    ผลผลติ / ผลลพัธ  

ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6  เทากับ 5 คะแนน 
วิธีการคํานวณ 
 
                         
 
 
เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้าํหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี ้

             วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย 0 x 0 = 0 35 x 2 = 70 13.5 x 5 = 67.5 140 
ผูชวยศาสตราจารย 0 X 1 = 0 20 x 3 = 60 7 x 6 = 42 102 
รองศาสตราจารย 0 X 3 = 0 39 x 5 = 195 30 x 8 = 240 435 

ศาสตราจารย 0 x 6 = 0 0 x 8 = 0 0 x 10 = 0 0 
รวม 0 325 349.50 674.50 

 
674.50/144.50=4.67 
เปาหมาย  ระดับคุณภาพ 4 ทําได   ระดับคุณภาพ  4.69    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไประดบัคุณภาพ 4 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 3.90  คะแนน (เต็ม 5) 

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

แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร มีการจัดบริการใหคําปรึกษาและแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา ดังนี้ 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 
เพื่อแนะนําแนวทางในการเรียนและการใชชีวิตแกนักศึกษา 
2. ในแตละภาควิชามีอาจารยที่ปรึกษาและจัดตารางใหคําปรึกษา 
3. มีหนวยงานบริการการศึกษาโดยเฉพาะหนวยกิจการนักศึกษาทีท่ํา
หนาที่ใหคําปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวทางในการดาํเนินชีวิตใหกับ
นักศึกษา 

ศษ.3.1.1.1 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.1.1.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2555 
ศษ.3.1.1.3 

 
หนาที่ความรับผิดชอบของงาน      
บริการการศึกษา 

ศษ.3.1.1.4 ภาพถายงานบริการการศึกษา 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร มีหนวยงานบริการการศึกษาโดยเฉพาะหนวยกิจการ
นักศึกษาที่ทาํหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะแนวทางวชิาการ ติดประกาศ
ขอมูลขาวสาร เชนประกาศรับสมัครงาน ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา มี
แผนพับประชาสัมพนัธคณะศึกษาศาสตร มีการมอบทุนการศึกษาใหแก
นักศึกษา  นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร ยังมีการบริการขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษาผานทาง Website คณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ.3.1.1.3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.3.1.2.1 ประกาศขอมูลขาวสาร 
ศษ.3.1.2.2 

 
แผนพับประชาสัมพนัธคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.2.3 
 

ประกาศพิจารณาทนุการศึกษา ป
การศึกษา 2555 

ศษ.3.1.2.4 
 

Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ac.th 

 
 
 
 
 

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

และวิชาชีพแกนักศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร มีการจัดโครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพแกนักศึกษา ไดแก 
1.โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรู
เบื้องตน ภาควิชาพลานามัย มีจํานวนนักศึกษาที่ เขารวม
กิจกรรม 390 คน 
2. โครงงานนักศึกษา เร่ือง กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ Humanity 
Walk Rally (รวมกับคณะมนุษยศาสตร) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.3.1 
 
 

โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลกูเสือ
สามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 
ภาควิชาพลานามัย 

ศษ.3.1.3.2 
 
 

โครงงานนักศึกษา เร่ือง กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ Humanity Walk 
Rally (รวมกับคณะมนุษยศาสตร) 

ศษ.3.1.3.3 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ภาควิชาคหกรรมศาสตร               
คณะศึกษาศาสตร 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษย
เกา 

     งานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา ดังนี ้

1. ติดประกาศขอมูลขาวสารเก่ียวกับการรับสมัครงานแก
ศิษยเกา 

2. Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ.3.1.1.3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.3.1.2.1 ประกาศขอมูลขาวสาร 
ศษ.3.1.2.2 

 
ประกาศประชาสัมพันธคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.4.1 Website www.edu.ac.th   
(สวนของศิษยเกา) 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณให
ศิษยเกา 

     คณะศึกษาศาสตร มีการจัดโครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพแกนักศึกษา จาํนวนกิจกรรม 1 กิจกรรม ไดแก 
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ EDUCA  2012 จํานวน
ศิษยเกาที่เขารวมกิจกรรม 30 คน 

ศษ.3.1.5.1 โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
EDUCA  2012 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 

ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
1. ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวติแกนักศึกษา อยูในระดับ มาก  
คาเฉลี่ย 4.23  (จากเกณฑ 5 ระดับ) 
2. ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา อยูในระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.14         
(จากเกณฑ 5 ระดับ) 
3. ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวชิาชพีแกนักศึกษาไดแก 
 3.1   ผลการประเมินโครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ
สามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน ภาควิชาพลานามัยอยูใน
ระดับ มาก คาเฉลี่ย 4.22   
3.2 ผลการประเมินโครงงานนักศึกษา เร่ือง กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ Humanity Walk Rally (รวมกับคณะมนุษยศาสตร) 
ผลการประเมินอยูในระดับมาก 4.00  
3.3 ผลการประเมินโครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาภาควิชา 
คหกรรมศาสตรคณะศึกษาศาสตร  นักศึกษาสามารถไดรับ
รางวัลชดุ Disney princess party dress อันดับ 3 

ศษ.3.1.1.1 ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร             
ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.1.6.1 
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการงานบริการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.1.3.1 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมวิชา 
ผูกํากับลูกเสือสามญัรุนใหญ ข้ันความรู
เบื้องตน ภาควิชาพลานามัย 

ศษ.3.1.3.2 
 
 

ผลการประเมินโครงงานนักศึกษา  
เร่ือง กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
Humanity Walk Rally (รวมกับ         
คณะมนุษยศาสตร) 

ศษ.3.1.3.3 
 

รายงานผลการเขารวมประกวดการ
ออกแบบชุด Disney princess party 
dress 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใช

เปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ตองการของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
บริการแกนักศึกษา และศิษยเกา  
         การบริการใหคําปรึกษา บริการแหลงขอมูล ขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษา และศิษยเกา มีการนําผลการ
ประเมินความพงึพอใจในการใชบริการเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตรเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการการจดั
โครงการพัฒนานักศึกษาตอไป 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
 
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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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. สถาบนัจัดทาํแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

        คณะศึกษาศาสตรไดจัดทาํแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทีส่งเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน ไดแก 
ดานคุณธรรม จริยธรรม, ดานความรูความสามรถ, ดาน
ทักษะทางปญญา, ดานพัฒนาความสัมพนัธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ, ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.3.2.1.1 
 

แผนดําเนนิงานปการศึกษา 2555 
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ศษ.3.2.1.2 
 
 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 42/2555 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.2.1.3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

        คณะศึกษาศาสตรมีการจัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
จํานวน  1 กิจกรรมคือ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.2.2.1 
 
 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการ

ประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 
ประเภทสําหรับระดบัปริญญาตรี และอยาง
นอย 2 ประเภทสําหรับระดบับณัฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมตอไปนี ้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา
สิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
 

ระดับปริญญาตรี 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค จํานวน 3 
กิจกรรม ไดแก  
1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 
2.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 
3.โครงงานนักศึกษา เรื่อง บัณฑติท่ีพ่ึงประสงคในประชาคมอาเซียน 
(รวมกับคณะมนุษยศาสตร) 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก  
1.โครงการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ (รวมกับคณะมนุษยศาสตร) 
2. โครงการกีฬาสานสัมพันธ 4 คณะ ประจําป 2556 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 
จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม คณะ
ศึกษาศาสตร 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก  
1.โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 
2.โครงการพัฒนาจิต เมตาภาวนา สําหรับนักศึกษาฝกงานสาขาจิตวิทยา ป
การศึกษา 2555 
-กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2555 
 

 
 
 
ศษ.3.2.3.1 
 

ระดับปริญญาตรี 
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.2.3.2 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ศษ.3.2.3.3 
 

โครงงานนักศึกษา เรื่อง บัณฑติท่ีพึงประสงคใน
ประชาคมอาเซียน (รวมกับคณะมนุษยศาสตร) 

 
ศษ.3.2.3.4 
 

กิจกรรมกฬีาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
โครงการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ (รวมกับคณะ
มนุษยศาสตร) 

ศษ.3.2.3.5 โครงการกีฬาสานสัมพันธ 4 คณะ ประจําป 2556 

 
ศษ.3.2.3.6 
 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
คณะศึกษาศาสตร 

 
ศษ.3.2.3.7 
 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม.โครงการ
ปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2555 

ศษ.3.2.3.8 
 

.โครงการพัฒนาจิตเมตาภาวนา สําหรับนักศึกษาฝกงาน
สาขาจิตวิทยา ปการศึกษา 2555 

 
ศษ.3.2.3.9 
 

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร ประจําป 
2555 

 
 



 

 

82 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3 (ตอ) - กิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค จํานวน  2 กิจกรรม ไดแก  
1.โครงการปจฉิมนิเทศ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ฯ รุนที่ 1 
2.โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ EDUCA  2012 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก โครงการพิธีไหวครู โครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ รุนที่ 1 
-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 2 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาจิตเร่ืองครูเปนกัลยาณมิตรที่แทของศิษย 
(ไตรสิขาคือวิชาของชีวิต) 
2.  โครงการพัฒนาจิตเร่ืองครูเปนกัลยาณมิตรที่แทของ
ศิษย (ไตรสิขาคือวชิาของชีวิต) 

 
 
ศษ.3.2.3.1 

กิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2555 

 
ศษ.3.2.3.10 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 
โครงการปจฉิมนิเทศโครงการยกระดับคณุภาพครูท้ัง
ระบบฯ รุนท่ี 1 

ศษ.3.2.3.11 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA  2012 
 

ศษ.3.2.3.12 
กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการพิธีไหวครู โครงการยกระดับคุณภาพครูท้ัง
ระบบฯ รุนท่ี 1 

ศษ.3.2.3.13 โครงการพัฒนาจิตเร่ืองครูเปนกัลยาณมิตรที่แท
ของศิษย (ไตรสิขาคือวิชาของชวีิต) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการสนับสนนุใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบนัและระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน 

คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสรมิใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน ดังน้ี 
1.บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายพัฒนาคณุภาพ
ภายในสถาบัน ระดับนักศึกษา ระหวาง คณะมนุษยศาสตร 
คณะนิติศาสตร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2.บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายดาน
สถานศึกษา 3 ด ี
3.บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายแลกเปลีย่น
และพัฒนาคณุภาพการศึกษา ระหวาง ภาควิชาหลักสตูรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ 
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 มีกิจกรรมรวมกันจํานวน 3 กิจกรรม ไดแก 
1.โครงงานนักศึกษา เรื่อง บัณฑติท่ีพึงประสงคในประชาคม
อาเซียน (รวมกับคณะมนุษยศาสตร) 
2.โครงการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ (รวมกับคณะมนุษยศาสตร) 
3.โครงการอบรม การสรางเครือขายเฝาระวังภัยสารเสพติด 

ศษ.3.2.4.1 
 
 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน ระดับนักศึกษา 
ระหวาง คณะมนุษยศาสตร คณะนิติศาสตร และ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.3.2.4.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายดาน
สถานศึกษา 3 ด ี

ศษ.3.2.4.3 
 
 
 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสราง 
เครือขายแลกเปลีย่นและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ระหวาง ภาควิชาหลักสตูรและการสอน 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง และ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.3.2.4.4 โครงงานนักศึกษา เรื่อง บัณฑติท่ีพึงประสงคใน
ประชาคมอาเซียน  

ศษ.3.2.3.4 โครงการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  
ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรม การสรางเครือขายเฝาระวังภัยสาร

เสพติด 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ มีการประเมินแผนการดําเนินงาน กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา และแจงใหผูบริหารรับทราบ 

ศษ.3.2.5.1 
 

รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.2.5.2 
 

ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปการศึกษา 
2555 (แผนกิจกรรมพัฒนานสิิตนักศึกษา) 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลประเมินโครงการเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาและ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่อง 

ศษ.3.2.1.3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา  

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร 

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

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกบริหาร

งานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนนิการตาม ระบบที่
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตร มีพันธกิจดานการวิจัยในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป 2555  มีแผนการดําเนินงานดานการวิจัย                    
มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร ในการ
ดําเนินงาน ซึง่ในการขอทุนสนบัสนนุการวิจัยตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและ  
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อขอรับทุน
สนับสนนุงานวิจัย  โดยงบประมาณไดรับมาจากงบประมาณ
รายจายจากรายได ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.  2555    
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. 2555                     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555             
(องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.1.2 คําสั่งที่  109/2554  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม            
การวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย                      
คณะศึกษาศาสตร 3-4/2555,1-2/2556 

ศษ 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร     
คร้ังที่ 3/2556  วาระที่ 4.7 

ศษ. 4.1.1.4 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ.  2555   คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการบูรณาการ

กระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอน 

คณะศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตรไดนาํผลการวิจัย
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนี ้

1. งานการวิจยั เร่ือง งานดอกไมบายศรีแกะสลักผลัก
ผลไม สมัยสุโขทยัถึงรัตนโกสนิทรตอนกลาง ไดนาํมาบูรณา
การโดยจัดทาํเอกสารประกอบการสอนวิชา HEC 3502 (HC 
398)  และไดสรางสื่อบทเรียน e -Learning เพื่อเสริมสราง
ภูมิปญญาทองถ่ินและวฒันธรรมไทยสูสากล เร่ือง การ
แกะสลักผักและผลไม 

2. งานวิจยัเร่ือง  ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพื้น
หลังที่มีแบบอักษรตางกันเมื่อนาํมาเสนอบนจอโทรทัศนแอล
ซีดี   บูรณาการกับการเรียนการสอนกระบวนวชิา ET 481 
หัวขอการออกแบบสื่อการศึกษา 

3. งานวิจยั เร่ืองการศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสภา
บันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงัตามหลัก
ทฤษฏีทีเอ  บูรณาการกับการเรียนการสอนโดยนาํผลการวิจัย
มาเขียนตํารา วชิา PC 313  จิตวิทยาการทดลองเบื้องตน 

4. งานวิจัยเร่ือง ประสทิธิผลของการนําแนวคิดการจัด
การศึกษาแบบเชิญชวนสูการปฏิบัติในโรงเรียน บูรณาการการ
เรียนการสอนวิชา EE  353 และวิชาHRD 43 08   

 

ศษ. 4.1.2.1 บทคัดยองานวิจัย   
1. เร่ือง  ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพืน้หลังที่มีแบบอักษรตางกันเมื่อนาํมา
เสนอบนจอโทรทัศนแอลซีดี    
2. เร่ือง งานดอกไมบายศรีแกะสลักผลักผลไม สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร
ตอนกลาง 
3. เร่ืองการศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสภาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบังตามหลักทฤษฏีทีเอ  
4.  เร่ือง ประสิทธิผลของการนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสูการ
ปฏิบัติในโรงเรียน 
5. เร่ือง ความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะการรูจักตนเองผานเว็บบล็อกของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
6. เร่ือง  การจัดการเรียนการสอนโดยใชProject Based Learningใน
รายวิชาเกมและสถานการณจาํลองเพื่อการศึกษา 
7. เร่ือง ผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมสําหรับนัก
เทคโนโลยีการศึกษาโดยใชแบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรม   

8. เร่ือง  อิทธิพลของปจจยัความสําเร็จทีจ่าํเปนในการเรียนการสอนดวยอีเลิร
นนิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ศษ. 2.6.5.2 เอกสารคําสอนวิชาแกะสลักผักและผลไม HEC 3502            
(HC 398) กลอง 2 

ศษ. 4.1.2.2 ตํารา วิชา PC 313  จิตวิทยาการทดลองเบื้องตน   
ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลผลรายวชิา HEC 3502 (HC 398),  ET 481,             

PC 313, EE  353 ,  HRD 4208  , EE  375, ECT 2502, ECT 
2901, ECT 4001 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 (ตอ) 5.  งานวิจัยเร่ือง 4ความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะ

การรูจักตนเองผานเว็บบล็อกของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงบูรณาการการเรียนการสอน วิชา  EE  375 

6. งานวิจัยเร่ือง  การจัดการเรียนการสอนโดยใช
Project Based Learningในรายวิชาเกมและสถานการณ
จําลองเพื่อการศึกษา สาํหรับนักศึกษาปริญญาตรีบูรณา
การการเรียนการสอน วิชา  ECT 2502 

7. งานวิจัยเร่ือง ผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาใน
รายวิชาจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาโดยใชแบบ
บันทึกพฤติกรรมจริยธรรม  บูรณาการการเรียนการสอน  
วิชา  ECT 2901 

8. งานวิจยัเร่ือง  อิทธิพลของปจจยัความสําเร็จที่จาํเปน
ในการเรียนการสอนดวยอีเลิรนนิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา บูรณาการการเรียนการสอน 
วิชา  ECT 4001 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพดาน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค
และใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแก
อาจารยประจาํและนักวิจัย
ประจํา 
 

คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยของคณาจารยโดยสนบัสนนุใหเผยแพรผลงานวิจัยในการ
ประชุมระดบัชาติและนานาชาต ิ ไดแก   

1. รศ.ดร.สมศรี เพชรโชตินําเสนอเร่ือง The 
Development of an Electronic Training for Home 
Economic Vocation  

2. อาจารย ดร.สุพจน  อิงอาจ นําเสนอเร่ือง Using the 
Discussion Method to Student Centered Instruction 
Management of Teaching Profession Students  

3. อาจารยบงกช  ทองอ่ียมนําเสนอเร่ือง   The 
Construction of Preschool Children’s Self Discipline 
Instructional Packages  

4. อาจารยวิมลมาลย หาญธนวาณชิยนาํเสนอเร่ือง 
Needs for Recreation Activities of Graduate Students 
Faculty of Education Ramkhamhaeng University  

5. อาจารยดร.ศยามน  อินสะอาด นําเสนอบทความ
วิชาการภายในประเทศแบบปากเปลาเร่ือง The Effective of 
Using Webboard to Enhance the Ethics and 
Knowledge Construction of Underaduate Students of 
Ramkamkaeng University 

 

ศษ. 4.1.3.1 บันทึกขอความขออนุมัติทุนไปเสนอผลงานวิจัย และเขา
รวมประชุมระดบัชาติและนานาชาติดังนี ้
1. รศ.ดร.สมศรี เพชรโชตินําเสนอเร่ือง The 
Development of an Electronic Training for Home 
Economic Vocation  
2. อาจารย ดร.สุพจน  อิงอาจ นําเสนอเร่ือง Using the 
Discussion Method to Student Centered 
Instruction Management of Teaching Profession 
Students  
3. อาจารยบงกช  ทองอ่ียมนําเสนอเร่ือง The 
Construction of Preschool Children’s Self 
Discipline Instructional Packages  
4. อาจารยวิมลมาลย หาญธนวาณชิยนาํเสนอเร่ือง 
Needs for Recreation Activities of Graduate 
Students Faculty of Education Ramkhamhaeng 
University  
5. อาจารยดร.ศยามน  อินสะอาด นําเสนอบทความ
วิชาการภายในประเทศแบบปากเปลาเร่ือง The Effective 
of Using Webboard to Enhance the Ethics and 
Knowledge Construction of Underaduate 
Students of Ramkamkaeng University  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. (ตอ) และไดสงเสริมใหคณาจารยไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพดานการวิจัย เชน 1) เขารวมโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการวิจัย 2) โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแปลความหมายขอมูลและ
การเขียนรายงานการวิจัย  3) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล โดยโปรแกรม 
SPSS   

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรมกีารใหความรูดาน
จรรยาบรรณวิจัยแกอาจารยและบุคลากร โดยทําบันทึกขอความ
แจงใหหนวยงานรับทราบจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
ในการทําวิจัยและมีการเผยแพรใน website คณะศึกษาศาสตร  
  

ศษ. 4.1.3.2 รายชื่อคณาจารยไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

ศษ. 4.1.3.3 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. มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบนั  เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

คณะศึกษาศาสตรไดรับเงนิเพื่อเปนทนุวิจัย จากงบประมาณรายจาย
จากรายได ประจาํปงบประมาณ  2555  งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 
จํานวนเงิน 247,692  บาท 

ในปงบประมาณ 2555 คณะศึกษาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณให
คณาจารยและบุคลากร ดังนี ้

1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ของ  รศ.พิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท  
จํานวนเงิน  50,712  บาท 

2. การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการตามความคาดหวังของผูประกอบการ   ของ  อาจารย          
ดร.ปรัชญา  ปยะมโนธรรม  จํานวนเงิน   62,256 บาท 

3. อิทธิพลของปจจัยความสําเร็จทีจ่ําเปนในการเรียนการสอน
ดวยอีเลิรนนิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของ อาจารย ดร.สุพจน  อิงอาจ   จํานวนเงิน  81,336  
บาท 

4. ปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา

วิทยาศาสตร ประเภทการตูนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ของ  ผูชวยศาสตราจารยดารา  รัชนวิัตร 

จํานวนเงิน 53,388  บาท 

 

ศษ. 4.1.1.4 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2555   คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.9 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 14/2554  วาระที่ 4.8 
คร้ังที่ 4/2555  วาระที่ 4.19 
คร้ังที่ 4/2555  วาระที่ 4.24 
คร้ังที่ 10/2555  วาระที่ 4.4 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

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

1. คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย               
คณะศึกษาศาสตร  ที่ชวยเหลือในการประสานงาน ติดตอ
การดําเนินงานและโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวจิัย 

2. ปรึกษางานวิจัยไดที่สถาบันวจิัย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  (http://www.rd.ru.ac.th/main.htm)  

3. มีสํานักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยรามคําแหงยังให
บริการและมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่อํานวยความ
สะดวกใหแกคณาจารยในการคนควาขอมูล
(www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis) 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมการวิจัย โดยนําผลงานวจิัยเร่ือง ประสิทธิผลของการ
นําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสูการปฏิบัติใน
โรงเรียน มาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 
เร่ือง ASEN Learners’Success Through Invitational 
Education คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
โดยเชิญวิทยากรจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูริเร่ิมทฤษฏีนี้มา
ใหความรูและกิจกรรมหนึ่งของโครงการนี้คือการที่ผูเขารวม
อบรม ซึ่งเปนชาวไทยไดแก คณาจารย คณะศึกษาศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร นักศึกษาป.ตรี ป.โท ศิษยเกา และบุคล
ภายนอก ตลอดจน ชาวตางชาติ 9 ประเทศ  

ศษ. 4.1.1.2 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 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis 

ศษ. 5.1.2.3 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEN 
Learners’Success Through Invitational 
Education  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยั
รามคําแหง  แฟม 5/4 

http://www.rd.ru.ac.th/main.htm
http://www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 

และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
    คณะศึกษาศาสตรมีการติดตามการสนับสนุน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  รายงานใหแกงานคลัง
และพัสดุ คณะศึกษาศาสตร และราย
ความกาวหนาใหท่ีปร4ะชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตรรับทราบ นอกจากนี้มีการ
ประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ดังนี้ 
2. 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดสรร
งบประมาณการวิจัย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย  
4.45) 
3. 4ผลการประเมินความพึงพอใจตอการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัย อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  
4.454) 

ศษ. 4.1.6.1 รายงานการใชเงินงบประมาณรายไดจาก
รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดเงิน
อุดหนุนการวิจัย 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา            
คณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี  19/2555  วาระท่ี  
3.11 

ศษ. 4.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย คณะศึกษาศาสตร 
ครั้งท่ี 3/2555  วาระท่ี 3.3 
ครั้งท่ี 4/2555  วาระท่ี 3.2,3.3   
ครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 4.5 

ศษ.4.1.6.2 ผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจการวิจัย 
ประจําปการศึกษา 2555 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุน
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบนั 

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร              

มีการประชุมกันอยางตอเนื่องเพื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา รวมท้ังมีการนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงดานการวิจัย 

ศษ. 4.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย คณะศึกษาศาสตร  ครั้งท่ี 1/2556              
วาระท่ี 4.6 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวจิัยหรืองาน

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

คณะศึกษาศาสตรไดสรางงานวจิัยบนพืน้ฐาน
สภาพปญหาดานสังคมการศึกษา โดยมีระบบและ
กลไกดังนี้ 1. มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
ยกระดับครูทั้งระบบฯ 2. มีการประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการ 3. ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการทํา
วิจัย 4. มีหนวยงาน สํานักงานและบุคลากรโครงการ
พิเศษในการดําเนินงาน 

ศษ. 4.1.8.1 คณะกรรมการประเมินโครงการยกระดับครูทั้ง 
ระบบฯรุน 1 

ศษ. 4.1.8.2 งบประมาณโครงการยกระดบัครูทั้ง ระบบฯรุน 1 
ศษ. 4.1.8.3 รายงานการวิจัย เร่ืองการประเมินโครงการ

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการ
ปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  2553-
2555  กลอง 4 

 
 
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  8  ขอ  บรรลุเปาหมาย                 ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป     8  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……..5........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการ

เผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวชิาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิและมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรมีระบบในการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวจิัยโดย
พิจารณาผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และมีกลไกใน
การสนับสนนุดานงบประมาณ ในปการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตรอนุมัติ
ใหบุคลากรเขารวมเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ดังนี ้

6. รศ.ดร.สมศรี เพชรโชตินําเสนอเร่ือง The Development of an 
Electronic Training for Home Economic Vocation  

7. อาจารย ดร.สุพจน  อิงอาจ นําเสนอเร่ือง Using the Discussion 
Method to Student Centered Instruction Management of 
Teaching Profession Students  

8. อาจารยบงกช  ทองอ่ียมนําเสนอเร่ือง   The Construction of 
Preschool Children’s Self Discipline Instructional Packages  

9. อาจารยวิมลมาลย หาญธนวาณชิยนาํเสนอเร่ือง Needs for 
Recreation Activities of Graduate Students Faculty of Education 
Ramkhamhaeng University  

10.อาจารยดร.ศยามน  อินสะอาด นําเสนอบทความวชิาการ
ภายในประเทศแบบปากเปลาเร่ือง The Effective of Using Webboard to 
Enhance the Ethics and Knowledge Construction of Underaduate 
Students of Ramkamkaeng University  

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 16/2555 วาระที่ 4.1,4.2,4.9,4.10 
คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.7 

ศษ. 4.1.3.1 บันทึกขอความขออนุมัติทุนไปเสนอผลงานวิจัย 
และเขารวมประชุมระดับชาติและนานาชาติดังน้ี 

6. รศ.ดร.สมศรี เพชรโชตินําเสนอเรื่อง The Development of an 
Electronic Training for Home Economic Vocation  
7. อาจารย ดร.สุพจน  อิงอาจ นําเสนอเรื่อง Using the Discussion 
Method to Student Centered Instruction Management of 
Teaching Profession Students  
8. อาจารยบงกช  ทองอ่ียมนําเสนอเรื่อง The Construction of 
Preschool Children’s Self Discipline Instructional Packages  
9. อาจารยวิมลมาลย หาญธนวาณิชยนําเสนอเรื่อง Needs for 
Recreation Activities of Graduate Students Faculty of 
Education Ramkhamhaeng University  
10. อาจารยดร.ศยามน  อินสะอาด นําเสนอบทความวิชาการ
ภายในประเทศแบบปากเปลาเรื่อง The Effective of Using 
Webboard to Enhance the Ethics and Knowledge 
Construction of Underaduate Students of Ramkamkaeng 
University  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธเพื่อใหบุคลากรไดตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย  และคณาจารยที่ไดรับทุนวิจยัสามารถตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวจิัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง และมี
การเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

ศษ. 4.2.1.1 บันทึกขอความประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจยั 

ศษ. 4.2.1.2 วารสารวิจัย รามคําแหง 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองค
ความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของคณาจารย                        
คณะศึกษาศาสตรกอนที่จะตีพมิพลงในวารสารวิจัยสาขามนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยรามคําแหง นัน้  
มหาวิทยาลยัมีคณะกรรมการทําหนาที่รวบรวม คัดสรร วิเคราะห
และสังเคราะหความรูจากงานวจิัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดผลิต
บทความวิจยั เพื่อนําไปเผยแพรแกบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั ในวารสารวิจัยรามคําแหง  ทั้งนี้วารสารวิจัย
รามคําแหงเปนไปตามมาตรฐานที่ สกอ.กําหนด ประกอบดวยกอง
บรรณาธิการผูทรงคุณวฒุิจากภายนอกมากกวารอยละ 50                     
มีผูทรงคุณวุฒปิระเมินบทความ(Peer review) กอนลงตีพิมพทกุ
บทความ  และมีการสังเคราะหความรูจากงานวิจัยใหเปนองคความรู
ที่เขาใจงาย และเผยแพรใน Website  คณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th   

ศษ. 4.2.2.1 คูมือการจัดเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพวารสารวิจยั
รามคําแหง 

ศษ. 4.2.1.2 วารสารวิจัย รามคําแหง 
ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร 

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

3. มีการประชาสัมพนัธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  ที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิจัยรามคําแหง  และวารสารอ่ืนๆ   ไดนําบทความวิจัย
ประชาสัมพนัธและเผยแพรในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั
รามคําแหง  http://www.rd.ru.ac.th/index.php/knowledge-

ศษ. 4.2.3.1 สถาบนัวิจัยและ
พัฒนาhttp://www.rd.ru.ac.th/index.php/kn
owledge-management/ramkhamhaeng-
journal#สาขามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร3 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.rd.ru.ac.th/index.php/knowledge-management/ramkhamhaeng-journal#สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.rd.ru.ac.th/index.php/knowledge-management/ramkhamhaeng-journal#สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.rd.ru.ac.th/index.php/knowledge-management/ramkhamhaeng-journal#สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.rd.ru.ac.th/index.php/knowledge-management/ramkhamhaeng-journal#สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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management/ramkhamhaeng-journal#สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร3 และของคณะศึกษาศาสตร  
http://www.edu.ru.ac.th/aspfile/index.asp และสามารถ
เชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอก คณะ
ศึกษาศาสตร 

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

 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการนําผลงานงานวิจยัหรืองาน

สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

ผลงานงานวิจยัที่นาํไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน 12  เร่ือง 
ไดแก 

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลตําบลเดนชัย 
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลตําบลแมปาน 
3. ความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะการรูจักตนเองผานเว็บบล็อกของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
4. แสงกับการถายภาพโดยใชหนังสือที่มีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง 
5. ประสิทธิผลของการนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสูการปฏิบัติในโรงเรียน 
6. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง3  

ศษ. 4.2.4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน 
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลตําบลเดนชัย 
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลตําบลแมปาน 
3. ความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะการรูจักตนเองผานเว็บ

บล็อกของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
4. แสงกับการถายภาพโดยใชหนังสือที่มีการตูนและไมมีการตูน

ประกอบเรื่อง 
5. ประสิทธิผลของการนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสู

การปฏิบัติในโรงเรียน 
6. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของ

บุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง3  

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และดาํเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วาดวยการบริหารจัดการสิทธปิระโยชนจากสนิทรัพยทางปญญา 
พ.ศ. 2549 

ศษ. 4.2.5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการ
บริหารจัดการสิทธปิระโยชนจากสินทรัพยทาง
ปญญา 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 
 

http://www.rd.ru.ac.th/index.php/knowledge-management/ramkhamhaeng-journal#สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.rd.ru.ac.th/index.php/knowledge-management/ramkhamhaeng-journal#สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.edu.ac.th/
http://www.rd.ru.ac.th/Download/Download.php?File=SO%2055%2002%2010.pdf&Type=So&Year=15&Vol=2&Order=10
http://www.rd.ru.ac.th/Download/Download.php?File=SO%2055%2002%2010.pdf&Type=So&Year=15&Vol=2&Order=10
http://www.rd.ru.ac.th/Download/Download.php?File=SO%2055%2002%2010.pdf&Type=So&Year=15&Vol=2&Order=10
http://www.rd.ru.ac.th/Download/Download.php?File=SO%2055%2002%2010.pdf&Type=So&Year=15&Vol=2&Order=10
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เปาหมาย 5 ขอ ทําได  5 ขอ    บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  5 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ   5  คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

แหลงเงินทุนสนับสนุน 
รวมเงินภายในและ

ภายนอก 
จํานวนอาจารย

ประจํา 
จํานวนนักวิจัย
ประจํา (ถามี) 

จํานวนเงินสนับสนุนตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา (บาท/คน) 
คาคะแนนที่ได งบภายใน 

งบภายนอก 
งบแผนดิน งบรายได 

- 811,144 - 821,144 143.50 - 5,722.26 1.14 
 
หลักฐาน 
 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  
ศษ. 4.3.3.1 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2555 

 
 
เกณฑการประเมิน   ปจจัยนาํเขา 

โดยการแปลงจํานวนเงนิตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
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1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
สูตรการคํานวณ : 

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

เปาหมาย  15,000  บาท ทําได  5,722.26  บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  15,000 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ   1.14  คะแนน (เต็ม 5) 

 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวชิา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
 

           จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก    
 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจํา 

  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   X  5 
  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 5) 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล ชิ้นงาน ผลรวมถวงนํ้าหนัก 
1. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพร   
1.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI (คานํ้าหนัก 0.25) 
16 4 

1.2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คานํ้าหนัก 0.50) - - 
1.3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คานํ้าหนัก 0.75) - - 
1.4 ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย

วารสารนัน้ถูกจัดอยูในควอไทลใดควอไทลหนึ่ง  ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวชิาการระดับ
นานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus (คานํ้าหนัก 1.00) 

- - 

2.ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพร คิดคานํ้าหนักแลว - - 
3. จํานวนงานสรางสรรค - - 
3.1งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวดั (คานํ้าหนัก 0.125) - - 
3.2งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คานํ้าหนัก 0.25) - - 
3.3งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คานํ้าหนัก 0.50) - - 
3.4งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (คานํ้าหนัก 0.75) - - 
3.5งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต(ิคานํ้าหนัก 1.00) - - 

http://www.scimagojr.com/
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4.ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร คิดคานํ้าหนักแลว  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 5) 
 

ขอมูล รวม 
1. จํานวนอาจารยประจํา 144.50 
   1.1 จํานวนอาจารยประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง 144.50 
   1.2 จํานวนอาจารยประจาํทีล่าศึกษาตอ - 
2. จํานวนนักวิจัยประจํา - 
   2.1 จํานวนนักวิจยัประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง - 
   2.2 จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ - 
3. ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพ 4 
4. ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร - 
๕. รวมผลงานที่คิดคาน้ําหนัก (3)+(4) 4 
๖.ระดับคุณภาพบทความวิจัย/งานสรางสรรค    (5/1)X100=(%) 2.77 

 
หลักฐาน 
 

ศษ. 4.4.1.1     งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  
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ตัวบงชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 5) 
เกณฑการใหคะแนน  (รอยละ)  ผลผลติ / ผลลัพธ  
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน   จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา รอยละ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 10 

• ผลรวมถวงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรใหนับผลงานทีต่ีพิมพตามปปฏิทินทีต่รงกับปการศึกษาที่ประเมิน 

• จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําใหนบัตามปการศึกษาที่ประเมิน 
การคิดคะแนนระดบัคณะ ใหนาํคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดบัสถาบันใหนาํคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
 
 

เปาหมาย รอยละ 5 ทําได รอยละ  2.77    บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป รอยละ 5 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ   1.39  คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 6) 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล รวม 

1. จํานวนอาจารยประจํา 144.50 
2. จํานวนนักวิจัยประจํา - 
3. จํานวนงานวิจัยทีน่ําไปใชประโยชนโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 6 
4. จํานวนงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลยั - 
5. รอยละที่ทําได {(3+4) / (1+2)} x 100 4.15 

หลักฐาน 
  

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 4.5.1.1    งานวิจยัที่นาํไปใชประโยชน  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555 

 
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ) ผลผลติ / ผลลัพธ   
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ  20 เทากับ 5  คะแนน   ทุกกลุมสาขาวิชา  
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
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เปาหมาย....รอยละ  4........ ทําได.....รอยละ  4.15…………..      บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป......รอยละ4... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…1.04....คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.6  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 7) 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล ชิ้นงาน ผลรวมถวงนํ้าหนัก 
1. จํานวนอาจารยประจํา 144.50  
2. จํานวนผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ - - 
     2.1 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดบัชาติ (คาน้าํหนัก 0.25) - - 
     2.2 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ  (คาน้าํหนัก 0.50) - - 
     2.3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด   (คาน้าํหนัก 
0.75) 

20 15 

     2.4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว  หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสงู มีผูทรงคุณวฒุิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการ  (คาน้าํหนัก 1.00) 

- - 

3. ผลงานที่คิดคาน้ําหนักแลว  15 
4. รอยละที่ทําได  (3 /1)  x 100 10.38  

 
หลักฐาน 
  

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 4.6.1.2 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวฒุ ิ 
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 เกณฑการใหคะแนน (รอยละ) ผลผลติ / ผลลัพธ        
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ  10  เทากับ 5  คะแนน   ทุกกลุมสาขาวิชา  
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการทีไ่ดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

• ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการทีไ่ดรับรองคุณภาพใหนบัผลงานที่ตีพิมพตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาทีป่ระเมิน 

• จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําใหนบัตามปการศึกษาที่ประเมิน 
 

 
 
 
 
 

เปาหมาย  รอยละ 10 ทําได รอยละ 10.38   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  รอยละ 10 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่  4.7 งานวิจัยสถาบนั 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีนโยบายและแผนการดําเนนิงานสนับสนนุ

การวิจัยสถาบนั 
ในปการศึกษา  2555 คณะศึกษาศาสตร มีนโยบายและ

แผนการดําเนนิงานทีส่นบัสนุนการวิจัยสถาบนัแกบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตร 

 
 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2555                 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 
(องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 4/2555              
วาระที่ 4.5   

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 4/2555                
วาระที่ 4.2 

3. มีการจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ
สนับสนนุการทําวิจัยสถาบัน 

ปการศึกษา 2555 มีงานวิจัยสถาบันจํานวน  1  เร่ือง  
ชื่อเร่ืองวิจัย  ความคิดเห็นของคณาจารยที่มีตอการ

ใหบริการของเจาหนาที่ฝายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง แหลงงบประมาณ
รายไดจากรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555  หมวดเงิน
อุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร จํานวนเงิน 41,808  
บาท 

ศษ.4.7.3.1 บันทึกขอความ ขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2555 

ศษ.4.7.3.2 แบบเสนอโครงการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของ
คณาจารยที่มีตอการใหบริการของเจาหนาที่ฝาย
บัณฑิตศึกษาภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการติดตามประเมนิผลการดําเนินงาน

ตามแผนและทบทวนแผนการวิจัย 
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยไดติดตามและ

ประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนและทบทวนแผนการวิจัย
สถาบนั โดยคณะกรรมการดําเนินการของหนวยงาน 

ศษ. 4.7.4.1 การติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนนุ  

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย                
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 3.3 

5. มีการนําผลการวิจัยสถาบนัมาใชพัฒนา
ใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน 

งานวิจยัสถาบันเร่ือง “เร่ือง ความคิดเห็นของ
คณาจารยที่มีตอการใหบริการของเจาหนาที่ฝาย
บัณฑิตศึกษาภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัย
รามคําแหง” เปนประโยชนตอการบริหารจัดการงานบัณฑิต
ภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร ในดานของการใหขอมูลขาวสาร
ทางวชิาการแกนักศึกษา 

ศษ.4.7.5.1 ผลงานวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของคณาจารยที่มีตอ
การใหบริการของเจาหนาที่ฝายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง  กลอง 4 

ศษ.4.7.5.2 บันทึกขอความของรายงานการวิจัยสถาบนั 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2556  วาระที่  4.21 

 
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.....5 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 มีระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคมและดําเนินการตามระบบ  โดยดาํเนนิการ
ดังนี้  

1. จัดทําแผนการดําเนนิงานการบริการทางวิชาการแก
สังคมซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบตัิราชการประจําป คณะ
ศึกษาศาสตร 

2. มีระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงวาดวยการใหบริการ
ทางวชิาการแกสังคม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2546 

3.  แตงตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตรเพื่อ
ดําเนินงาน 

4. มีการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมและมอบหมายงาน
และสรุปผลการปฏิบัติงาน 

5. จัดสรรงบประมาณสนับสนนุการบริการวิชาการแก
สังคม 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรยังสงเสริมให คณาจารยมีสวน
รวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  เชน เปนที่ปรึกษา  
เปนกรรมการ  วิทยากร  ภายนอก มหาวิทยาลัย    

ศษ. 5.1.1.1 ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. 2555                     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 (องคประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่ 4.5 

ศษ.  5.1.1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงวาดวยการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2546 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  62/2555  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ                    
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 2,3/2555,1/2556 

ศษ. 5.1.1.4 หนังสือขออนุมัติงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
- โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง“Social Media Learning  สําหรับการเรียนการ
สอน  
- โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย   
- โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการนานาชาติ เรื่อง ASEAN Learners’Success Through 
Invitational Education คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เว็บล็อกเพ่ือการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูเรียน           
- โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร    

- โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

ศษ. 5.1.1.5 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจาํปงบประมาณ 
2555 

ศษ.  5.1.1.6 รายชื่อคณาจารยที่มีสวนรวมในการบริการทางวชิาการแกสังคม  
แฟม 5/2 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอน 
คณะศึกษาศาสตรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอน จาํนวน 1  โครงการ  ไดแก 
1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง                   

“Social Media Learning  สําหรับการเรียนการสอน  โดยบูรณา
การกับการเรียนการสอนกระบวนวิชา  EE 274 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2555 

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง จิตวิทยาการ
บริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย บูรณาการกับการเรียนการ
สอนกระบวนวิชา PSY 2406  (PC 288) จิตวิทยาการบริการและ
ทักษะการปฏิสัมพนัธในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา  2555 

โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEAN 
Learners’Success Through Invitational Education                  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง บูรณาการกับการเรียน
การสอนกระบวนวิชา  EE 353 ,HRD 4208  ภาคเรียนที่ 2              
ปการศึกษา 2555 

3. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเร่ือง เว็บล็อกเพื่อการ
เปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  
บูรณาการเรียนการสอนวชิา  EE 375 ในภาคเรียน ฤดูรอน          
ปการศึกษา  2555 

4. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสญัจรบูรณาการเรียน
การสอนวิชา  VEM 6601 สัมมนาการจัดการอาชีวะ ในภาคเรียน 2 
ปการศึกษา  2555 

5. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
บูรณาการเรียนการสอนวชิา  VEM 6201  ในภาคเรียน 2          
ปการศึกษา  2555 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง                   
“Social Media Learning  สําหรับการ
เรียนการสอน  แฟม 5/3 

ศษ. 5.1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง 
จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการ
ไกลเกลี่ย  แฟม 5/3 

ศษ. 5.1.2.3 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ 
เร่ือง ASEAN Learners’Success 
Through Invitational Education                  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยั
รามคําแหง  แฟม 5/4 

ศษ. 5.1.2.4 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเร่ือง      
เว็บล็อกเพื่อการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน            
แฟม 5/5 

ศษ. 5.1.2.5 โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสญัจร    
แฟม 5/6 

ศษ. 5.1.2.6 โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ฐานสมรรถนะ แฟม 5/7 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวชิา  (Course Syllabus)  
EE  274  ,  PSY 2406 ,  EE 353 ,HRD 
4208  , EE 375 , VEM 6601,               
VEM 6201 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร ไดนาํผลการวิจัยมาบูรณาการงาน

บริการทางวชิาการแกสังคม  ดงันี ้
1. นําผลงานวิจัยเร่ือง เร่ือง “ประสิทธิผลของการนํา

แนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชญิชวนสูการปฏิบตัิในโรงเรียน”  
โดยไดทดลองกับโรงเรียน สุเหราแสนแสบ  มาดําเนนิการจัด
โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEAN 
Learners’Success Through Invitational Education   คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  โดยเชิญวิทยากรจาก
สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูริเร่ิมทฤษฏีนี้   และผูเขารวมโครงการไดแก 
คณาจารย คณะศึกษาศาสตร มนุษยศาสตร นักศึกษา ป.ตรี ป.โท 
ศิษยเกา และบุคลภายนอก ตลอดจน ชาวตางชาติ 9 ประเทศ และ
ไดเยี่ยมชมโรงเรียน สุเหราแสนแสบซึ่งเปนโรงเรียนทีไ่ดทาํการ
ทดลองการวิจัย 

2. นําผลงานวิจัยเร่ือง” ความตองการในการพัฒนา
คุณลักษณะการรูจักตนเองผานเว็บล็อกของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง”  มาดําเนนิการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม
เร่ือง โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเร่ือง เว็บล็อกเพื่อการเปลี่ยน
เรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน  ผูเขารวม
อบรมไดแกคณาจารยที่มาจากหนวยภายนอก นักศึกษาปริญญาตรี 
และปริญญาโท 

ศษ. 5.1.2.3 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ 
เร่ือง ASEAN Learners’Success 
Through Invitational Education                  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยั
รามคําแหง  แฟม 5/4 

ศษ. 5.1.2.4 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเร่ือง      
เว็บล็อกเพื่อการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน            
แฟม 5/5 



 

 

110 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4 มีการประเมินผลความสาํเร็จ

ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวชิาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลความความสาํเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวชิาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในโครงการ  ไดแก 

1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง                   
“Social Media Learning  สําหรับการเรียนการสอน  

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง จิตวิทยาการ
บริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย   

3. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEAN 
Learners’Success Through Invitational Education                  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง   

4. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเร่ือง เว็บล็อกเพื่อการ
เปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน           

5. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสญัจร     
6. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน           
เร่ือง  “Social Media Learning  สําหรับการเรียนการ
สอน   

ศษ. 5.1.2.2 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน            
เร่ือง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย   

ศษ. 5.1.2.3 ผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 
เร่ือง ASEAN Learners’Success Through 
Invitational Education คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง   

ศษ. 5.1.2.4 ผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง            
เว็บล็อกเพื่อการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่        
พึงประสงคของผูเรียน           

ศษ. 5.1.2.5 ผลการประเมินโครงการฝกอาชพี 108 อาชีพสัญจร    
ศษ. 5.1.2.6 ผลการประเมินโครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู

ฐานสมรรถนะ  
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เกณฑการประเมิน    (ขอ)   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวชิาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

 คณะศึกษาศาสตรไดนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
โดยไดนําผลการประเมินมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะศึกษาศาสตร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดโครงการ
ในปการศึกษาตอไป 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                     
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2555  วาระที่ 4.6 
คร้ังที่  1/2556 วาระที่ 4.1 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 18/2555  วาระที่ 4.10 
คร้ังที่ 5/2556  วาระที่ 4.4, 4.9,10 

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. มีการสํารวจความตองการของ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทาํแผนการ
บริการทางวชิาการตามจุดเนน
ของสถาบัน 

ในปการศึกษา  2555  คณะศึกษาศาสตรดําเนนิการ
สํารวจความตองการของชุมชน เพื่อนําขอมูลมากําหนดแผน 
การทําเนินงานและแนวทางในการบริการทางวิชาการ จากการ
สํารวจความตองการมี 2 ดานดงันี ้
1. ดานการศึกษา ไดแก 

1. สื่อการเรียนการสอน     
2.  วีธีสอนแบบจิ๊กซอว    
3.  นวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบเชิญชวน  
4.  การสอนผานเว็บบล็อก    
5. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ฐานสมรรถนะ 

2. ดานอาชีพหรือการทํางาน ไดแก 
1. ฝกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร  
2. จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย 

ศษ. 5.2.1.1 แบบสาํรวจความตองการในการใหบริการวิชาการแก
สังคม 

ศษ. 5.2.1.2 ผลการสาํรวจความตองการในการใหบริการวิชาการ 
แกสังคม 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                     
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่ 4.3 

ศษ. 5.2.1.3 ผลการประเมินโครงการอบรมโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม เร่ืองการประยุกตใชวิธีคิดแบบโยนิโส
มนสิการในการพฒันาตนเองและการจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียน   
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ขอ เกณฑการเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 มีความรวมมือดาน

บริการทางวชิาการ
เพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

คณะศึกษาศาสตรมีความรวมมอืดานบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม  ไดแก 

1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง“Social Media Learning  สําหรับการ
เรียนการสอน  

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการ
ไกลเกลี่ย   

3. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEAN Learners’Success 
Through Invitational Education คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยรามคําแหง   

4. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเร่ือง เว็บล็อกเพื่อการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน           

5. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสญัจร    
6. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  

โดยสงจดหมายเชิญผูเขารวมโครงการไปตามโรงเรียนทีน่ักศึกษาไปฝกสอนฝกงาน 
และหนวยงานตางๆ  ทัง้นีไ้ดรับการตอบรับการเขารวมโครงการ  

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรไดมีความรวมมือดานบริการทางวชิาการกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูทั้งระบบภายใตแผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  2553-2555   

และมีการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหบริการวิชาการในการเผยแพร
ความรูโดยเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตาง ๆ  ไดแก 1) สถาบนัสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ   2)สถาบนัพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 
3) คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนตน 

ศษ. 5.2.2.1 แบบตอบรับเขารวมโครงการ 
1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง“Social Media 

Learning  สําหรับการเรียนการสอน  
2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง จิตวิทยาการ

บริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย   
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง ASEAN 

Learners’Success Through Invitational Education คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เว็บล็อกเพ่ือการ
เปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน           

5. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร    
6. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  

ศษ. 5.2.2.2 หนังสือเชิญวิทยากร 
1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง“Social Media 

Learning  สําหรับการเรียนการสอน  
2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง จิตวิทยาการ

บริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย   
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง ASEAN 

Learners’Success Through Invitational Education คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เว็บล็อกเพ่ือการ
เปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน           

5. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร 
6. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  

ศษ. 5.2.2.3 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต
แผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 
ปงบประมาณ  2553-2555   

ศษ. 5.2.2.4 หลักฐานความรวมมือการเปนวทิยากรใหกับ
หนวยงานภายนอก 
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ขอ เกณฑการเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. มีการประเมินประโยชนหรือ
ผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 

คณะฯมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการ
วิชาการทุกโครงการ ดังนี ้

1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง“Social Media 
Learning  สําหรับการเรียนการสอน  

2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง จิตวิทยาการบริหาร
ความขัดแยง และการไกลเกลี่ย   

3. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEAN 
Learners’Success Through Invitational Education                
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง   

4. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเร่ือง เว็บล็อกเพื่อการเปลี่ยน
เรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรียน           

5. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสญัจร 
6. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
จาการใหบริการวิชาการแกสังคมใหกับบุคลากรในหนวยงาน

ภายนอกนั้น ไดมีหนังสือตอบรับการนําผลจากการอบรมไปใชใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาการการเรียนการสอน 

นอกจากนี้คณะฯมีการติดตามผลการใหบริการวิชาการทีไ่ดรับ
ความรวมมือจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยทําวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 
ปงบประมาณ  2553-2555 

ศษ. 5.1.2.2 ผลการประเมินโครงการของคณะศึกษาศาสตร 
1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง“Social Media Learning  สําหรับการเรียน

การสอน  
2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการ

ไกลเกลี่ย   
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง ASEAN Learners’Success 

Through Invitational Education คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เว็บล็อกเพ่ือการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน           
5. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร 

6. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
ศษ. 5.2.3.1 เอกสารการนําผลจากการอบรมไปใชประโยชน 

ศษ. 5.1.3.2 วิจัยเร่ืองการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ภายใตแผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  
2553-2555  กลอง 4 
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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 เกณฑการเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 
ไปพฒันาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 

คณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการ
ประเมินการใหบริการวิชาการในรอบปการศึกษาเสนอที่ประชมุ
คณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข  

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                     
คณะศึกษาศาสตร   
คร้ังที่ 3/2555  วาระที่ 4.6 
คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 4.1 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 18/2555  วาระที่ 4.10 
คร้ังที่ 5/2556  วาระที่ 4.4, 4.9,10 

5. มีการพัฒนาความรูทีไ่ดจากการ
ใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพรสูสาธารณชน 

คณะศึกษาศาสตรมีการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ
บริการวิชาการ เผยแพรผานทาง website (edu.ru.ac.th)  
และเผยแพรใหบุคลการรับทราบทางจดหมายขาว New letter 

 

ศษ. 5.2.5.1 website (edu.ru.ac.th) 
ศษ. 5.2.5.2 จดหมายขาว New letter 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3   ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 8) 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. ผลการนาํความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพฒันาการ
เรียนการสอนและการวิจัย  
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 8) 

1.จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่นาํมาใช
พัฒนาการเรียนการสอน......6........... โครงการ 
2.จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่นาํมาใช
พัฒนาการวิจัย..2.. โครงการ 
3.จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาทัง้
สวนการเรียนการสอนและการวจิัย ........2.......... 
โครงการ 
4.จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด........6........ 
โครงการ 
5. รอยของโครงการบริการทางวิชาการทีน่ํามาใชพฒันา
ทั้งสวนการเรียนการสอนและการวิจัย ......100............  

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง “Social Media Learning  
สําหรับการเรียนการสอน  แฟม 5/3 

ศษ. 5.1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง จิตวิทยาการบริหารความ
ขัดแยง และการไกลเกลี่ย  แฟม 5/3 

ศษ. 5.1.2.3 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEN 
Learners’Success Through Invitational Education  คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  แฟม 5/4 

ศษ. 5.1.2.4 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเร่ือง เว็บล็อกเพื่อการเปลี่ยนเรียนรู
และพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคของผูเรียน แฟม 5/5 

ศษ. 5.1.2.5 โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสญัจร แฟม 5/6 
ศษ. 5.1.2.6 โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ แฟม 5/7 

 
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. มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวน
รวมของชุมชนหรือองคกร 

คณะฯ มีแผนกลยทุธ และแผนการดําเนินงานที่ สงเสริมการ
จัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม  และคณะฯไดรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร           
ใหจัดโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการปฏิบัติการ
ไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  2553 -2555  ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของ
คณะศึกษาศาสตรที่สรางโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ
ใหกับปวงชน ซึง่การดําเนนิงานโครงการดังกลาวมีข้ันตอนดังนี ้

1.  การวางแผนการดําเนนิงานโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
3. ดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการดําเนินงาน 
4. ประเมินผลการดําเนนิโครงการ 
5. นําผลการประเมินโครงการใหที่ประชุมคณะกรรมการประจาํ

คณะศึกษาศาสตรรับทราบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 
 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ                   
พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 
(องคประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแกสังคม) 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่ 4.5 

ศษ. 5.4.1.1 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการ
ปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  2553-2555   

ศษ. 5.4.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการปฏิบัติการไทย
เข็มแข็ง ปงบประมาณ  2553-2555   

ศษ. 5.4.1.3 บันทึกขอตกลงลงความรวมมือการเปดสอนปริญญา
โท โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต
แผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  
2553-2555 

ศษ. 5.4.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

ศษ. 5.4.1.5 รายงานการวิจัย เร่ืองการประเมินโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการปฏิบัติการไทย
เข็มแข็ง ปงบประมาณ  2553-2555  กลอง 4 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                  
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2556  วาระที่ 4.7 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่าํกวา               

รอยละ 80 
1. จํานวนแผน  1   แผน 
2. บรรลุเปาตามแผน  2  โครงการ 
3. คิดเปนรอยละ  100 

ศษ. 5.4.1.1 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ภายใตแผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 
ปงบประมาณ  2553-2555   

ศษ. 5.4.1.5 รายงานการวิจัย เร่ืองการประเมินโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต
แผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 
ปงบประมาณ  2553-2555  กลอง 4 

3. ชุมชน/องคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการ
เรียนรูและดําเนนิกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ 2553-2555 ไดผลิต
บุคลากรทางการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 6 วิชาเอก สงผล
ใหบุคลากรดังกลาวเปนผูนําทางการศึกษาแตละภูมิภาคทั้งนี้
โครงการฯ ดังกลาวดําเนนิการตอเนื่องสูโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาครูทั้งระบบฯ รุน 2 ปการศึกษา 2554-2555 

ศษ. 5.4.1.5 รายงานการวิจัย เร่ืองการประเมินโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต
แผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 
ปงบประมาณ  2553-2555  กลอง 4 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. 
 

ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มกีารพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณและวฒันธรรมของชุมชนหรือ
องคกร 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ ทัง้รุนที่ 1(2553-
2555) และดําเนินการตอเนื่องในรุนที่ 2 (2554-2556) กอใหเกิด
ประโยชนสรางคุณคาตอสงัคมดานการศึกษา นักศึกษา   มีความรู 
ทักษะ และพฤติกรรมการนําความรูและทักษะไปใชประยุกตใน
สถานศึกษา ซึง่นักศึกษาไดรับรางวัลตาง ๆ เชน หนึ่งแสนครูดี      
เปนตน  

ศษ. 5.4.4.1 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองปการศึกษา 
2555 

ศษ. 5.4.1.5 รายงานการวิจัย เร่ืองการประเมินโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต
แผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 
ปงบประมาณ  2553-2555  กลอง 4 

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....... 5 ขอ...................   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....5ขอ.................. 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  …….5............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. มีแผนการดําเนนิในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
2. คณะศึกษาศาสตรรวมกับมหาวทิยาลัยรามคําแหง จัดโครงการ 
“ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ”         
ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดรับมอบหมายดําเนินโครงการกิจกรรมการ
ออกกําลังกายและ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังกลาว 
3.  มีการประเมินผลโครงการเขาทีป่ระชุม กบมร. เพื่อรับนโยบาย
เก่ียวกับการดําเนินงานในการชีน้ําปองกันหรือแกปญหาของสังคมใน
ดานสิง่เสพติดภายในสถาบัน ในปการศึกษาคร้ังตอไป  

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 
(องคประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแกสังคม) 

ศษ.5.5.1.1 โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและ
สรางเสริมสุขภาพ 

ศษ. 5.5.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการโครงการชี้นําปองกันและ
แกปญหายาเสพติด 

ศษ. 5.5.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมโครงการชี้นําปองกัน
และแกปญหายาเสพติด คร้ังที่  3/2556 

ศษ. 5.5.1.4 มติที่ประชุม กบมร. เร่ือง สรุปผลการดําเนนิงาน
ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริม
สุขภาพ 

2. บรรลุเปาหมายตามแผน
ประจําปไมต่าํกวารอยละ 80 

ผลการข้ีนําปองกันปญหาสังคมดานสิง่เสพติดบรรลุเปาหมายตาม
แผนไมตาํกวารอยละ 80 
      - จํานวนโครงการตามแผน 1  โครงการ 
     -  ดําเนินการได 1 โครงการ 
     -  คิดเปนรอยละ 100 

ศษ. 5.5.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  
2555 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก
สังคม) 

ศษ.5.5.1.1 โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและ
สรางเสริมสุขภาพ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีประโยชนและสรางคุณคา

ตอคนในสถาบัน 
ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการเฝาระวังภัยยาเสพ
ติดปองกันปญหายาเสพตดิซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาสภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบใหเปนพื้นที่สีขาวที่ปลอดสิง่เสพ
ติดและอบายมุข 

ศษ. 5.5.1.4 มติที่ประชุม กบมร. เร่ือง สรุปผลการดําเนนิงาน
ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริม
สุขภาพ 

4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน
และสรางคุณคาตอสถาบัน 

  โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ  
เปนกิจกรรมที่ทําใหบุคลากร นกัศึกษา และประชาชน ตระหนกั         
ถึงปญหาและพษิภัยของยาเสพติด  และกิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณตอตานยาเสพตดิ โดยบุคลากร นักศึกษา และประชาชน
ที่เขารวมโครงการรวมกัน ประกาศวาจะไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด
ตลอดไป นับเปนการตั้งปณิธานสําหรับอนาคตที่สงผลดีตอผูเขารวม
โครงการ 

ศษ. 5.5.1.4 มติที่ประชุม กบมร. เร่ือง สรุปผลการดําเนนิงาน
ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริม
สุขภาพ 

ศษ. 5.5.4.1 หนังสือจากหนวยงานภายนอกที่นําผลจากการอบรม
ไปใชประโยชน 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 

-   - 

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. คณะศึกษาศาสตรดําเนนิการจัดโครงการ สงเสริม 3D ใน
สถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร  ซึ่งเปนกิจกรรมยอยในโครงการ
ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ            
มีคณะกรรมการ โครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร เปนผูดาํเนินงาน โดยจัดกิจกรรมเตนแอโรบิคและ 
ฮูลาฮูบ เพื่อรณรงคใหบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลยัตระหนัก ถึงปญหาและพิษภัยของยาเสพติด และมี
สุขภาพแข็งแรง 
3.มีการประเมินผล และนาํผลประเมินเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานและวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมข้ีนําหรือ
แกปญหาสังคมในดานสุขภาพและยาเสพติด ปการศึกษา 2556 
ตอไป 

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 
(องคประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแกสังคม) 

ศษ.5.6.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการโครงการสงเสริม 3D ใน
สถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 

ศษ. 5.6.1.2 โครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                  
คณะศึกษาศาสตร   
คร้ังที่ 3/2556  วาระที่ 4.4 
คร้ังที่ 6/2556  วาระที่ 4.7 

ศษ. 5.6.1.3 ผลการประเมินโครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไม
ต่ํากวารอยละ 80 

 (บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํป และบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ) 
     - จํานวนโครงการตามแผน 1 โครงการ 
     -  ดําเนินการได 1 โครงการ 
     -  คิดเปนรอยละ 100 

ศษ. 5.5.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  
2555 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ. 5.6.1.2 โครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา                    
คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคน

ในชุมชน 
การที่คณะศึกษาศาสตร ไดจัดกิจกรรมโครงการ สงเสริม 3 D 

ในสถานศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555   (เตนแอ
โรบิค และฮูลาฮูบ)  ซึ่งเปนกิจกรรมยอยในโครงการชาวรามรวม
ใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพนัน้  เปนการสราง
ประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชนอยางมาก  ซึ่งสงเสริมให
คนในสังคมมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และหางไกลยาเสพติด   

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                  
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 6/2556  วาระที่ 4.7 

ศษ. 5.5.1.4 มติที่ประชุม กบมร. เร่ือง สรุปผลการดําเนนิงาน
ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริม
สุขภาพ 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอสถาบนั 

ศษ. 5.5.4.1 หนังสือจากชุมชนภายนอกหลังจากเขารวมโครงการ 
ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพตดิและสรางเสริม
สุขภาพ 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ

-  - 

 
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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องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่  6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการทาํนุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนนิการตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA 

     คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดาํเนนิการตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี ้  
1)  คณะกรรมการฝายสวัสดิการและทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
กําหนดแผนการดาํเนินงานเก่ียวกับการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม   
2) มีการประชุมคณะกรรมการฝายสวสัดิการและการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการดาํเนินงานเก่ียวกับการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
ในโครงการตางๆ  
3) มีงบประมาณสนับสนนุในการจัดกิจกรรม  
4) ดําเนินโครงการดานทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม เชน 1)โครงการ
ทอดผาปาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 2)โครงการ "เทิดพระเกียรติ 60 
พรรษา องคพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 3)โครงการสืบสาน
ประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียนจํานาํพรรษาและถวายเทียนพรรษา " คณะ
ศึกษาศาสตร ป 2555 4)โครงการ "แมของแผนดิน" 5)โครงการสายใยรัก
ผูกพัน สายสัมพนัธศึกษาศาสตร 6)โครงการพอหลวงแหงชาติ 7)โครงการ
ศึกษาศาสตรสัมพนัธ 8)โครงการ”การศึกษาสรางชาติ ศึกษาศาสตรสราง
ครู” 9)โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต (วนัปใหมไทย)รวมกับมร. 
และ10)โครงการสืบสานงานทาํบุญประจาํป  
5) มีการประเมินผลโครงการดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 10 
โครงการ 
6) และนาํผลการประเมินเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงตอไป    

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 
2555  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.6.1.1.1 ระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.1.1.2 การดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA (ดานการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม) 

ศษ.6.1.1.3 คําสั่งที่ 54/ 2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการฝาย
สวัสดิการและการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปการศึกษา 2555 

ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ และ
การทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
คร้ังที ่4-7/2555 , คร้ังที่ 1/2556 

ศษ.6.1.1.6 เอกสารงบประมาณเงินรายได ป 2555 (แผนการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม) 

ศษ.6.1.1.7 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 10/2555 วาระที่ 4.18  
คร้ังที่ 17/2555 วาระที่ 4.3 – 4.6 
คร้ังที่ 5/2556 วาระที่ 4.11 - 4.16 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการบูรณาการงานดานทาํนบุํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

      มีการบูรณาการงานดานทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาของศึกษาศาสตร จํานวน 2 โครงการ 
ไดแก 
     1. จัดทําบทเรียน e-learning ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เร่ือง 
หัตถศิลปใบตองสด และบทเรียนดังกลาวสอนในวชิา HEC 3502 (HE 
398)   
     2.โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาควชิาคหกรรมศาสตรเขารวม
ประกวดอาหารไทยและประกวดพานพุม 

ศษ.6.1.2.1 Website e-learning  
บทเรียน e-learning ดานการทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 
http://www.ram.edu/learning/index.php 
 

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

ศษ.6.1.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา               
ภาควิชาคหกรรมศาสตร 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบาํรุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

     คณะศึกษาศาสตร มีการเผยแพรกิจกรรม ดังนี้ 
1) ดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม จํานวน 10 โครงการ ไดแก 

1. โครงการทอดผาปาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ที่วัดไรขิง  
จ.นครปฐม 

2. โครงการ "เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา องคพระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 
    3.โครงการสืบสานประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและ
ถวายเทียนพรรษา " คณะศึกษาศาสตร ป 2555 ที่วัดเทพลีลา กทม. 

ศษ.6.1.3.1 แผนประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรม 

ศษ.6.1.2.1 
 

Website e-learning 
บทเรียน e-learning ดานการทาํนุบาํรุง  
ศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 
http://www.ram.edu/learning/index.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ram.edu/learning/index.php
http://www.ram.edu/learning/index.php
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
      4.โครงการ "แมของแผนดิน" 

    5. โครงการสายใยรักผูกพัน สายสัมพนัธศึกษาศาสตร 
    6. โครงการ “พอหลวงแหงชาต”ิ 
    7. โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ 
    8. โครงการ “การศึกษาสรางชาติ ศึกษาศาสตรสรางครู” 
    9. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต (วนัปใหมไทย) รวมกับ
มร. 
   10. โครงการสืบสานงานทาํบญุประจําป 
2) โครงการผลิตบทเรียน e-learning ดานการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม เร่ือง หัตถศิลปใบตองสด มีการเผยแพรผานทาง
เว็บไซต  e-learning 
    นอกจากนี้โครงการกิจกรรมที่คณะศึกษาศาสตร ไดดาํเนินการ
เสร็จ มีการเผยแพรกิจกรรมผานทาง Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ac.th 
 

ศษ.2.4.5.6 
 

Website คณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ac.th   

4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณา
การงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร มีการประเมินผลการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนในวชิา            
(HE 398) การแกะสลักผักและผลไม      

ศษ.6.1.4.1 บันทึกขอความขอรายงานผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ภาควชิาคหกรรมศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา

การงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยนําเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร ซึ่งที่ประชุมมีขอเสนอแนะวา เห็นชอบใหภาควิชา
อ่ืนๆ เชน ภาควชิาหลักสูตรและการสอน ควรสงเสริมใหนักศึกษาเขา
รวมประกวดผลงานศิลปวฒันธรรม สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา ควรสง
นักศึกษาเขารวมการประกวดวาดภาพศิลปะไทย เปนตน 

ศษ.6.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 15/55 วันที ่1 ต.ค 55 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาต ิ

-  - 

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    5    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 
     คณะศึกษาศาสตร มีการสงเสริมและสนบัสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยดาํเนนิงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ดังนี ้
1)  มีคณะกรรมการฝายสวัสดิการและการทาํนบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทําหนาที่ในการกําหนดแผนการดาํเนินงาน
เก่ียวกับการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2) มีการประชุมคณะกรรมการฝายสวสัดิการและการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินงานเก่ียวกับการ
ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม  
3)  ไดรับการจัดสรร งบประมาณในป 2555 ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)  
4) มีการดําเนินการโครงการตามแผน จํานวน 10 โครงการ
คือ 
    1. โครงการทอดผาปาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

2. โครงการ "เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา องคพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 
    3. โครงการสืบสานประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียนจาํนาํ
พรรษาและถวายเทียนพรรษา " คณะศึกษาศาสตร ป 2555 
    4. โครงการ "แมของแผนดิน" 
    5. โครงการสายใยรักผูกพัน สายสัมพนัธศึกษาศาสตร 
     

ศษ.6.1.1.3 คําสั่งที่ 54/ 2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการฝายสวัสดิการ
และการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                   
ปการศึกษา 2555 

ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ และการทาํนุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คร้ังที่ 4-6/2555 

ศษ.6.1.1.6 เอกสารงบประมาณเงินรายได ป 2555 (แผนการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

ศษ.6.2.1.1 โครงการทอดผาปาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.6.2.1.2  โครงการ "เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา องคพระบรมโอรสาธิ

ราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 
ศษ.6.2.1.3 โครงการสืบสานประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียนจาํนาํพรรษา

และถวายเทียนพรรษา " คณะศึกษาศาสตร ป 2555 
ศษ.6.2.1.4 โครงการ "แมของแผนดิน" 

ศษ.6.2.1.5 โครงการสายใยรักผูกพัน สายสมัพันธศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
      6. โครงการ “พอหลวงแหงชาต”ิ 

    7. โครงการศึกษาศาสตรสมัพันธ   
    8. โครงการ “การศึกษาสรางชาติ ศึกษาศาสตรสรางครู” 
    9. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต (วนัปใหมไทย) 
รวมกับมร. 
   10. โครงการสืบสานงานทาํบญุประจําป 
4) มีการประเมินผลการดําเนนิงานโครงการ  
5) มีการนําผลการประเมินโครงการ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรเพื่อปรับปรุงการดาํเนินงานตอไป   

ศษ.6.2.1.6 โครงการ “พอหลวงแหงชาต”ิ 

ศษ.6.2.1.7 โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ 

ศษ.6.2.1.8 โครงการ “การศึกษาสรางชาติ ศึกษาศาสตรสรางครู” 

ศษ.6.2.1.9 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต (วันปใหมไทย) รวมกับ
มร. 

ศษ.6.2.1.10 โครงการสืบสานงานทําบุญประจําป 

ศษ.6.1.1.7 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 10/2555 วาระที่ 4.18  
คร้ังที่ 17/2555 วาระที่ 4.3 – 4.6 
คร้ังที่ 5/2556 วาระที่ 4.11 - 4.16 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมต่าํกวา

รอยละ 80 
1. จํานวน  11 แผน 
2. บรรลุเปาหมายตามแผน 11 แผน  
3. คิดเปนรอยละ 100 (มิ.ย 55 – พ.ค 56) 

ศษ.6.2.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปการศึกษา 2555   

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง      คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานทาํนบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตามแผนและจดัทําโครงการอยางตอเนื่อง
ตลอดปการศึกษา 2555 

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
ปการศึกษา 2555 

ศษ.6.1.1.5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและกองทุน
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2555 วาระที่ 4.2  

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
ภายใน/ ภายนอก 

     คณะศึกษาศาสตรไดมีการดาํเนินโครงการที่เกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน จาํนวน 3 โครงการ 
ไดแก 1) โครงการทอดผาปาการศึกษา                   
คณะศึกษาศาสตร 
2) โครงการสืบสานประเพณีไทย “ทําบุญหลอเทียนจาํนาํ
พรรษา และถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร”               
ปการศึกษา 2555 ไดนําไปถวายวัดเทพลีลา 
3) โครงการสืบสานงานทําบุญประจําป 
 

ศษ.6.2.1.1 โครงการทอดผาปาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.2.1.3 โครงการสืบสานประเพณีไทย“ทําบุญหลอเทียนจํานํา
พรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะศึกษาศาสตร            
ป 2555 ” 

ศษ.6.2.1.10 โครงการสืบสานงานทําบุญประจําป 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/

หรือนานาชาต ิ
     คณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัลระดับชาติ 3 จํานวน โดยภาควิชา        
คหกรรมศาสตร ไดสง  
1) นักศึกษาเขารวมการประกวด แกะสลักผัก ผลไม ผสานงานใบตอง
ดอกไมสด ไดรางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชนิีนาถ วันที่ 9 สงิหาคม 2555 
2) นักศึกษาเขารวมการประกวดอาหารไทย “สืบสานมิ่งมหามงคล ตน
ตํารับอาหารไทย ไดรางวัลยอดเยี่ยม ถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์พระบรมราชนิีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 
3) นักศึกษาเขารวมการประกวดงานประเภทพานพุม ไดรางวลัยอดเยี่ยม               
ถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ วันที ่5 กันยายน
2555 
 

ศษ.6.2.5.1 บันทึกขอความขออนุมัติงบประมาณสนบัสนุนการ
ประกวดอาหารไทยและประกวดพานพุม 

ศษ.6.2.5.2 ใบเกียรติบัตร นางสาวเบญจวรรณ  คงสุข 
ใบเกียรติบัตร นางสาวปารวดี  ศรีสวาง 

ศษ.6.2.5.3 ใบเกียรติบัตร นายทวี  กองแกว 
ใบเกียรติบัตร นายวรวิทย  วุนนอย 

ศษ.6.2.5.4 ใบเกียรติบัตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ม.ร. 

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. การมีสวนรวมของบุคลากร

ในสถาบนัที่กอใหเกิด
วัฒนธรรมที่ด ี

     คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดใหบุคลากรแตงกายดวยเสื้อผา
สีชมพูทุกวนัอังคาร เพื่อเปนวัฒนธรรมองคกร นอกจากนี้ยังได
รวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษตัริย
โดยถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ60 พรรษา องคพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร วันแมของแผนดนิ และวนัพอ
หลวงแหงชาต ิ

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

ศษ.6.2.1.2 โครงการ "เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา องคพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร 

ศษ.6.2.1.4 โครงการ “แมของแผนดิน” 

ศษ.6.2.1.5 โครงการ “พอหลวงแหงชาต”ิ 

2. สิ่งแวดลอมดานความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแตงอยางมีความสนุทรีย 

     คณะศึกษาศาสตร มีสภาพแวดลอมดานความปลอดภัย  มี
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําตึก มีหนวยงานอาคาร
สถานที่รับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่ใหเหมาะกับการ
ทํางาน อาคารสถานที่มีผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดให
ถูกสุขลักษณะ และมีการปรับแตงภูมิทัศนใหเหมาะสมในการจดั
กิจกรรม/โครงการไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามประเพณี และ
กาลเทศะ อันกอใหเกิดความสุนทรียแก ผูทํางาน ผูเขารวม
กิจกรรม ผูเขารวมโครงการ 

ศษ. 2.4.5.5 กรอบภาระหนาที่หนวยอาคารสถานที่ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.3.2.1 ภาพอาคารสถานที่ บริเวณหนาตึก EOB และ NCB  

ศษ. 2.5.5.3 รูปภาพเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนให

สวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     คณะศึกษาศาสตร ของบประมาณในการ 
ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อนําตนไมมาประดบัดานหนาของอาคาร มี
บรรยากาศที่ดีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน  

ศษ.6.3.3.1 บันทึกขอความ ขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงภูมทิัศน
ของ ศษ. 

ศษ.6.3.3.2 ภาพถายสภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร 

4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ 

     คณะศึกษาศาสตรมีพื้นที่อํานวยและสงเสริมใหนักศึกษา 
และบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เชน ลาน
ศิลปวัฒนธรรม และหอง 302 คณะศึกษาศาสตร ที่ใชจัด
กิจกรรมโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ศษ.6.3.4.1 ลานศิลปวฒันธรรม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.3.4.2 ภาพถายสถานที่การจัดโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-
4 ไมต่ํากวา 3.51   
จากคะแนนเต็ม 5 

1.  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากร อยูในระดับ 
4.36 (คะแนนเต็ม 5) 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษา อยูในระดับ 
4.26.(คะแนนเต็ม 5) 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรและ
นักศึกษา อยูในระดับ 4.32 (คะแนนเต็ม 5) 
4.  จํานวนผูประเมินความพึงพอใจ จํานวน 220 คน 

ศษ.6.3.5.1 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากร    

ศษ.6.3.5.2 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษา 

ศษ.6.3.5.3 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากร และ
นักศึกษา 
                                    

 
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  ผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
(คาเฉลี่ย)  

 

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 องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ                
ปการศึกษา  2555 

ศษ. 7.1.1.4 คําสั่งแตงตั้งประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.1.1.5 แบบประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 7.1.1.6 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ

ศึกษาศาสตร 
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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 รวมทั้งนาํขอมูล
สารสนเทศเปนแนวทางในการดําเนินงาน คณะศึกษาศาสตร 
     คณบดี รองคณบดีฝายนโยบายและแผนฯ และหัวหนา
สํานักงานเลขานุการฯ ไดกําหนด แผนปฏิบัติราชการ ประจาํป 
2555 ไดแก พันธกิจ กลยุทธ และนาํแผนปฏิบัตงิานดังกลาว
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้
ไดจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจําปเปนรูปเลม และเผยแพรบน 
www.edu.ru.ac.th เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศถายทอดไปยัง
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ นําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร            
ประจาํป 2555 

ศษ.1.1.2.1  
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                   
คณะศึกษาศาสตร  

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 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา               
คณะศึกษาศาสตร   
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนนิงานของสถาบันไป
ยังบุคลากรในสถาบนั 

     คณบดีคณะศึกษาศาสตรมีการกํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน มอบหมาย รวมทั้งสื่อสารผลการดําเนินงาน ดังนี ้
     1. รองคณบดีฝายนโยบายและแผนฯเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2555และ เสนอผลการปฏิบัติราชการประจําป 2555 (KPI 
Template) ตอคณบดีเพื่อเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรพิจารณาผลการดําเนนิงาน เพื่อการปรับปรุง พฒันา
กิจกรรมโครงการโดยภาพรวม 
      2. คณบดีมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาง ๆ  ดังนี ้
1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการตาง  ๆโดยมีคณบดีเปน
ประธานหรือที่ปรึกษา  2) คณบดนีําผลการประเมินกิจกรรมโครงการ
ตาง  ๆ เขาทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรทราบและ
เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตอไป 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ศษ.7.1.3.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิโครงการ   

ประจําปการศึกษา 2555 
ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะ

ศึกษาศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

137 

 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ผูบริหารสนบัสนุนใหบุคลากรใน

สถาบนัมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
ใหอํานาจในการตัดสนิใจแกบุคลากร
ตามความเหมาะสม 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดใหบุคลากรฝายตางๆ มสีวนรวมในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจโครงสรางการแบงสวนราชการ ดังนี ้

1.  มอบหมายใหรองคณบดีฝายวชิาการและวิจัยรักษาการใน
ตําแหนงคณบดี  

2. มอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหารรักษาการในตําแหนง
คณบดี  

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

ศษ.7.1.4.1 หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการ
แบงสวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.1.4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ  
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 7/2555 วาระที่ 1.6 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม

พัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตาม
ศักยภาพ 

    ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรสนับสนุนใหบุคลากรทุกสายงานเขา
ประชุมสัมมนา,ศึกษาตอเพื่อพัฒนาความรูความสามารถนํามาใชใน
การปฏิบัติงานดังนี้  
     1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร จัดทําคูมือการเรียนการสอนที่
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม และ คูมือการจัดการความรู แกคณาจารย
คณะศึกษาศาสตร เพื่อเปนการถายทอดความรูและพัฒนาคณาจารย   
     2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําคูมือการทําวิจัยสถาบันแก
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเปนแนวทางใหกับเจาหนาที่ในการทําวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนางานสายสนับสนุนตอไป 

3. คณบดีสงเสริมพัฒนาผูรวมงานใหอบรมหรือศึกษาตอในระดับ
ที่สูงข้ึนทั้งสาย คณาจารยและเจาหนาที่ 

ศษ.7.1.5.1 
 

เอกสารเผยแพรความรูเร่ือง “การเรียน           
การสอนที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม” 

ศษ.7.1.5.2 
 

คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย  
สถาบนั” 
คูมือ “คูมือการจัดการความรู” คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.5.3 รายชื่อบุคลากรศึกษาตอ 
ศษ.7.1.5.4 รายชื่อบุคลากรที่ไดรับทุนการศึกษา 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมา         
ภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบนั
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

     ผูบริหาร(คณบดีคณะศึกษาศาสตร)บริหารงานดวยหลักธรรมมาภิ
บาลโดยมีการบริหารงานผานทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร  เชน คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา ภาคประชาชน เปนตน  บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตรไดประเมินการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล        
ผลการประเมนิพบวาอยูในระดบัดีมาก (คาเฉลี่ย 4.86) 

ศษ.7.1.4.1 หนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานตางๆ ของคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.1.4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ                 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา               
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 7.1.6.1 คําสั่งแตงตัง้แตงตั้งทีป่รึกษาภาคประชาชน 
ศษ. 7.1.6.2 รายงานการประชุมที่ปรึกษาภาคประชาชน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

หนวยงาน ประเมินผลการ
บริหารงานของมหาวิทยาลยั/
หนวยงาน  และผูบริหารนาํผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

ผลการประเมินการบริหารงานของผูบริหารพบวาไดนํามา
ปรับปรุงการบริหารดานการใหบุคลากรภายนอกเขามามีสวน
รวมในการบริหารงาน 

ศษ 7.1.7.1 สรุปผลการดําเนินงานของผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
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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ตัวบงช้ีท่ี  7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของ

การจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

    คณะกรรมการการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร มีมติ
ใหกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ
ความรู 2 ประเด็น 
1) การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา
ตามาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 
2) การวิจัยสถาบันบุคลากรสายสนับสนุน 
   ทั้งนี้ ประเด็นความรูดังกลาวสอดคลองกับแผนกลยุทธใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2555 ซึ่งครอบคลุมพันธ
กิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยสถาบัน  
 

ศษ.7.2.1.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ       
  การจัดการความรู คร้ังที่ 2/2555 

ศษ.7.2.1.2 
 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดการความรู  
  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.2.1.3 
 
 

คูมือ “การจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชาตามาตรฐานกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)” 

ศษ.7.2.1.4 
 

 คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย 
  สถาบนั” 

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ป พ.ศ.2555 
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนา

ความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่
กําหนดในขอ 1 

   คณะกรรมการการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร  มีมติ
ใหกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการผลติบัณฑิต และดานวิจัย คือ  
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 

ศษ.7.2.1.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ       
  การจัดการความรู คร้ังที่ 2/2555 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะ

ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดใน
ขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่
กําหนด 

   1. รองคณบดีฝายบริหารไดจดัโครงการ เร่ือง การจัดทํา
เอกสารรายงานผลการดาํเนินงานของรายวิชาตามาตรฐาน
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) โดยเชิญ อาจารยนิภา
พรรณ  แกนคง ผูอํานวยการกลุมพัฒนามาตรฐาน
อุดมศึกษา (กมอ.) สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา5 มาใหความรุแกคณาจารยคณะศึกษาศาสตร 
   2. คณะศึกษาศาสตร ไดจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง “การวิจัยสถาบัน” สําหรับบุคลากรสาน
สนับสนนุ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานการทาํวิจัยสถาบนั 
 

ศษ.2.7.3.1 
 
 
 
 
 

โครงการการจัดทําเอกสารรายงานผลการ 
  ดําเนินงานของรายวิชาตามาตรฐานกรอบ 
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 
   - รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมฯ 
   - ภาพถายกิจกรรมฯ 
   - ผลการประเมิน 

ศษ.7.2.3.2 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ  
  เร่ือง “การวิจัยสถาบนั”  
   - รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม   
   - ภาพถายกิจกรรมฯ 
   - ผลการประเมิน 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนด
ในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 

   คณะกรรมการการจัดการความรู ไดรวบรวมขอมูล
จั ด ทํ า คู มื อ  “การจั ด ทํ า เอกสารรายงานผลการ
ดํ า เ นิ น ง านขอ งร า ย วิ ช า ต ามมาต ร ฐ าน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.)” และคูมือ “ความรูเบื้องตน
เก่ียวกับการทําวิจัยสถาบัน” 
 รวมท้ังไดนําขอมูลเผยแพรความรูดังกลาวไวบนเว็บไซต 
(www.edu.ru.ac.th) คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ.7.2.1.3 
 

คูมือ “การจัดทําเอกสารรายงานผลการ 
  ดําเนินงานของรายวิชาตามมาตรฐานกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)” 

ศษ.7.2.1.4 คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย  
สถาบัน” 

ศษ.2.4.5.6 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th การจัดการความรู 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีการนําความรู ท่ีไดจากการจัดการความรูในป
การศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ผลการจัดการความรู ท้ัง 2 เรื่อง คือ 
1) การจัดทําเอกสารรายงานผลการ 
  ดําเนินงานของรายวิชาตามมาตรฐาน 
  กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ของภาควิชา 
  คหกรรมศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 
2) การวิจัยสถาบัน สําหรับสายสนับสนุน การวิจัยเรื่อง  
   ความคิดเห็นของคณาจารยท่ีมีตอการใหบริการของ 
   เจาหนาท่ีฝายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ศษ.7.2.5.1 
 
 

รายงานการสง มคอ.5 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2555 ของภาควิชาคหกรรม
ศาสตร  

ศษ.4.7.3.1 
 

บันทึกขอความ ขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2555 

ศษ.4.7.3.2 แบบเสนอโครงการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็น
ของคณาจารยท่ีมีตอการใหบริการของ
เจาหนาท่ีฝายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
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 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System 

Plan) 
คณะกรรมการศูนยสารสนเทศ ไดกําหนดแผนและ

ระบบสารสนเทศประจาํป 2555  
ศษ. 7.3.1.1 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการศูนย

สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 7.3.1.2 แผนระบบสารสนเทศ ประจําป                

พ.ศ. 2555 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบนั โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาํไปใชในการดําเนนิงานประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการศูนยไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสนิใจดังนี ้ไดแก 1) การเงินและพัสดุ 2) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3) งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 4) สารสนเทศดานนกัศึกษา และ 5) 
สารสนเทศดานการเรียนการสอน โดยใหมีการเขาถึง
ขอมูลตามลําดบัความปลอดภัย ทั้งนี้สารสนเทศขางตน
เปนประโยชนในการดาํเนินงานประกันคุณภาพ 

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

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ 

คณะกรรมการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา มีการ
ประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบสารสนเทศอยูใน
ระดับดี  (คา4เฉลี่ย 4.404) 

ศษ.7.3.3.1 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผูใช

ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

คณะกรรมการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา มีการ
นําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ โดยปรับปรุงฐานขอมูลระบบสารสนเทศงาน
นโยบายและแผน 

ศษ.7.3.4.1 
 
 

รายงานการประชุม คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศศึกษา 
คร้ังที่ 2/2556 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2556 วาระที่ 
3.14 

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

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงาน
ภายนอกที่เก่ียวของตามที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีการสงขอมูลผานระบบเครือขายไปยัง
หนวยงานภายนอก ดังนี้  

1. งานบริการการศึกษา สงรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาไปยงัคุรุสภา 

2. สํานักงานโครงการครูยกระดับทั้งระบบฯ คณะ
ศึกษาศาสตร ไดสงขอมูลสารสนเทศ 
ไปยังกับสาขาวิทยบริการตางๆ คุรุสภา และสช. 

 

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 5 ขอ      บรรลุเปาหมาย    ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป 5 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 



 

 

145 

ตัวบงช้ีท่ี  7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธ
กิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

คณะศึกษาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมี รองคณบดีฝายบริหาร
ทําหนาท่ีเปนประธาน มีตัวแทนจากแตละภาควิชา/
หนวยงาน และสํานักงานเลขานุการ เปนกรรมการ 

ศษ.7.4.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิด
ความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน 
ตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะศึกษาศาสตร (ครั้งท่ี 3/2555) ไดวิเคราะหและ
ระบุความเสี่ยง ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง จํานวน 
๓ ดาน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานบุคลากรสายคณาจารย 
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานสายคณาจารย 
3. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ศษ.7.4.2.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 3/2555 

ศษ.7.4.2.2 
 
 
 

แผนภาพการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
ดานบุคลากรสายคณาจารย, ดานการ
ปฏิบัติงานสายคณาจารย, ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มร.คส 2) 

ศษ.7.4.2.3 
 

กรอบอัตรากําลัง และการประชาสัมพันธ
รับอาจารย 

ศษ.7.4.2.4 
 

วก.อ.5 จํานวนอาจารยปจจุบัน ณ เดือน
มกราคม 2556 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.4.2.5 
 
 

บันทึกขอความ เรื่องแจงกระบวนวิชาท่ียัง
ไมสงแบบรายงานการตรวจผลการสอบให 
สวป. 

ศษ.7.4.2.6 รายละเอียดการซอมแผงไฟฟา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

และจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 
2 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลําดับความเสี่ยง 

ศษ.7.4.3.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 1/2556 

ศษ.7.4.3.2 แผนภูมิความเสี่ยง (มร.คส 5) 

ศษ.7.4.3.3 
 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(มร.คส 6) 

ศษ.7.4.2.3 
 

กรอบอัตรากําลัง และการประชาสัมพันธรับ
อาจารย 

ศษ.7.4.2.4 
 

วก.อ.5 จํานวนอาจารยปจจุบัน ณ เดือน
มกราคม ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.4.2.5 
 

บันทึกขอความ เรื่องแจงกระบวนวิชาท่ียังไม
สงแบบรายงานการตรวจผลการสอบให สวป. 

ศษ.7.4.2.6 รายละเอียดการซอมแผงไฟฟา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความ

เสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยง มีการวิเคราะหความเสี่ยงโดยใหบุคลากร
ภายในคณะศึกษาศาสตร มีสวนรวมในการกําหนด
วิธีการ และปจจัยในการควบคุมความเสี่ยง รายงาน
ตอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางดําเนินการตอไป 

ศษ.7.4.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

ศษ.7.4.3.3 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน (มร.คส 6) 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร  
ครั้งท่ี 5/2556 ,ครั้งท่ี 6/2556 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดย
รองคณบดีฝายบริหารไดติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานผลการดําเนินงาน
ดานการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ เสนอตอมหาวิทยาลัย
รามคําแหงตอไป 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 5/2556  

ศษ.7.4.5.1 
 
 

แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจําปการศึกษา 
2555 

ศษ.7.4.5.2 
 
 

บันทึกขอความ เรื่องขอสงรายงานการ
บริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภา

สถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง
ในรอบปถัดไป 

       ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดย
รองคณบดีฝายบริหารไดนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนในรอบปถัดไป 
โดยไดเพ่ิมแผนความเสี่ยงดานบุคลากรและความ
เสี่ยงดานธรรมาภิบาล  

ศษ.1.1.2.1 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร  
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  

ศษ.7.4.6.1 แผนบริหารความเสี่ยง ป 2555 

 
 
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   5 คะแนน 

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

(อธิการบดีหรือคณบดี)   (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 13) 
คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการประเมินผลคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2555  ผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเดน (4.86) 

ศษ.7.5.1.1 รายงานผลประเมินผลคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

ศษ.7.5.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลการ
บริหารงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

 
 
เกณฑการใหคะแนน (คาคะแนน) ผลผลิต / ผลลพัธ    
 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4.50 ทําได  คาเฉลี่ย 4.86    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   4.50 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……..4.86..........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

ขอที่ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 
 

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธของสถาบัน 

งานคลังและพัสดุคณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนกล
ยุทธทางการเงินที่ สอดคลอง กับยุทธศาสตรของ
มหาวิ ทย าลั ย  ร วมทั้ ง ส ง เ ส ริม ยุ ท ธศา สตร ขอ ง
มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย 

ศษ. 8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 - ปงบประมาณ 2555 
 - ปงบประมาณ 2556 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 13/2555 วาระที่ 3.6  
ศษ.1.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558                                   

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร 

- ปงบประมาณ 2555 
- ปงบประมาณ 2556 
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ขอที่ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 มีแนวทางจัดหาท รัพยากรทางดาน

การเงิน หลักเกณฑการจัดสรรและการ
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

สําหรับแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงินของคณะ
ศึกษาศาสตร  มีคณะกรรมการนโยบายและแผน 
ดําเนินการจัดทํา  คําของบประมาณประจําปใหเปนไป
ตามความตองการของภาควิชาและหนวยงานในคณะ
ศึกษาศาสตร อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
โ ดยมหาวิ ท ยาลั ย  จั ด ส รร งบประมาณให คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 8.1.2.1 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําปของคณะ
ศึกษาศาสตร 
- งบประมาณ 2555 
- งบประมาณ 2555 

ศษ. 8.1.2.2 งบประมาณประจําป 2555 
งบประมาณประจําป 2556 

ศษ. 8.1.2.3 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําป ของคณะ
ศึกษาศาสตร 
- งบประมาณ 2555 
- งบประมาณ 2556 

ศษ.8.1.2.4 งบประมาณประจําป 2555 
งบประมาณประจําป 2556 

ศษ.1.1.1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน  
คณะศึกษาศาสตร 

3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคคลากร 

คณะศึกษาศาสตร ไดรับงบประมาณประจําปทั้งงบ
รายได และงบแผนดินที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการตาม แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา แผนงาน
บริการวิชาการแกสังคม แผนงานวิจัย 

ศษ. 8.1.2.2 งบประมาณประจําป 2555 
งบประมาณประจําป 2556 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร 
- ปงบประมาณ 2555 
- ปงบประมาณ 2556 
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ขอ
ที่ 

เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยป
ละ 2 คร้ัง 

งานคลงัและพสัดุคณะศึกษาศาสตรไดจัดทาํรายงาน
ทางการเงินเปนประจําทุกเดือน เสนอตอคณบดี และ
รายงานตอคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร และมี
การรายงานผลการปฏิบัตงิาน และการใชจายงบประมาณ
ประจําป งบประมาณ 2555และงบประมาณ 2556และมี
การรายงานวิเคราะหคาใชจายเปรียบทางการเงิน
ปงบประมาณ 2555 และปงบประมาณ 2556 ทั้งนี้คณะ
ศึกษาศาสตรไดเสนอคําขอตั้งงบประมาณรายจายจาก
รายไดประจําป  2556 เสนอกองแผนงานเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลยัตอไป 

ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปเงนิสํารองราชการ  
- ประจําปงบประมาณ 2555 
- ประจําปงบประมาณ 2556 

ศษ.8.1.4.2 
 

รายงานสถานะการเงินรายเดือน 
- ประจําปงบประมาณ 2555 
- ประจําปงบประมาณ 2556 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 13/2555  
วาระที่ 3.6  
รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 1/2556 
 วาระที่ 3.5   

ศษ. 8.1.4.3 
 

รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใชจาย 
 - งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 - งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศษ. 8.1.4.4 
 

รายงานวิเคราะหคาใชจายเปรียบทางการเงิน-   
 - ประจําป 2555  
 - ประจําป 2556 (แตละดาน) 

ศษ.8.1.2.3  รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายได - 
ประจําปงบประมาณ 2555 
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- ประจําปงบประมาณ 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอที่ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ

วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน
อยางตอเนื่อง 

งานคลงัและพสัดุนาํขอมูลทางการเงินมาวิเคราะห
สถานะทางการเงินเพื่อเสนอตอคณบดี ในการตัดสนิใจ
ใหจัดสรรเงินงบประมาณ (เพิ่ม–ลด) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.1.5.1 เอกสารการโอนเงิน/เงินกัน งบประมาณประจําป 2555 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร 
- ปงบประมาณ 2555 
- ปงบประมาณ 2556 

ศษ. 8.1.5.2 การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินไตร
มาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2555 วาระที่ 5.12 

6. มีหน วย ง านตรวจสอบภาย ในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ
ที่สถาบันกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรได รับการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณจากหนวยตรวจสอบภายในและผูแทนจาก  
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) มีคณะกรรมการ
ทางการเงินฯ ของคณะเพื่อเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑของทางราชการ 

ศษ.8.1.6.1 
 

รายงานสรุปการใชเงนิสาํรองราชการ ประจาํป
งบประมาณ 2556 

ศษ.8.1.6.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการทางการเงินฯ 
ศษ.8.1.6.3 เอกสารการตรวจสอบจากหนวยงานการตรวจสอบภายใน

และเอกสารตรวจสอบจากผูแทน สตง. 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช
เงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดติดตามผลการใชเงินและนํา
ขอมูลไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อพิจารณาสั่ง
การ เชน การบริหารเงินงบประมาณในไตรมาส 2 
รายงานผลการดําเนินงานการทางการเงินประจําป
งบประมาณและมีการติดตามแผนทางการเงินเก่ียวกับ

ศษ.8.1.7.1 รายงานสถานะทางการเงินรายเดือน   
  - ประจําปงบประมาณ 2555 
  - ประจําปงบประมาณ 2556 
วิเคราะหงบประมาณทางการเงนิเปรียบเทียบ 
- ประจําปงบประมาณ 2555 
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การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในเครือขายเพื่อ
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมดาน
วิชาการ 

- ประจําปงบประมาณ 2556 
ศษ.8.1.7.2 บันทึกฯ การบริหารเงินงบประมาณและรายงานการเงิน

ไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2556 วาระที่ 5.10 
ศษ.8.1.7.3 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 3.5  

(งานคลังและพัสดุ) 
 

 
 
 
 
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. มีหนวยงานและบุคลากรประกันคุณภาพการศึกษา และมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  มีคูมือองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแนวทางการการ
ดําเนินงาน 

3. คณะศึกษาศาสตรไดสงบุคลกรเขารวมอบรมการทํารายงาน
ประเมินตนเองที่สาํนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัย
รามคําแหง  

4. ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงนิรายได ป 2555 
5. มีการนําผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เขาที่

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร เพื่อรับทราบและนาํไปปรับปรุงพัฒนาตอไป 

ศษ. 9.1.1.1 โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร  
ศษ. 9.1.1.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                     

คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 9.1.1.3 คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มร. ปการศึกษา 2555        

ศษ. 9.1.1.4 รายชื่อผูเขารวมอบรมโครงการประชุมปฏิบัติการเร่ือง
ปญหาและอุปสรรคในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 9.1.1.5 เอกสารงบประมาณเงินรายได ป 2555  
ศษ. 9.1.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/56 วาระที่ 4.2 

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ัง 16/2555 วาระที่ 3.20 
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การดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตรไดแก 
ดานการจัดการศึกษา ดานการวจิัย ดานการบริการวิชาการแกสงัคม ดาน
ทํานบุํารุงศิลปะวฒัธรรม และดานบริหารจัดการ 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
คณะศึกษาศาสตีร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 มีการกําหนดนโยบาย

และใหความสําคัญ
เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

     คณะศึกษาศาสตร กําหนดนโยบายและใหความสําคัญเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  

1. ในแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดการสงเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. คณบดีคณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับเร่ือง 
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดเปนประธานกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 9.1.1.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                     
คณะศึกษาศาสตร  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของสถาบัน 

     คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณในแผนปฏิบตัิราชการ
ประจําป พ.ศ.2555  และ คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มร. ปการศึกษา 2555 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 9.1.1.3 คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มร.ปการศึกษา 2555 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 
ประกอบดวย  
1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจาํปทีเ่ปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ
สภาสถาบันและสาํนักงาน

     คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้  

1. ควบคุม ติดตามการดาํเนินงานเก่ียวกับ 
ประกันคุณภาพการศึกษา ผาน คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา ศษ. และการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
2.  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของคณะ

ศึกษาศาสตรเปนประจาํทุกป และบนัทึกขอมูล CHE QA Online 
      3. รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

ศษ. 9.1.4.1 ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ภาค 1 ปการศึกษา 2555    

ศษ. 9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร  
ปการศึกษา  2555  

ศษ. 9.1.4.3  CHE QA online  

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 16/2555                     
วาระที่ 3.20 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเปนรายงานทีม่ี
ขอมูลครบถวนตามที่สาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online  และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

ไดนาํผลการประเมินดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ
ศึกษาศาสตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศษ. เพื่อนํา
ผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรตอไป 

ศษ. 9.1.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 
1/56 วาระที่ 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธทุกตัวบงชี ้

รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดนาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา  2554 รายงานใหทีป่ระชุมรับทราบ เพื่อนาํผล
การประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร รวมทั้งใหรองคณบดีแตละฝายเขียนการ
ปรับปรุงการทาํงานในแตละองคประกอบ ซึ่งสงผลตอการ
พัฒนาตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทกุตัวบงชี ้

ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 16/2555 วาระที่ 3.2 

ศษ.9.1.5.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.9.1.5.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผาน
มา และเปาหมายสาํคัญในปจจบุัน 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล      มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนบัสนุนการประกัน ศษ.2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

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


 

 

159 

สนับสนนุการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทุก
องคประกอบคุณภาพ 

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

ศษ. 9.1.4.3  CHE QA online  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลกัฐาน 
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยีในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบนั 

     รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ไดจัดทําคูมือ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อใหไดรับทราบขอปฏิบัติ
ของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา เชน1) 
นักศึกษาควรประเมินการเรียนการสอนในรายวชิาที่
นักศึกษาเขาชั้นเรียน เพื่อนําผลการประเมินเปนแนว
ทางการพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน 
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ.9.1.7.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน                 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555 

ศษ.9.1.7.2 คําสั่งที่ 4609/2555 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่
ปรึกษาภาคประชาชน 

ศษ.9.1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาภาค
ประชาชน คณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 2/2555 
คร้ังที่ 1/2556 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ      คณะศึกษาศาสตรมีเครือขายดานประกันคุณภาพ ศษ. 9.1.8.1 โครงการสงเสริมสุขภาพ 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.ru.ac.th/quality_assurance/
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ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน 

การศึกษา ดังนี ้
1) ภายในสถาบันระหวางคณะศึกษาศาสตร และคณะ
มนุษยศาสตร มีกิจกรรมรวมกันคือ โครงการสงเสริม
สุขภาพ  และกีฬาสานสัมพันธ รวมพลัง 4 คณะ 
ประจําป 2555 
2) และไดสรางเครือขายระหวางสถาบนักับภาควชิา
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และภาค
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร มร.และมีกิจกรรมรวมกัน
คือ กิจกรรมผูทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมไปศึกษาดูงาน 
 
 
 
 

ศษ. 9.1.8.2 โครงการสงเสริมสุขภาพ  และกีฬาสานสัมพันธ รวมพลัง 
4 คณะ ประจําป 2555 

ศษ. 9.1.8.3 บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวาง               
ม.รามฯ และม.เกษตรฯ  

ศษ. 9.1.8.4 หนังสือภายนอก เชิญเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒฝิาย
ประกันคุณภาพ (6 ก.ย55) 

ศษ. 9.1.8.5 หนังสือภายนอก เชิญเปนผูทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในเครือขาย (31 ม.ค 56) 

ศษ. 9.1.8.6 หนังสือภายนอก เชิญเขารวมทดลองระบบประกัน
คุณภาพฯ (20 ก.พ 56) 

ศษ. 9.1.8.7 โครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวาง
มหาวิทยาลยั 

ศษ. 9.1.8.8 หนังสือภายนอก เชิญเขารวมประชุม (5 เม.ย 56) 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
9. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพฒันาข้ึน และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใช
ประโยชน 

คณะศึกษาศาสตร มีแนวปฏิบัตทิี่ดี คือ 
1) มีการมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบการ

ดําเนินงานแตละตัวบงชี้อยางชดัเจน 
2) มีโครงการซอมตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับภาควชิา และสาํนักงานเลขาฯ 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

3) มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ
คุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพ ปการศึกษา 

ศษ. 9.1.9.1 ตารางผูรับผิดชอบการดําเนินงานแตละตัวบงชี้  
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 9.1.9.2 โครงการซอมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบั
ภาควิชา และสาํนักงานเลขาฯ คณะศึกษาศาสตร  
ปการศึกษา 2555 

ศษ. 9.1.9.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ
คุณภาพ  ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพ ปการศึกษา 
2555 
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2555 
4) บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับ

เชิญเขารวมเสวนางานประกันคุณภาพการศึกษากับ
คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตรสงผลใหงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ม.
เกษตรศาสตร ไดแนวทางการดาํเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาชัดเจนยิ่งข้ึน 

ศษ. 9.1.9.4 หนังสือจากคณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร 

 
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   9 ขอ    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   9 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  5  คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 10   นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนนุ
ทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และ

คณะศึกษาศาสตรไดปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการประกันคุณภาพตาม
นโยบายสถานศึกษา 3D มีคณะกรรมการสถานศึกษา 3D 

ศษ.10.1.1.1 
 
 

หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
นโยบาย 3D  
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บุคลากร คณะศึกษาศาสตร เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ศษ.10.1.1.2 
 
 

คําสั่งที่ 22/2553 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา 3D คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 10.1.1.3 แผนการดําเนนิงานองคประกอบที่ 10 
นโยบายสถานศึกษา 3 D 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธปิไตย 
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด 

   คณะศึกษาศาสตรมีการจัดและการสงนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ดานประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรม ดานจริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ
ติด กับมหาวิทยาลัยรามคําแหงและศูนยฝกกีฬาแหงชาติ
มวกเหล็ก ดังตอไปนี ้

1.ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพตดิ จํานวน 1 กิจกรรม 
ไดแก โครงการอบรม การสรางเครือขายเฝาระวังภัยสาร
เสพติด 

2. ดานคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 1 กิจกรรม 
ไดแก โครงการไหวครู ปการศึกษา 2555 

3. ดานประชาธิปไตย จาํนวน 2 กิจกรรม ไดแก 
โครงการสถานศึกษา 3 ดี คณะศึกษาศาสตร (รวมกับ
มหาวิทยาลยั) และโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

ศษ.10.1.2.1 
 

โครงการอบรม การสรางเครือขายเฝาระวงั
ภัยสารเสพติด 

ศษ.10.1.2.2 โครงการไหวครู ปการศึกษา 2555 

ศษ.10.1.2.3 
 

โครงการสถานศึกษา 3 ดี คณะศึกษาศาสตร 
(รวมกับมหาวิทยาลัย) 

ศษ.10.1.2.4 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 
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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. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษา  3 ดี (3D) อยางมี
คุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการประชุมคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน และจัดทําจดหมายขาว(News 
letter) เร่ืองความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3D ให คณาจารย ขาราชการ และเจาหนาที่ ไปทั่วทุก
ภาควิชา/หนวยงาน ในคณะศึกษาศาสตร เพื่อใหบุคลากร
มีความรูการพัฒนาสถานศึกษา 3D  

ศษ.10.1.3.1 จดหมายขาวเร่ือง “ความรูเก่ียวกับการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3D” 

ศษ.10.1.3.2 หนังสือเวียน 
ศษ.10.1.3.3 หนาเว็ปคณะ 
ศษ.10.1.3.4 โครงการประชุมคณาจารย คณะ

ศึกษาศาสตร รอบที่ 1 

ศษ.10.1.3.5 โครงการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
ศึกษาศาสตร รอบที่ 1 

4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

คณะศึกษาศาสตรใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และคณะมนุษยศาสตร ในการดําเนนิงาน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3D เชน  
1. โครงการอบรมการสรางเครือขายเฝาระวังภัยสารเสพ
ติด  
2.โครงการสถานศึกษา 3 ดี คณะศึกษาศาสตร(รวมกับ
มหาวิทยาลยั) 

ศษ.10.1.2.1 
 

โครงการอบรม การสรางเครือขายเฝาระวงั
ภัยสารเสพติด 

ศษ.10.1.2.3 
 

โครงการสถานศึกษา 3 ดี คณะศึกษาศาสตร
(รวมกับมหาวิทยาลัย) 

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพฒันาหรือมี
นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไป
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

คณะศึกษาศาสตรไดมีการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษา
พัฒนาใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 
3D 

ศษ.10.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร 
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ตัวบงชี้ที่ 10.2  ผลที่เกิดกบัผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤตกิรรม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 1 ดาน   1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม  จํานวน 1 กิจกรรม 

จํานวนผูเขารวม 176 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 
4.44 อยูในระดับ มาก   
  2)  ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด  จํานวน 1 
กิจกรรม  จํานวนผูเขารวม 114 คน  ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับมาก   
  3)  ดานประชาธิปไตย จาํนวน 2 กิจกรรม 
จํานวนผูเขารวม 237 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย4.42 
อยูในระดับมาก   

ศษ.10.1.2.1 โครงการอบรม การสรางเครือขายเฝาระวงั
ภัยสารเสพติด 

2. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 2 ดาน ศษ.10.1.2.2 โครงการไหวครู ปการศึกษา 2555 

3. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 3 ดาน ศษ.10.1.2.3 
 

โครงการสถานศึกษา 3 ดี คณะศึกษาศาสตร 
(รวมกับมหาวิทยาลัย) 

ศษ.10.1.2.4 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

 
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 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 
 

องคประกอบ 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ  
สกอ. 

ตามเกณฑ  
ม.ร. 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 5.00 4.86 
องคประกอบท่ี 2   การผลิตบัณฑิต 4.75 3.93 
องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 4   การวิจัย 3.71 3.37 
องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 5.00 4.97 
องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5.00 5.00 
องคประกอบท่ี 10   นโยบายสถานศึกษา 3 ดี - 5.00 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

4.75 4.41 
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ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมิน 
   บรรลุปาหมาย 
  ไมบรรลุเปาหมาย 

ตามเกณฑ 
สกอ. 

ตามเกณฑ 
ม.ร. 

องคประกอบที ่1      
ตัวบงชีท้ี่ 1.1 8 ขอ 8 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 1.2* 3 ขอ 5 ขอ  - 5 
ตัวบงชีท้ี่ 1.3* คาเฉลี่ย 4 คาเฉลี่ย 4.44  - 4.44 
ตัวบงชีท้ี่ 1.4* 3 ขอ 5 ขอ  - 5 
เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 1 
   5.00 4.86   

องคประกอบที่ 2      
ตัวบงชีท้ี่ 2.1 4 ขอ 5 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 2.2 รอยละ 30 รอยละ 34.95  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 2.3 รอยละ 60 รอยละ 66.44  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 2.4 5 ขอ 7 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 2.5 5 ขอ 6 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 2.6 6 ขอ 5 ขอ  3 3 
ตัวบงชีท้ี่ 2.7 5 ขอ 5 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 2.8 4 ขอ 5 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 2.9* รอยละ 70 รอยละ 85.08  - 4.25 
ตัวบงชีท้ี่ 2.10* คาเฉลี่ย 4 คาเฉลี่ย 4.43  - 4.43 
ตัวบงชีท้ี่ 2.11* รอยละ 10 รอยละ 1.07  - 0.21 
ตัวบงชีท้ี ่2.12* รอยละ 10 รอยละ 2.78  - 0.28 
ตัวบงชีท้ี่ 2.13* ระดับ 4 ระดับ 4.67  - 3.89 
เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 2 
   4.75 3.93 

องคประกอบที่ 3      
ตัวบงชีท้ี ่3.1 7 ขอ 7 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 3.2 6 ขอ 6 ขอ  5 5 
เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 3 
   5.00 5.00 
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 องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมิน 
   บรรลุปาหมาย 
  ไมบรรลุเปาหมาย 

ตามเกณฑ 
สกอ. 

ตามเกณฑ 
ม.ร. 

องคประกอบที่ 4      
ตัวบงชีท้ี ่4.1 6 ขอ 8 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 4.2 5 ขอ 5 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 4.3 15,000 บาท 5,722.26บาท  1.14 1.14 
ตัวบงชีท้ี่ 4.4* รอยละ 5 รอยละ 2.77  - 1.39 
ตัวบงชีท้ี่ 4.5* รอยละ 4 รอยละ 4.15  - 1.04 
ตัวบงชีท้ี่ 4.6* รอยละ 10 รอยละ 11.42   - 5 
ตัวบงชีท้ี่ 4.7* 4 ขอ 5 ขอ  - 5 
เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 4 
   3.71 3.37 

องคประกอบที่ 5      
ตัวบงชีท้ี ่5.1 5 ขอ 5 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 5.2 5 ขอ 5 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 5.3* รอยละ   60 รอยละ   100  - 5 
ตัวบงชีท้ี่ 5.4* 3 ขอ 5 ขอ  - 5 
ตัวบงชีท้ี่ 5.5* 3 ขอ 4 ขอ  - 5 
ตัวบงชีท้ี่ 5.6* 3 ขอ 4 ขอ  - 5 
เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 5 
   5.00 5.00 

องคประกอบที่ 6      
ตัวบงชีท้ี ่6.1 5 ขอ 5 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 6.2* 5 ขอ 5 ขอ  - 5 
ตัวบงชีท้ี่ 6.3* 5 ขอ 5 ขอ  - 5 
เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 6 
   5.00 5.00 
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องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมิน 
   บรรลุปาหมาย 
  ไมบรรลุเปาหมาย 

ตามเกณฑ 
สกอ. 

ตามเกณฑ 
ม.ร. 

องคประกอบที่ 7      
ตัวบงชีท้ี ่7.1 7 ขอ 7 ขอ  5 5 

ตัวบงชีท้ี่ 7.2 5 ขอ 5 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 7.3 4ขอ 5 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 7.4 5 ขอ 6 ขอ  5 5 
ตัวบงชีท้ี่ 7.5 คาเฉลี่ ย4.50 คาเฉลี่ย 4.86   4.86 
เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 7 
   5.00 4.97 

องคประกอบที่ 8      
ตัวบงชีท้ี ่8.1 7 ขอ 7 ขอ  5 5 
เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 8 
   5.00 5.00 

องคประกอบที่ 9      
ตัวบงชีท้ี ่9.1 9 ขอ 9 ขอ  5 5 
เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 9 
   5.00 5.00 

องคประกอบที่ 10      
ตัวบงชีท้ี ่10.1* 5 ขอ 5 ขอ  - 5 
ตัวบงชีท้ี่ 10.2* 3 ดาน 3 ดาน  - 5 
เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่ 10 
   - 5 

 
 

*  หมายถึง  ใหใสผลคะแนนการประเมินเฉพาะเกณฑ ม.ร.  สวนที่ไมมีเคร่ืองหมาย * ใหใสผล   
                คะแนนการประเมินทั้งตามเกณฑ  สกอ.  และตามเกณฑ  ม.ร. 
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ตารางที่ ส 2 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ   ( เปรียบเทียบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 
 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี ่ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 
สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1  -  - 5.00 5.00  - 4.81 5.00 ดีมาก 4.86 ดีมาก 
2 5.00 5.00 4.50 4.50 5.00 3.01 4.75 ดีมาก 3.93 ดี 
3  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
4 1.14 1.14 5.00 5.00  - 3.11 3.71 ดี 3.37 พอใช 
5  -  - 5.00 5.00  - 5.00 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
6  -  - 5.00 5.00  - 5.00 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
7  -  - 5.00 5.00  - 4.86 5.00 ดีมาก 4.97 ดีมาก 
8  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
9  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
10     5.00  - - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.04 4.04 4.89 4.89 5.00 4.08 4.75 ดีมาก 4.41 ดี 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ  (ส 2) 
 

องคประกอบคุณภาพ/
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

จุดแข็ง/การพัฒนา จุดออนและแนวทางแกไข 

1. ปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค และ 
แผนการดําเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับ
นโยบายของมร. และแปลงแผนกลยุทธเปน
แผนปฏิบัติการประจาํป 2555 ครบ 4 พันธกิจ 
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวชิาการ และการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ผลการดําเนนิงานตามอัตลักษณและ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยอยูในระดับดีมาก   
มีนักศึกษาที่ไดรับการยกยองในระดับชาติเปน
แบบอยางที่ดีและมีคุณคาตอสังคม  

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
-  นําแผนปฏิบัติราชการมาวิเคราะหปรับปรุงกล
ยุทธเสนอตอที่ประชุม กปค.ทุกไตรมาส 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 
 

2.  การผลิตบัณฑิต จุดแข็ง 
1.  คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอนตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสตูรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พ.ศ. 2548 
2.  โครงการพัฒนาคณาจารย คณะศึกษาศาสตร 
เร่ือง แนวทางการจัดทาํเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวชิา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

จุดที่ควรพัฒนา 
การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษาในวารสารระดับชาติยัง
มีนอย 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ควรสงเสริมใหนักศึกษาในระดบับัณฑติศึกษามี
การตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวชิาการในวารสาร
ที่มีระดับคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑการประเมิน 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 
ควรจัดทําวารสารบัณฑิตที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

องคประกอบคุณภาพ/
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

จุดแข็ง/การพัฒนา จุดออนและแนวทางแกไข 

3.   กิจกรรมการพัฒนา 
      นักศึกษา 
 

จุดแข็ง 
1.คณะศึกษาศาสตร มีกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษารวมกับคณะศึกษาศาสตร ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
วางแผนปรับปรุงกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
2. คณะศึกษาศาสตร มีการใหความรู เก่ียวกับ
ประกันคุณภาพกับนักศึกษาทุกปการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการสงเสริมใหนักศึกษาพัฒนา 
สรางเครือขายกับนักศึกษาในตาง
สถาบนัเพิ่มข้ึน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารเพ่ือการใหบริการ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
มีกิจกรรมรวมกับเครือขายกับ
นักศึกษาในตางสถาบัน 

4.   การวิจัย 
 

จุดแข็ง 
1.   คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายและ มีแหลง

งบประมาณเพื่อสนบัสนุนงานวจิัย    
2.  สนบัสนุนใหคณาจารยไปรวมนําเสนอ

ผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิ

จุดที่ควรพัฒนา 
1.   ควรสนับสนนุใหอาจารยทาํวิจัย
อยางตอเนื่อง 
2.  สงเสริมงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
ระดับนานาชาต ิ
3.  การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนยังมนีอย 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 สงเสริมความรวมมือระหวางนกัวิจัยกับองคกร
ภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม
ใหมากข้ึน 
  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ประชาสัมพันธใหอาจารยไดรับ
ทุนวิจัยจากภายนอกและภายนอก
มากข้ึน 
2.  สงเสริมใหคณาจารยตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยใหระดับ
นานาชาติมากข้ึน 
3. สงเสริมใหทําวิจัยบนพื้นฐานภูมิ
ปญหาทองถ่ินหรือจากสภาพปญหา
ของสังคมใหมากยิ่งข้ึน 
4.  งานวิจัยที่เสนอขอควรระบุผล
การนําไปใชประโยชน 
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องคประกอบคุณภาพ/
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

จุดแข็ง/การพัฒนา จุดออนและแนวทางแกไข 

5.    การบริการทาง 
       วิชาการแกสังคม 
 
 

จุดแข็ง 
1.  คณะศึกษาศาสตรใหบริการทางวชิาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการชุมชนสังคม มี
การบูรณาการเขากับดานการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
2. มหาวิทยาลัยมีโครงการที่เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก โดยมี
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
จนสรางความเขมแข็งแกชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ควรมีเครือขายบริการวิชาการและวิชาชีพกับ
ภาครัฐและเอกชน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 

6.   การทํานุบาํรุง   
     ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
1. กิจกรรมหรือโครงการที่จัดสามารถนําไป
บูรณาการการเรียนการสอน 
2. มีโครงการที่อยูในระดับชาตหิรือนานาชาติ
และเผยแพรสูสาธารณชน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 ควรประชาสัมพันธการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม
ในรูปแบบตางๆ เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบและ
เขารวมกิจกรรมใหมากข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 
 

7.  การบริหารและการ   
     จัดการ 
 

จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
2. มีคณะกรรมการจัดการความรูและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในคณะ
ศึกษาศาสตร 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

องคประกอบคุณภาพ/ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

จุดแข็ง/การพัฒนา จุดออนและแนวทางแกไข 

8.   การเงินและ
งบประมาณ 
 
 

จุดแข็ง 
1.  มีการจัดทําแผนกลยทุธทางการเงินที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป 
2.  มีระบบและกลไกการจัดสรรการวิเคราะห  
การตรวจสอบดานการเงินและงบประมาณ 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการวิเคราะหและตรวจสอบดานการเงิน
และงบประมาณทุก 6 เดือน 
 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 

9.  ระบบและกลไก 
     การประกันคุณภาพ 

       การศึกษา 
 

จุดแข็ง 
1. มีระบบกลและไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายและสอดคลองกับสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลัย
รามคําแหง 
2. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตรและคณะอนกุรรมการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1.  สงเสริมใหคณาจารยและเจาหนาที่เห็น
ความสําคัญและใหความรวมมือในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- 

10. นโยบายสถานศึกษา 3 
ดี 
 

จุดแข็ง 
คณะศึกษาศาสตร มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
3D ครบทุกดาน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลยัใหเพื่อจัดกิจกรรม
สถานศึกษา 3D 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1. คณะศึกษาศาสตร ควรจัดสรรงบประมาณที่
สงเสริม สนบัสนุนจัดกิจกรรมตามนโยบาย 3D 
ที่หลากหลายรูปแบบ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
สนับสนนุบประมาณจาก
มหาวิทยาลยัใหเพื่อจัดกิจกรรม
สถานศึกษา 3D 
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ตารางที่ ส 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ทีใ่ชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   (เปรียบเทยีบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

  1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 
สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 -  -  -  - 5.00 3.45 5.00 ดีมาก 3.45 พอใช 

2.  มาตรฐานดานการบริหารจดัการ 
   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ
บริหาร   

 -  - 5.00 5.00  - 4.86 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของการ 
บริหาร 4.04 4.04 4.78 4.78  - 4.85 4.55 ดีมาก 4.69 ดีมาก 

3.  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู  -  - 5.00 5.00  - 2.47 5.00 ดีมาก 3.48 พอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.04 4.04 4.89 4.89 5.00 4.08 4.75 ดีมาก 4.41 ดี 



 

 

 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  (ส 3) 
 

มาตรฐาน จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดออน / จุดที่ควรพัฒนา 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต 

จุดแข็ง 
มีการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมที่จัดใหกับ
นักศึกษาเปนระบบที่ชัดเจน 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ควรใหนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาตีพิมพหรือ
เผยแพรผลงานวิชาการในวารสารที่มีระดับ
คุณภาพงานวิจัยตามเกณฑการประเมิน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

2.  มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ 
   ก.  มาตรฐานดานธรร
มาภิบาลของการบริหาร   

จุดแข็ง 
     1.  ผูบริหารมีการบริหารงานดวยหลักธรร
มาภิบาลใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการตามความเหมาะสม  และมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
     2.  มีระบบและกลไกการจดัสรรงบประมาณ
การวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบการเงิน 
และมีงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจนและ
ครบถวน 
     5.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการดําเนนิการอยางมีประสิทธิภาพ
โดยนาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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มาตรฐาน จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดออน / จุดที่ควรพัฒนา 

 2.  มาตรฐานดานการ
บริหารจัดการ 
   ข.  มาตรฐานดานพันธ
กิจของการ บริหาร 

จุดแข็ง 
1.  มีคณาจารยประจาํที่มีวฒุิปริญญาเอก และ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 
     2.  มีระบบและกลไกการจดัการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
     3.  มีระบบกลไกและเงินสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค 
     4.  มีระบบกลไกการทาํนบุาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  โดยดาํเนนิการตามวงจรคุณภาพ 
PDCA   และบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรมนักศึกษา 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1.  ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารในการบริการ
ขอมูลขาวสารใหนักศึกษาและศิษยเกา 
2.  ควรนําผลการประเมินโครงการไปปรับปรุง
การบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

3.  มาตรฐานดานการ
สรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหง
การเรียนรู 

จุดแข็ง 
     1.  มีระบบกลไกการจัดการความรู จาก
งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่เปนรูปธรรมอยาง
ชัดเจน 
     2.  มีแผนการจัดการความรู  กําหนด
ประเด็นความรู และกลุมเปาหมาย มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวบรวมจัดทาํเปนลายลักษณ
อักษร  สามารถนํามาเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานจริง 
 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
คณาจารยควรตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย/
ผลงานวชิาการในวารสารที่มีระดับคุณภาพตาม
เกณฑการประเมิน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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ตารางที่ ส 4 สรุปผลตามมุมมองดานบริหารจัดการทีส่ําคัญและตัวบงชีต้ามมุมมองดานการบริหารจัดการ (เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

มุมมองดาน 
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

  1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 
สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  ดานนักศึกษาและผู มีสวนได   
     สวนเสีย  -  - 4.67 4.67 5.00 3.80 4.71 ดีมาก 4.15 ดี 

2.  ดานกระบวนการภายใน 
5.00 5.00 5.00 5.00  - 4.92 5.00 ดีมาก 4.96 ดีมาก 

3.  ดานการเงิน   
1.14 1.14 5.00 5.00  -  - 3.07 พอใช 3.07 พอใช 

4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและ 
      นวัตกรรม 5.00 5.00 5.00 5.00  - 2.83 5.00 ดีมาก 3.91 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.04 4.04 4.89 4.89 5.00 4.08 4.75 ดีมาก 4.41 ดี 
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   สรุปผลตามมุมมองดานบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบงช้ีตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  ( ส 4) 
 

มุมมองดาน 
บริหารจัดการ 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดออน / จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ดานนักศึกษาและผู มี
สวนไดสวนเสีย 

จุดแข็ง 
1.  มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.  มีระบบกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลทางการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค 
3.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม  และดาํเนินการตามระบบที่กําหนดอยาง
ชัดเจน  มีการบูรณาการในการเรียนการสอน
และการวิจัย  พรอมทั้งนาํไปใชใหเกิดประโยชน
แกสังคม 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ควรใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีการ
ตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวชิาการในวารสารที่มี
ระดับคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑการประเมิน 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

2.  ดานกระบวนการ
ภายใน 

จุดแข็ง 
1.  ผูบริหารบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลให
บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสนิใจตามความ
เหมาะสม  และมีระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ     
2.  มีระบบกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ชัดเจนและดาํเนนิการไดอยางเปน
รูปธรรม 
3.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ดําเนนิการอยางครบถวนและมีการ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ 
4.  มีระบบและกลไกการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและดาํเนินงานตามที่กําหนด 
5.  มีการทําวิจัยสถาบันภายในหนวยงาน 
6.  มีโครงการที่ดําเนินงานตามนโยบาย
สถานศึกษา 3  D ชัดเจน 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
สนับสนนุใหมีการทําวิจัยสถาบนัอยางตอเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา 
- 



 

 

 

มุมมองดาน 
บริหารจัดการ 

จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดออน / จุดที่ควรพัฒนา 

3.  ดานการเงิน   จุดแข็ง 
มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณ การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณที่มปีระสิทธิภาพชัดเจนและ
ครบถวน 
 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

4.  ดานบุคลากรการ
เรียนรูและนวัตกรรม 

จุดแข็ง 
1.  มีคณาจารยประจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก
และที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการในสัดสวนที่สูง
กวาเกณฑมาตรฐาน 
2.  มีงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งใน
และตางประเทศ  ทั้งมีการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนทัง้หนวยงานภายนอกและภายใน 
 4.  มีแผนการจัดการความรู กําหนดประเดน็
ความรูและกลุมเปาหมายอยางชัดเจน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทําเปนลายลักษณ
อักษรสามารถนํามาเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานจริง 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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ตารางที่  ส 5  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  (เปรียบเทียบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 
มุมมองดาน                           บริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน  4.51-5.00    

การดําเนินงานระดับดีมาก 3.51-4.50   
การดําเนินงานระดับดี  2.51-3.50    
การดําเนินงานระดับพอใช 1.51-2.50   
การดําเนินงานตองปรับปรุง  0.00-1.50   
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม           (เฉลี่ย
รวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ) 

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

1.  มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 

(1)  ดานกายภาพ 5.00 5.00  -  -  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

(2)  ดานวชิาการ 5.00 5.00 4.33 4.33  - 3.89 4.60 ดีมาก 4.48 ดี 

(3)  ดานการเงิน  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

(4)  ดานการบริหารจัดการ  -  - 5.00 5.00  - 4.90 5.00 ดีมาก 4.95 ดีมาก 

2.  มาตรฐานดานการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

(1)  ดานการผลิตบัณฑิต  -  - 5.00 5.00 5.00 2.84 5.00 ดีมาก 3.65 ดี 

(2)  ดานการวิจัย 1.14 1.14 5.00 5.00  - 2.47 3.71 ดี 3.09 พอใช 

(3)  ดานการใหบริการทางวชิาการแกสังคม 
 -  - 5.00 5.00  - 5.00 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

(4)  ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  -  - 5.00 5.00  - 5.00 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.04 4.04 4.89 4.89 5.00 4.08 4.75 ดีมาก 4.41 ดี 



 

 

 

สรุปผลตามมุมมองดานบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบงช้ีตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  (ส 5) 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดออน / จุดที่ควรพัฒนา 

2.  มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

   (1) ดานการผลิตบัณฑิต จุดแข็ง 
2.ความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมใหกับนักศึกษาอยูในระดับด ี

3.มีกิจกรรมที่สนับสนนุใหนักศึกษาสราง

เครือขายพัฒนาคุณภาพภายในและระหวาง

สถาบนั และมีกิจกรรมรวมกัน 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาและขอมูล

ขาวสารที่เปนประโยชน รวมทั้งจัดกิจกรรม

เพื่อพัฒนา   ประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพแกนักศึกษาปจจุบนัและศิษยเกา 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

   (2) ดานการวิจัย จุดแข็ง 
มีระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

 

จุดออน 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคคอนขางนอย 

 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
องคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรมใหมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรสงเสริมใหอาจารยทํางานวจิัย

หรืองานสรางสรรคเพื่อใหไดรับเงิน

สนับสนนุทั้งจากภายในและ 

ภายนอกสถาบนัเพิ่มมากข้ึน 

   (3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 
1. มีการนําความรูจากการใหบริการทาง

วิชาการมาบูรณาการเขากับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา จุดแข็ง / แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดออน / จุดที่ควรพัฒนา 

   (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
1. มีการบูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

 2. มีนักศึกษาไดรับรางวัลในการประกวด

ระดับชาติที่เก่ียวกับงานดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

จุดออน 
- 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

เปาหมายและแผนการพัฒนาหนวยงานในอนาคต (ใหสอดคลองกับเปาหมาย) 
 

เปาหมาย 
แผนการพัฒนา 

ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป) 
องคประกอบที่ 1 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจาํปพรอมกับการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานทุก 6 
เดือน 

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป  พ.ศ.2556 

 
1. ดําเนินการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ทุก 6 เดือน 

2. ทบทวน ปรับปรุง กลยุทธ เปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกหนวยงานมี
สวนรวมโดยผานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ
ศึกษาศาสตร 

3. นําผลการประเมินแตละองคประกอบ
เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 
1. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน โดย
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกหนวยงานมี
สวนรวมและเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผน รวมทั้ง
คณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร 

 

องคประกอบที่ 2 
1. มีการประเมินการจัดการเรียน

การสอน 
2. จัดทําประมวลรายวิชา เนน

ผูเรียนเปนสาํคัญ 
 

 
1. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง

การเรียนการสอนเปนรูปธรรม 
2. จัดทําประมวลผลรายวิชาอยาง
ตอเนื่อง โดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
รวมทั้งจัดทําประมวลรายวิชาที่เปนวชิา
ศึกษาทั่วไป รายวิชาทีส่อดคลอง
นโยบายสถานศึกษา 3D 
3.  สนับสนุนใหคณาจารยจัดทาํ e-
learning และ e-testing เพิ่มข้ึน 

 

1. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 

2. จัดทําประมวลผลรายวิชาในการจัด
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

องคประกอบที่ 3 
1.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา 

 
1.  นําผลการสํารวจมาปรับปรุงการ

ใหบริการแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
2.  ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

และจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลาย  

 
1. สงเสริมการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความตองการของนักศึกษา 
2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

 
 
 
 



 

 

183 

 
 

เปาหมาย แผนการพัฒนา 
ระยะสั้น 1 ป ระยะสั้น 1 ป 

องคประกอบที่ 4 
1. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทํา

วิจัยใหเพิ่มมากข้ึน 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมใหความรูดาน

การวิจัยแกบุคลากร 
2. สงเสริมใหบุคลากรทําวิจัยทัง้

ภายในและภายนอกสถาบัน 

 
1. จัดสรรงบประมาณสําหรับการทํา

วิจัยเพิ่มมากข้ึน 
2. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการวิจัยที่
หลากหลายแกบุคลากร 
3. สงเสริมใหบุคลากรไดรับทนุอุดหนุน
วิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
4. สนบัสนุนใหทําวจิัยระดับชาติเพิ่มข้ึน 

 
1.  สนับสนุนใหคณาจารยในแตละภาควชิา
ทําวิจัยที่มุงเนนการพฒันาการเรียนการสอน 

องคประกอบที่ 5 
1. คณะ ศษ. สนบัสนนุใหภาควิชาจดั

โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม 

2. สนับสนนุใหคณาจารยบริการ
วิชาการวชิาชีพแกสังคม 

 

 
1. ภาควิชาดาํเนนิการจัดโครงการ

บริการวิชาการและวชิาชีพแกสงัคม
อยางนอย 1 โครงการ/ภาควิชา/ป 

2. สนับสนนุใหคณาจารยบริการ
วิชาการวชิาชีพแกสังคมอยาง
ตอเนื่อง 

 
1. จัดโครงการกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคมอยางตอเนื่องทัง้ระดับชาติ
และ นานาชาติ  
2. สนบัสนุนใหคณาจารยมีการบริการ
วิชาการวชิาชีพแกสังคมอยางตอเนื่องใน
ระดับชาต ิ 

องคประกอบที่ 6 
1. จัดกิจกรรมทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
 
2. ใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 
1. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

2. เชิญชวนนักศึกษาชมรมตางๆใน
คณะศึกษาศาสตรรวมกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒธรรมใหมากข้ึน 

3. จัดกิจกรรมทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

 
1.  มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและมีการ
ประชาสัมพนัธใหนักศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตรเขามามสีวนรวมทกุกิจกรรม 
2. จัดกิจกรรมทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

องคประกอบที่ 7 
1.  ดําเนินการจัดองคความรู(KM)ใน 
คณะ ศษ. 
2.  ปรับปรุงระบบฐานขอมูล คณะ 
ศษ. 
3.  วิเคราะหความเสี่ยงใหครบ 3 
ดานและดําเนนิการอยางเปน
รูปธรรม 

 
1. จัดทําองคความรู(KM) อยางนอย 1 
โครงการ (6 กิจกรรม) อยางตอเนื่อง 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลอยางตอเนื่อง  
และมีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล 
3. วิเคราะหความเสี่ยงใหครบ 3 ดาน 
และดําเนนิการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

 
1. มีการจัดกิจกรรมสนับสนนุใหบุคลากรได
พัฒนาตนเองปละ 2 คร้ัง(ภายในและ
ภายนอก คณะ ศษ.) และติดตามผล
ความสําเร็จของการพัฒนา 
2. พัฒนาองคความรู(KM)เพื่อใชในการ
ทํางานของหนวยงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชือ่มโยงกับ มร.  
4.ใหคณาจารยและเจาหนาที่มสีวนรวมใน
การ วิเคราะหความเสี่ยงใหครบ 3 ดาน และ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่
จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมาย 
แผนการพัฒนา 

ระยะสัน้ 1 ป ระยะยาว (3-5 ป) 
องคประกอบที่ 8 

จัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบและสม่าํเสมอเสนอทุก 6 เดือน 
และเสนอตอผูบริหารทุกระดบั เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของหนวยงาน
และบริหารจัดการตัดสินใจดาน
งบประมาณ 

 
1.ใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ปละ 2 คร้ัง และเผยแพรขอมูลดาน
งบประมาณแกบุคลากร 
2. ใหมีการตรวจสอบจากผูตรวจภายนอก
หนวยงาน ปละ 2 คร้ัง 

 
1. จัดทําแนวปฏิบัติในดานการ
รายงานสถานะทางการเงิน 
2. แจงขอมูลดานงบประมาน/
คาใชจายตามภารกิจหลักใหบุคลากรที่
เก่ียวของรับทราบ 

องคประกอบที่ 9 
1.  ระบุ บุคลากรในหนวยงายที่

รับผิดชอบในแตละตวับงชี ้
2.  มีการจัดอบรมตัวบงชี้ และ

แนวทางการจัดเอกสารใหกับหนวยงาน/
บุคลากรที่เก่ียวของกลุมยอยในแตละ
องคประกอบ 
 

 
1.ระบุ บุคลากรในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในแตละตัวบงชี ้และประเมินผลการ
ดําเนินงานในแตละองคประกอบ 
2. มีการจัดอบรมตัวบงชี้ และแนวทางการ
จัดเอกสารใหกับหนวยงาน/บุคลากรทุก
ระดับ 
3. ศึกษาดูงานเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาตางๆที่ผาน
การประเมินจาก สมศ. 
4. จัดกิจกรรมใหความรูงานประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา คณะ ศษ. 

 
1.  ระบบุุคลากรในหนวยงานที่
รับผิดชอบในแตละตวับงชี ้และ
ประเมินผลการดําเนนิงานในแตละ
องคประกอบอยางตอเนื่อง 
2. มีการจัดโครงการใหความรูและ
ทักษะแก บุคลการและนักศึกษาเพื่อให
มีความเขาใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา อยางตอเนื่อง  

องคประกอบที่ 10 
1. จัดกิจกรรม 3D อยางตอเนื่อง 

 
1. มีการกําหนดนโยบาย แผนการ
ดําเนินงาน คณะกรรมการผูรับผิดชอบ 
และดําเนนิงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 
ดี ครบถวนทั้ง 3 ดาน 
2. คณะฯ มีความรวมมือในการดําเนินงาน
ตามนโยบาย 3 ด ี กับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
3. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตาม
ใหมีการพัฒนาการดาํเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐาน 

 
 นําผลจากการประเมินมาพฒันา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม 3 D อยาง
ตอเนื่อง 



 185 

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 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 11  (พ.ศ.2555-2559) 
ศษ.1.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.1.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ.1.1.1.6 

 
แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.7 แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผน   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 6/2555 วาระที่ 4.3 

ศษ. 1.1.1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนคร้ังที่ 1/2556 
ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
ศษ.1.1.2.1 เว็บไซตแผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.1.1.4.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.1.1.4.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.1.1.5.1 ศึกษาศาสตรรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะ

ศึกษาศาสตร (รอบ 8 เดือน) 
ศษ.1.1.5.2 

 
รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร (รอบ 
12 เดือน) 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่  17 /2555 วาระที่  4.9 
ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 6/2555 วาระที่ 4.3 
ศษ.1.1.8.1 

 
รายงานผลการดําเนนิงานของแผนปฏิบัติราชการประจาํป 2555  รอบ 12 เดือนมหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่ 5/2556 วาระที่ 3.11 
1.2 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ คือ ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 16.1) 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2555 
ศษ. 1.2.1.1 มติสภามหาวิทยาลัย  การกําหนดอัตลักษณ มร. คร้ังที่ 3/55 วาระที่ 4.21 
ศษ. 1.2.2.1 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี  
ศษ. 1.2.2.2 คูมือรับสมัครนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
ศษ. 1.2.2.3 รายละเอียดกระบวนวิชา RAM 1000   

รายละเอียดกระบวนวิชา RAM 6000   
รายละเอียดกระบวนวิชา RAM 9000   

ศษ. 1.1.2.4 โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ศษ. 1.2.3.1 รายงานการประเมินผลของผูเรียนและบคุลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่

สอดคลองกับอัตลักษณ  
ศษ. 1.2.4.1 www.ru.ac.th 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
ศษ. 1.2.4.2 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
ศษ. 1.2.4.3 เอกสารการไดรับการยกยองในระดับชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2555 

ตัวบงชี้ที่ 1.3    ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  คือ ผลิตบัณฑติใหมีความรูคูคุณธรรม (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 16.2) 
ศษ. 1.3.1.1 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คือ ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม (ดานคุณธรรม

จริยธรรม และดานความรูความสามารถ 
1.4 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาด
วิชา)  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 17) 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.1.1.1.8 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมกาประจาํคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.1.2.1.1 มติสภามหาวิทยาลัยเร่ืองเอกลักษณของ 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 ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนเปนเอกลักษณของ

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ. 1.2.4.1 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองในระดับชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2554 
ศษ.1.4.5.1 บันทึกขอความขออนุมัติงบประมาณสนบัสนุนการประกวดอาหารไทยและประกวด              

พานพุม 
ศษ.1.4.5.2 ใบเกียรติบัตร นางสาวเบญจวรรณ  คงสุขใบเกียรติบัตร นางสาวปารวดี  ศรีสวาง 
ศษ.1.4.5.3 ใบเกียรติบัตร นายทวี  กองแกวใบเกียรติบัตร นายวรวิทย  วุนนอย 
ศษ.1.4.5.4 ใบเกียรติบัตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ม.ร. 
ศษ.1.4.5.5 ใบเกีรติบัติ นางศรีรุงเรือง ตุลา นักศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ รุน 1  

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  62/2555  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.1.1.8 หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 
ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2-3/2555, 1/2556 
ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 14/2555 วาระที่ 4.4,4.5 
ศษ. 2.1.1.10 เอกสาร ขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ (หลักสูตร 5 ป) หลักสตูร

ใหม พ.ศ. 2555 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
ศษ. 2.1.3.1 บันทึกขอความ ขอแจงรายชื่อหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.1.3.2 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร  กลอง 1 
ศษ. 2.1.3.3 

 
บันทึกขอความ เร่ืองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร 

ศษ. 2.1.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิชาการระดับภาควชิา 
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  2555 

ตัวบงชี้ 2.2 อาจารยประจําทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ตัวบงชี้ 2.3  อาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ตัวบงชี้ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2555  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา  2555 

ศษ. 2.4.1.2 สรุปภาระงานอาจารยและจํานวนอาจารยทีพ่ึงมี ปงบประมาณ 2555 

ศษ. 2.4.1.3 บันทึกขอความ ขอสงแผนการดาํเนินงานองคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 2/2555  วาระที่ 4.5 

ศษ.  2.4.2.1 โครงการพัฒนาคณาจารย คณะศึกษาศาสตร เร่ือง แนวทางการจัดทําเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวชิา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ศษ.  2.4.2.2 รายชื่อคณาจารยและบุคลากรทีเ่ขารับการอบรม  ปการศึกษา 2555  แฟม2/4 

ศษ. 4.2.1.1 บันทึกขอความขออนุมัติทุนไปเสนอผลงานวิจัย และเขารวมประชุม ณ ตางประเทศ 

ศษ. 2.4.2.3 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของบุคลากร                        
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.4.2.4 รายชื่อบุคลากร คณะศึกษาศาสตรที่ศึกษาตอ 

ศษ. 2.4.2.5 บันทึกขอความ ขอสงประเมนิแผนการดําเนินงานองคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

ศษ.  2.4.3.1 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ืองการตรวจสุขภาพประจาํป 2555 

ศษ.  2.4.3.2 หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาใหแกราชการ 

ศษ. 2.4.3.3 เอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของกับการชวยงานศพ 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2555 วาระที่ 3.4 

ศษ. 2.4.4.1 แบบกรอกรายการ 
การนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาตนเอง  (ประชุม อบรม สัมมนา)  มาใชในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

ศษ. 2.4.5.1 บันทึกขอความ เขารวมอบรมโครงการปฐมนิเทศตําแหนงวิชาการ (อาจารยใหม)   

ศษ. 2.4.5.2 คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลยั 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
ศษ. 2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  / การจัดการความรู  

ศษ. 2.4.5.4 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.4.5.5 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555  แฟม 2/3 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 4.3 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ศษ. 2.5.2.1 รูปภาพสาํนักหอสมุดกลาง  สถาบันคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยรามคําแหง และอุปกรณการศึกษา  
สภาพแวดลอม 

ศษ. 2.5.2.2 รายงานสรุป การดาํเนินงานพัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศหองสมุด สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปงบประมาณ 2555 

ศษ. 2.5.2.3 e-Learning   

ศษ. 2.5.2.4 e-book 

ศษ. 2.5.2.5 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาและการเรียนการสอน  ของศูนยบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศูนย IT) สถาบันคอมพิวเตอร และรายงานการใชบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ศูนยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ศษ. 2.5.2.6 สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การสบืคนสารสนเทศระบบ 
WebOPAC สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหง พ.ศ. 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 
2555)  

ศษ. 2.5.2.7 สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เทคนคิการสืบคนฐานขอมูลวิทยานพินธ
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2555 

ศษ. 2.5.2.8 โครงการฝกอบรมความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปการศึกษา  2555                                             

ศษ. 2.5.3.1 รูปภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ และอุปกรณการเรียนการสอน 

ศษ. 2.5.3.2 รูปภาพอุปกรณสงสญัญาณไรสาย ของ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.5.4.1 ระบบลงทะเบยีนเรียน2 (สวนกลาง)1ปริญญา
ตรี2  http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp 

ศษ. 2.5.4.2 รูปภาพงานอนามัย มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

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 รูปภาพเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.5.5.4 กรอบภาระหนาที่หนวยอาคารสถานที่คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.5.6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบริการ สาํนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
(ผูใชบริการภายใน,ภายนอก)  

ศษ. 2.5.6.2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ ของผูใชบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบนัคอมพิวเตอร  คร้ังที่ 2/2555 เดือนกันยายน  2555 

ศษ. 2.5.6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในอุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู                  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง  ปการศึกษา  2555 

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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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 16/2555  วาระที่ 4.7 

ศษ. 2.5.7.1 ภาพถายภูมิทัศนปูพื้น (อิฐตัวหนอน) อาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB) 

ศษ. 2.5.7.2 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 งบลงทุน (กองทุนสนิทรัพยถาวร งบรายได)  
คณะศึกษาศาสตร 

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 

ศษ. 2.1.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ศษ. 2.1.3.2 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร  กลอง 1 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  62/2555  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการวิชาการระดับภาควชิา 

ศษ. 2.6.1.1 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาและแผนกําหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีสวนกลาง พ.ศ. 
2555  คณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  (Course Syllabus)  ปการศึกษา 2555  แฟม 2/5 

ศษ. 2.6.3.1 รายชื่อกระบวนวิชาที่ฝกสอน/ฝกงาน   

ศษ. 2.6.3.2 รายชื่อวิชาที่มีการฝกปฏิบัต ิ

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

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 2 

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

ศษ. 2.6.5.4 บทคัดยอ “ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพื้นหลังที่มีแบบอักษรตางกันเมื่อนํามาเสนอบน
จอโทรทัศนแอลซีด”ี 

ศษ. 2.6.5.5 บทคัดยอประสทิธิผลของการนาํแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสูการปฏิบัติในโรงเรียน 

ศษ. 2.6.5.6 บทคัดยอ ความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะการรูจักตนเองผานเว็บบล็อกของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลรายวชิา  Course Syllabus) (HC 398)  ET 481  EE 353 , HRD 4208 ,            
EE 375 

ศษ. 2.4.5.5 ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย  ปการศึกษา 2555 

ศษ. 2.6.7.1 ระบบการปรับปรุงวธิีการเรียนการสอนและพฒันาผูเรียน 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่17/2555 , 6/2556 

ศษ. 2.6.7.2 บันทึกขอความขอสงผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน   

ศษ. 2.6.7.3 แบบกรอกรายการ “การนําผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน”  
 

http://www.ram.edu/stu_frame.php
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2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผ์ลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ศษ. 2.7.1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปการศึกษา 2554-2555  

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรรมการ  ประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที ่ 6 /2556   

ศษ.2.7.3.1 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ.2.7.3.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2555 

ศษ. 2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   

ศษ.8.1.2.2 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.7.4.1 เอกสารประชาสัมพันธเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ  

ศษ. 2.7.4.2 โครงการระดมความคิดเห็นเร่ืองบทบาทของผูนํานักศึกษากับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 

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

ศษ. 2.7.4.4 
 

รายชื่อผูเขารวมการประชุมวิชาการระดับ- ชาติเพ่ือนําเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑติศึกษา ครั้งท่ี 4 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

ศษ. 2.7.5.1 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวครูโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ รุนที่ 1 

ศษ. 2.7.5.3 โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา” สาํหรับนักศึกษาฝกงาน สาขาจิตวิทยา ปการศึกษา 2555 

ศษ. 2.7.5.4 โครงการพัฒนาจิต เร่ือง ครูเปนกัลยาณมิตรที่แทของศิษย  (ไตรสิขาคือวิชาของชีวิต) 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกบันักศึกษา 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 10/2555  วาระที่ 3.16 

ศษ. 2.8.1.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2555 

ศษ. 2.8.2.1 หนังสือเวียนแจงใหบุคลากร ผูบริหาร และคณาจารยใหรับทราบ  

ศษ. 2.8.2.2 ปายประกาศประชาสัมพันธในบริเวณคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการไหวครูโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ รุนที่ 1 

ศษ. 2.7.5.3 โครงการพัฒนาจิต “เมตตาภาวนา” สาํหรับนักศึกษาฝกงาน สาขาจิตวิทยา ปการศึกษา 2555 

ศษ. 2.7.5.4 โครงการพัฒนาจิต เร่ือง ครูเปนกัลยาณมิตรที่แทของศิษย  (ไตรสิขาคือวิชาของชีวิต) 

ศษ. 2.8.5.1 รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 

ตัวบงชี้ที่ 2.9  9 

ศษ. 2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 

ศษ. 2.9.1.2 สรุปผลการประเมินภาวะการมงีานทาํของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

ตัวบงชี้ที่ 2.10    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 2) 

2.10.1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปการศึกษา  2554 - 2555 

ตัวบงชี้ที่ 2.11    ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร                           
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 3) 

ศษ. 2.11.1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปการศึกษา  2555 

http://www.edu.ac.th/
http://joomla.ru.ac.th/oasc/master/pb4.pdf
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ศษ. 2.11.1.2 รายชื่อนักศึกษาท่ีตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ ปการศึกษา  2555 
ศษ. 2.11.1.3 วารสารบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร บัณฑิตศึกษา ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 ป 2555 

ตัวบงชี้ที่ 2.12   ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 4) 

ศษ. 2.12.1.1 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ปการศึกษา  2555 

ศษ. 2.12.1.2 รายชื่อนักศึกษาที่ตพีิมพเผยแพรดุษฎีนิพนธ ปการศึกษา  2555 

ตัวบงชี้ที่ 2.13 การพัฒนาอาจารย  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 14) 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

ศษ.3.1.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.1.1.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2555 

ศษ.3.1.1.3 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ.3.1.1.4 ภาพถายงานบริการการศึกษา 

ศษ.3.1.2.1 ประกาศขอมูลขาวสาร 

ศษ.3.1.2.2 แผนพับประชาสัมพนัธคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.2.3 ประกาศพิจารณาทนุการศึกษา ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.1.2.4 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ.3.1.3.1 โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลกูเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน ภาควชิาพลานามัย 

ศษ.3.1.3.2 โครงงานนักศึกษา เร่ือง กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ Humanity Walk Rally (รวมกับคณะ
มนุษยศาสตร) 

ศษ.3.1.3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.3.1.4.1 Website www.edu.ac.th  (สวนของศิษยเกา) 

ศษ.3.1.5.1 โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ EDUCA  2012 

ศษ.3.1.6.1 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2555 

ศษ.3.1.3.1 ผลการประเมินโครงการฝกอบรมวิชา ผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน ภาควชิา
พลานามัย 

ศษ.3.1.3.2 
 

ผลการประเมินโครงงานนักศึกษา  เร่ือง กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ Humanity Walk Rally 
(รวมกับคณะมนุษยศาสตร) 

ศษ.3.1.3.3 รายงานผลการเขารวมประกวดการออกแบบชุด Disney princess party dress 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.3.2.1.1 แผนดําเนนิงานปการศึกษา 2555 (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 
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ศษ.3.2.1.2 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 42/2555 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร 
ศษ.3.2.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา 

 
 

ศษ.3.2.3.1 

ระดับปริญญาตรี 
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.2.3.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน สาขาวชิาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 

ศษ.3.2.3.3 โครงงานนักศึกษา เร่ือง บัณฑิตที่พึ่งประสงคในประชาคมอาเซียน (รวมกับคณะมนุษยศาสตร) 

 
ศษ.3.2.3.4 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสขุภาพ 
โครงการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ (รวมกับคณะมนษุยศาสตร) 

ศษ.3.2.3.5 โครงการกีฬาสานสัมพันธ 4 คณะ ประจาํป 2556 

 
ศษ.3.2.3.6 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม คณะศึกษาศาสตร 

 
ศษ.3.2.3.7 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.2.3.8 โครงการพัฒนาจิต เมตาภาวนา สําหรับนักศึกษาฝกงานสาขาจติวิทยา ปการศึกษา 2555 

 
ศษ.3.2.3.9 

กจิกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร ประจาํป 2555 

 
ศษ.3.2.3.1 

กิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

 
ศษ.3.2.3.10 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
โครงการปจฉิมนิเทศโครงการยกระดับคณุภาพครูท้ังระบบฯ รุนท่ี 1 

ศษ.3.2.3.11 โครงการจดันิทรรศการทางวิชาการ EDUCA  2012 

 
ศษ.3.2.3.12 

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการพิธีไหวครู โครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบฯ รุนท่ี 1 

ศษ.3.2.3.13 โครงการพัฒนาจิตเร่ืองครูเปนกัลยาณมิตรที่แทของศิษย (ไตรสขิาคือวิชาของชีวิต) 
ศษ.3.2.4.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายพัฒนาคณุภาพภายในสถาบัน ระดับนักศึกษา ระหวาง 

คณะมนุษยศาสตร คณะนิติศาสตร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.3.2.4.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายดานสถานศึกษา 3 ด ี

ศษ.3.2.4.3 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสราง 
เครือขายแลกเปลีย่นและพัฒนาคณุภาพการศึกษา ระหวาง ภาควิชาหลักสตูรและการสอน 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง และ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศษ.3.2.4.4 โครงงานนักศึกษา เรื่อง บัณฑติท่ีพ่ึงประสงคในประชาคมอาเซียน  

ศษ.3.2.3.4 โครงการกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  

ศษ.3.2.4.5 โครงการอบรม การสรางเครือขายเฝาระวังภัยสารเสพตดิ 

ศษ.3.2.5.1 รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

ศษ.3.2.5.2 ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปการศึกษา 2555 (แผนกิจกรรมพัฒนานิสตินักศึกษา) 

ศษ.3.2.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  
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ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

องคประกอบที่ 4   การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 (องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.1.2 คําสั่งที่  109/2554  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 3-4/2555,1-2/2556 

ศษ 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2556  วาระที่ 4.7,          
คร้ังที่ 10/2555  วาระที่ 4.4 

ศษ. 4.1.1.4 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555   คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.2.1 บทคัดยองานวิจัย   
1. เร่ือง  ความชัดเจนของคูสีตัวอักษรกับพืน้หลังที่มีแบบอักษรตางกันเมื่อนาํมาเสนอบนจอโทรทัศนแอลซีดี    
2. เร่ือง งานดอกไมบายศรีแกะสลักผลักผลไม สมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทรตอนกลาง 
3. เร่ืองการศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาสภาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตามหลักทฤษฏีทีเอ  
4.  เร่ือง ประสิทธิผลของการนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสูการปฏบิัติในโรงเรียน 
5. เร่ือง ความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะการรูจักตนเองผานเว็บบล็อกของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
6. เร่ือง  การจัดการเรียนการสอนโดยใชProject Based Learningในรายวิชาเกมและสถานการณจาํลองเพื่อ
การศึกษา 
7. เร่ือง ผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาโดยใชแบบบันทึก
พฤติกรรมจริยธรรม   

8. เร่ือง  อิทธิพลของปจจยัความสําเร็จทีจ่าํเปนในการเรียนการสอนดวยอีเลิรนนิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ศษ. 2.6.5.2 เอกสารคําสอนวิชาแกะสลักผักและผลไม HEC 3502 (HC 398) กลอง 2 

ศษ. 4.1.2.2 ตํารา วิชา PC 313  จิตวิทยาการทดลองเบื้องตน   

ศษ. 2.6.2.1 แบบประมวลผลรายวชิา HEC 3502 (HC 398),  ET 481, PC 313, EE  353 ,  HRD 4208 EE  
375, ECT 2502, ECT 2901, ECT 4001 

ศษ. 4.1.3.1 บันทึกขอความขออนุมัติทุนไปเสนอผลงานวิจัย และเขารวมประชุมระดบัชาติและนานาชาตดิังนี้ 
1. รศ.ดร.สมศรี เพชรโชตินําเสนอเร่ือง The Development of an Electronic Training for Home Economic 
Vocation  
2. อาจารย ดร.สุพจน  อิงอาจ นาํเสนอเร่ือง Using the Discussion Method to Student Centered Instruction 
Management of Teaching Profession Students  
3. อาจารยบงกช  ทองอี่ยมนาํเสนอเร่ือง The Construction of Preschool Children’s Self Discipline 
Instructional Packages  
4. อาจารยวิมลมาลย หาญธนวาณิชยนําเสนอเร่ือง Needs for Recreation Activities of Graduate Students 
Faculty of Education Ramkhamhaeng University  

5. อาจารยดร.ศยามน  อินสะอาด นําเสนอบทความวิชาการภายในประเทศแบบปากเปลาเร่ือง The Effective of 
Using Webboard to Enhance the Ethics and Knowledge Construction of Underaduate Students of 
Ramkamkaeng University  

ศษ. 4.1.3.2 รายชื่อคณาจารยไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ศษ. 4.1.3.3 บันทึกขอความ ขอสงคูมือจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ

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

ศษ. 4.1.1.4 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555   คณะศึกษาศาสตร 
 

http://www.edu.ac.th/
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ศษ.1.1.1.9 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่14/2554  วาระที่ 4.8 
คร้ังที่ 4/2555  วาระที่ 4.19 
คร้ังที่ 4/2555  วาระที่ 4.24 
คร้ังที่ 10/2555  วาระที่ 4.4 

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. 5.1.2.3 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEN Learners’Success Through 
Invitational Education  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  แฟม 5/4 

ศษ. 4.1.6.1 รายงานการใชเงินงบประมาณรายไดจากรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 หมวดเงิน
อุดหนุนการวิจัย 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร                                  
ครั้งท่ี  19/2555วาระท่ี  3.11 

ศษ. 4.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 
ครั้งท่ี 3/2555  วาระท่ี 3.3 
ครั้งท่ี 4/2555  วาระท่ี 3.2,3.3   
ครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 4.5 

ศษ.4.1.6.2 ผลการประเมินการสนับสนุนพันธกิจการวิจัย ประจําปการศึกษา 2555 
ศษ. 4.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร  ครั้งท่ี 1/2556              

วาระท่ี 4.6 
ศษ. 4.1.8.1 คณะกรรมการประเมินโครงการยกระดับครูทั้ง ระบบฯรุน 1 

ศษ. 4.1.8.2 งบประมาณโครงการยกระดบัครูทั้ง ระบบฯรุน 1 

ศษ. 4.1.8.3 รายงานการวิจัย เร่ืองการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการ
ปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  2553-2555  กลอง 4 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 16/2555 วาระที่ 4.1,4.2,4.9,4.10 
คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.7 

ศษ. 4.1.3.1 บันทึกขอความขออนุมัติทุนไปเสนอผลงานวิจัย และเขารวมประชุมระดับชาติและนานาชาตดิังน้ี 

1. รศ.ดร.สมศรี เพชรโชตินําเสนอเรื่อง The Development of an Electronic Training for Home Economic Vocation  
2. อาจารย ดร.สุพจน  อิงอาจ นําเสนอเรื่อง Using the Discussion Method to Student Centered Instruction Management of 
Teaching Profession Students  
3. อาจารยบงกช  ทองอ่ียมนําเสนอเรื่อง The Construction of Preschool Children’s Self Discipline Instructional Packages  
4. อาจารยวิมลมาลย หาญธนวาณิชยนําเสนอเรื่อง Needs for Recreation Activities of Graduate Students Faculty of Education 
Ramkhamhaeng University  
5. อาจารยดร.ศยามน  อินสะอาด นําเสนอบทความวิชาการภายในประเทศแบบปากเปลาเรื่อง The Effective of Using Webboard to 
Enhance the Ethics and Knowledge Construction of Underaduate Students of Ramkamkaeng University  

ศษ. 4.2.1.1 บันทึกขอความประชาสัมพันธเผยแพรผลงานวิจยั 

ศษ. 4.2.1.2 วารสารวิจัย รามคําแหง 

ศษ. 4.2.2.1 คูมือการจัดเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพวารสารวิจยัรามคําแหง 
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ศษ. 2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th/ระบบสารสนเทศ/งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ศษ. 4.2.3.1 สถาบนัวิจัยและพัฒนาhttp://www.rd.ru.ac.th/index.php/knowledge-
management/ramkhamhaeng-journal#สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร2 

ศษ. 4.2.4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน 
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลตําบลเดนชัย 
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลตําบลแมปาน 
3. ความตองการในการพัฒนาคุณลักษณะการรูจักตนเองผานเว็บบล็อกของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
4. แสงกับการถายภาพโดยใชหนังสือที่มีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง 
5. ประสิทธิผลของการนําแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเชิญชวนสูการปฏิบัติในโรงเรียน 
6. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามการรับรูของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง2  

ศษ. 4.2.5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการบริหารจัดการสิทธปิระโยชนจากสินทรัพยทางปญญา 
พ.ศ. 2549 

ตัวบงชี้ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 4.3.3.1 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2555 

ตัวบงชี้  4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 5) 

ศษ. 4.4.1.1 งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ตัวบงชี้ที่ 4.5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 6) 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 4.5.1.1    งานวิจยัที่นาํไปใชประโยชน  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555 

ตัวบงชี้ที่ 4.6  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 7) 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 4.6.1.2 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวฒุ ิ 

ตัวบงชี้ที่  4.7 งานวิจัยสถาบนั 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 (องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 4/2555              
วาระที่ 4.5   

ศษ. 4.1.1.5 คําสั่งที่  109/2554  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 4/2555                
วาระที่ 4.2 

ศษ.4.7.3.1 บันทึกขอความ ขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ 2555 

ศษ.4.7.3.2 แบบเสนอโครงการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของคณาจารยที่มีตอการใหบริการของเจาหนาที่ฝาย
บัณฑิตศึกษาภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 4.7.4.1 การติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนนุ  

ศษ. 4.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย   คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 1/2556        
วาระที่ 3.3 

ศษ.4.7.5.1 ผลงานวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของคณาจารยที่มีตอการใหบริการของเจาหนาที่ฝายบัณฑติศึกษา
ภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กลอง 4 

http://www.rd.ru.ac.th/index.php/knowledge-management/ramkhamhaeng-journal#สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.rd.ru.ac.th/index.php/knowledge-management/ramkhamhaeng-journal#สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.rd.ru.ac.th/Download/Download.php?File=SO%2055%2002%2010.pdf&Type=So&Year=15&Vol=2&Order=10
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ศษ.4.7.5.2 บันทึกขอความของรายงานการวิจัยสถาบนั 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2556  วาระที่  4.21 

องคประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ศษ. 5.1.1.1 ระบบกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. 2555  คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัย
รามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่ 4.5 

ศษ.  5.1.1.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2546 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  62/2555  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 2,3/2555,1/2556 

ศษ. 5.1.1.4 หนังสือขออนุมัติงบประมาณโครงการบริการวิชาการแกสังคม 
- โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง“Social Media Learning  สําหรับการเรียนการสอน  
- โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย   
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง ASEAN Learners’Success Through Invitational Education คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เว็บล็อกเพ่ือการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน           
- โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร    

- โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

ศษ. 5.1.1.5 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจาํปงบประมาณ 2555 

ศษ.  5.1.1.6 รายชื่อคณาจารยที่มีสวนรวมในการบริการทางวชิาการแกสังคม  แฟม 5/2 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง“Social Media Learning  สําหรับการเรียนการสอน  
แฟม 5/3 

ศษ. 5.1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย  แฟม 
5/3 

ศษ. 5.1.2.3 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEAN Learners’Success Through 
Invitational Education  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  แฟม 5/4 

ศษ. 5.1.2.4 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเร่ือง เว็บล็อกเพื่อการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน  แฟม 5/5 

ศษ. 5.1.2.5 โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสญัจร  แฟม 5/6 

ศษ. 5.1.2.6 โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ แฟม 5/7 

ศษ. 2.6.1.4 แบบประมวลรายวชิา  (Course Syllabus)  EE  274  ,  PSY 2406 ,  EE 353 ,HRD 4208  , 
EE 375 , VEM 6601, VEM 6201 

ศษ. 5.1.2.1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน  เร่ือง  “Social Media Learning  สําหรับการ
เรียนการสอน   

ศษ. 5.1.2.2 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการ
ไกลเกลี่ย   

ศษ. 5.1.2.3 ผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEAN Learners’Success 
Through Invitational Education คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
ศษ. 5.1.2.4 ผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง เว็บล็อกเพื่อการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน           
ศษ. 5.1.2.5 ผลการประเมินโครงการฝกอาชพี 108 อาชีพสัญจร    

ศษ. 5.1.2.6 ผลการประเมินโครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2555  วาระที่ 4.6 
คร้ังที่  1/2556 วาระที่ 4.1 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 18/2555  วาระที่ 4.10 
คร้ังที่ 5/2556  วาระที่ 4.4, 4.9,10 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ศษ. 5.2.1.2 แบบสาํรวจความตองการในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

ศษ. 5.2.1.3 ผลการสาํรวจความตองการในการใหบริการวิชาการ แกสังคม 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่ 4.3 

ศษ. 5.2.1.1 ผลการประเมินโครงการอบรมโครงการบริการวิชาการแกสังคม เร่ืองการประยุกตใชวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการในการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน   

ศษ. 5.2.2.1 แบบตอบรับเขารวมโครงการ 
1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง“Social Media Learning  สําหรับการเรียนการสอน  
2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย   
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง ASEAN Learners’Success Through Invitational Education คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เว็บล็อกเพ่ือการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน           
5. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร    
6. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  

ศษ. 5.2.2.2 หนังสือเชิญวิทยากร 
1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง“Social Media Learning  สําหรับการเรียนการสอน  
2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย   
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง ASEAN Learners’Success Through Invitational Education คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เว็บล็อกเพ่ือการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน           
5. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร 
6. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ  

ศษ. 5.2.2.3 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  
2553-2555   

ศษ. 5.2.2.4 หลักฐานความรวมมือการเปนวทิยากรใหกับหนวยงานภายนอก 

ศษ. 5.1.2.2 ผลการประเมินโครงการของคณะศึกษาศาสตร 
1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง“Social Media Learning  สําหรับการเรียนการสอน  
2. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เรื่อง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย   
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง ASEAN Learners’Success Through Invitational Education คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เว็บล็อกเพ่ือการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน           
5. โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสัญจร 

6. โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
ศษ. 5.2.3.1 เอกสารการนําผลจากการอบรมไปใชประโยชน 

ศษ. 5.1.3.2 วิจัยเร่ืองการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการปฏิบตัิการไทยเข็มแข็ง 
ปงบประมาณ  2553-2555  กลอง 4 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร   

คร้ังที่ 3/2555  วาระที่ 4.6 
คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 4.1 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 18/2555  วาระที่ 4.10 
คร้ังที่ 5/2556  วาระที่ 4.4, 4.9,10 

ศษ. 5.2.5.1 website (edu.ru.ac.th) 
ศษ. 5.2.5.2 จดหมายขาว New letter 

ตัวบงชี้ที่ 5.3   ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 8) 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง “Social Media Learning  สําหรับการเรียนการสอน  
แฟม 5/3 

ศษ. 5.1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง จิตวิทยาการบริหารความขัดแยง และการไกลเกลี่ย  แฟม 
5/3 

ศษ. 5.1.2.3 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการนานาชาติ เร่ือง ASEN Learners’Success Through 
Invitational Education  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  แฟม 5/4 

ศษ. 5.1.2.4 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเร่ือง เว็บล็อกเพื่อการเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน แฟม 5/5 

ศษ. 5.1.2.5 โครงการฝกอาชีพ 108 อาชีพสญัจร แฟม 5/6 

ศษ. 5.1.2.6 โครงการการเขียนแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ แฟม 5/7 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 9) 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2555 วาระที่ 4.5 

ศษ. 5.4.1.1 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการปฏิบตัิการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  
2553-2555   

ศษ. 5.4.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการ
ปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  2553-2555   

ศษ. 5.4.1.3 บันทึกขอตกลงลงความรวมมือการเปดสอนปริญญาโท โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ภายใตแผนการปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  2553-2555 

ศษ. 5.4.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

ศษ. 5.4.1.5 รายงานการวิจัย เร่ืองการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใตแผนการ
ปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง ปงบประมาณ  2553-2555  กลอง 4 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2556  วาระที่ 4.7 

ศษ. 5.4.4.1 รายชื่อผูทีไ่ดรับการยกยองปการศึกษา 2555 

ตัวบงชี้ที่ 5.5 ผลการชี้นําปองกันหรือแกปญหาของสังคม ในดานสิ่งเสพติด  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 18.1) 

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ.5.5.1.1 โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสขุภาพ 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
ศษ. 5.5.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการโครงการชี้นําปองกันและแกปญหายาเสพติด 

ศษ. 5.5.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมโครงการชี้นําปองกันและแกปญหายาเสพติด คร้ังที่  3/2556 

ศษ. 5.5.1.4 มติที่ประชุม กบมร. เร่ือง สรุปผลการดําเนนิงานชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสราง
เสริมสุขภาพ 

ศษ. 5.5.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก
สังคม) 

ศษ. 5.5.4.1 หนังสือจากหนวยงานภายนอกที่นําผลจากการอบรมไปใชประโยชน 

ตัวบงชี้ที่ 5.6 ผลการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพ  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 18.2) 

ศษ. 5.1.1.2 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 (องคประกอบที ่5 การบริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ.5.6.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการโครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2556 

ศษ. 5.6.1.2 โครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร   
คร้ังที่ 3/2556  วาระที่ 4.4 
คร้ังที่ 6/2556  วาระที่ 4.7 

ศษ. 5.6.1.3 ผลการประเมินโครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.5.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2555 (องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก
สังคม) 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 6/2556  วาระที่ 4.7 

ศษ. 5.5.1.4 มติที่ประชุม กบมร. เร่ือง สรุปผลการดําเนนิงานชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสราง
เสริมสุขภาพ 

ศษ. 5.5.4.1 หนังสือจากชุมชนภายนอกหลังจากเขารวมโครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสราง
เสริมสุขภาพ 

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่  6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ.6.1.1.1 ระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.1.1.2 การดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA (ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม) 

ศษ.6.1.1.3 คําสั่งที่ 54/ 2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการฝายสวัสดิการและการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2555 

ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ และการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คร้ังที ่4-7/2555 , คร้ังที่ 1/2556 

ศษ.6.1.1.6 เอกสารงบประมาณเงินรายได ป 2555 (แผนการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม) 
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ศษ.6.1.1.7 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  

คร้ังที่ 10/2555 วาระที่ 4.18  
คร้ังที่ 17/2555 วาระที่ 4.3 – 4.6 
คร้ังที่ 5/2556 วาระที่ 4.11 - 4.16 

ศษ.6.1.2.1 Website e-learning  
บทเรียน e-learning ดานการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 
http://www.ram.edu/learning/index.php 

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

ศษ.6.1.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาควชิาคหกรรมศาสตร 

ศษ.6.1.3.1 แผนประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรม 

ศษ.6.1.2.1 
 

Website e-learning 
บทเรียน e-learning ดานการทาํนุบาํรุง  
ศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 
http://www.ram.edu/learning/index.php 

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

ศษ.6.1.4.1 บันทึกขอความขอรายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.6.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที ่15/55 วันที ่1 ต.ค 55 

ตัวบงชี้ที่  6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ศษ.6.1.1.3 คําสั่งที่ 54/ 2554 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการฝายสวัสดิการและการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ปการศึกษา 2555 

ศษ.6.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ และการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม              
คร้ังที ่4-6/2555 

ศษ.6.1.1.6 เอกสารงบประมาณเงินรายได ป 2555 (แผนการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม) 

ศษ.6.2.1.1 โครงการทอดผาปาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.2.1.2  โครงการ "เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา องคพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 

ศษ.6.2.1.3 โครงการสืบสานประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียนจาํนาํพรรษาและถวายเทียนพรรษา "          
คณะศึกษาศาสตร ป 2555 

ศษ.6.2.1.4 โครงการ "แมของแผนดิน" 

ศษ.6.2.1.5 โครงการสายใยรักผูกพัน สายสมัพันธศึกษาศาสตร 

ศษ.6.2.1.6 โครงการ “พอหลวงแหงชาต”ิ 

ศษ.6.2.1.7 โครงการศึกษาศาสตรสัมพันธ 

ศษ.6.2.1.8 โครงการ “การศึกษาสรางชาติ ศึกษาศาสตรสรางครู” 

ศษ.6.2.1.9 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต (วันปใหมไทย) รวมกับมร. 

ศษ.6.2.1.10 โครงการสืบสานงานทําบุญประจําป 
 

http://www.ram.edu/learning/index.php
http://www.ram.edu/learning/index.php
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ศษ.6.1.1.7 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  

คร้ังที่ 10/2555 วาระที่ 4.18  
คร้ังที่ 17/2555 วาระที่ 4.3 – 4.6 
คร้ังที่ 5/2556 วาระที่ 4.11 - 4.16 

ศษ.6.2.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม ปการศึกษา 2555   

ศษ.6.1.1.4 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ปการศึกษา 2555 

ศษ.6.1.1.5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและกองทุนคณะศึกษาศาสตร                             
คร้ังที่ 4/2555 วาระที่ 4.2  

ศษ.6.2.1.1 โครงการทอดผาปาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.2.1.3 โครงการสืบสานประเพณีไทย“ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา                   
คณะศึกษาศาสตร ป 2555 ” 

ศษ.6.2.1.10 โครงการสืบสานงานทําบุญประจําป 

ศษ.6.2.5.1 บันทึกขอความขออนุมัติงบประมาณสนบัสนุนการประกวดอาหารไทยและประกวดพานพุม 

ศษ.6.2.5.2 ใบเกียรติบัตร นางสาวเบญจวรรณ  คงสุข 
ใบเกียรติบัตร นางสาวปารวดี  ศรีสวาง 

ศษ.6.2.5.3 ใบเกียรติบัตร นายทวี  กองแกว 
ใบเกียรติบัตร นายวรวิทย  วุนนอย 

ศษ.6.2.5.4 ใบเกียรติบัตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร ม.ร. 

ตัวบงชี้ที่  6.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

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

ศษ.6.2.1.2 โครงการ "เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา องคพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 

ศษ.6.2.1.4 โครงการ “แมของแผนดิน” 

ศษ.6.2.1.5 โครงการ “พอหลวงแหงชาต”ิ 

ศษ. 2.4.5.5 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 ภาพถายสถานที่การจัดโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ศษ.6.3.5.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากร    

ศษ.6.3.5.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษา 

ศษ.6.3.5.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากร และนักศึกษา                                    

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทกุระดบัของสถาบัน 

ศษ.7.1.1.1 ระบบและกลไกในการปฏิบัติหนาที่ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.1.2 พระราชบญัญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2541 มาตราที ่34 
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ศษ. 7.1.1.3 แผนการดําเนินงาน องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ ปการศึกษา  2555 

ศษ. 7.1.1.4 คําสั่งแตงตั้งประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.1.1.5 แบบประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.1.1.6 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร  ประจาํป 2555 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร  

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.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา  คณะศึกษาศาสตร   

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ศษ.7.1.3.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิโครงการ   ประจําปการศึกษา 2555 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชมุคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร  

ศษ.7.1.4.1 หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.1.4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 7/2555 วาระที่ 1.6 

ศษ.7.1.5.1 เอกสารเผยแพรความรูเร่ือง “การเรียนการสอนที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม” 

ศษ.7.1.5.2 
 

คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย  สถาบนั” 
คูมือ “คูมือการจัดการความรู” คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.5.3 รายชื่อบุคลากรศึกษาตอ 

ศษ.7.1.5.4 รายชื่อบคุลากรที่ไดรับทุนการศึกษา 

ศษ.7.1.4.1 หนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงานตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.1.4.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 7.1.6.1 คําสั่งแตงตัง้แตงตั้งทีป่รึกษาภาคประชาชน 

ศษ. 7.1.6.2 รายงานการประชุมที่ปรึกษาภาคประชาชน 

ศษ 7.1.7.1 สรุปผลการดําเนินงานของผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

ตัวบงชี้ที่  7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ศษ.7.2.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2555 
ศษ.7.2.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.7.2.1.3 

 
คูมือ “การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาตามาตรฐานกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.)” 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 

ศษ.7.2.1.4  คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย  สถาบัน” 
ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ป พ.ศ.2555 
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ศษ.2.7.3.1 
 
 
 
 
 

โครงการการจัดทําเอกสารรายงานผลการ 
  ดําเนินงานของรายวิชาตามาตรฐานกรอบ 
  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 
   - รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมฯ 
   - ภาพถายกิจกรรมฯ 
   - ผลการประเมิน 

ศษ.7.2.3.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
  เรื่อง “การวิจัยสถาบัน”  
   - รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม   
   - ภาพถายกิจกรรมฯ 
   - ผลการประเมิน 

ศษ.7.2.1.3 
 

คูมือ “การจัดทําเอกสารรายงานผลการ  ดําเนินงานของรายวิชาตามมาตรฐานกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)” 

ศษ.7.2.1.4 คูมือ “ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทําวิจัย  สถาบัน” 
ศษ.2.4.5.6 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th การจัดการความรู 
ศษ.7.2.5.1 รายงานการสง มคอ.5 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ของภาควิชาคหกรรมศาสตร  
ศษ.4.7.3.1 บันทึกขอความ ขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ 2555 
ศษ.4.7.3.2 แบบเสนอโครงการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของคณาจารยท่ีมีตอการใหบริการของเจาหนาท่ี

ฝายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ 

ศษ. 7.3.1.1 คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการศูนยสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.3.1.2 แผนระบบสารสนเทศ ประจําป                พ.ศ. 2555 

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

ศษ.7.3.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

ศษ.7.3.4.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการดําเนินงานศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศศึกษา คร้ังที่ 2/2556 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2556 วาระที่ 3.14 

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

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 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ศษ.7.4.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 3/2555 
ศษ.7.4.2.2 แผนภาพการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงดานบุคลากรสายคณาจารย, ดานการปฏิบัติงาน

สายคณาจารย, ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (มร.คส 2) 
ศษ.7.4.2.3 กรอบอัตรากําลัง และการประชาสัมพันธรับอาจารย 
ศษ.7.4.2.4 วก.อ.5 จํานวนอาจารยปจจุบัน ณ เดือนกุมภาพันธ 2556 คณะศึกษาศาสตร 
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ศษ.7.4.2.5 บันทึกขอความ เรื่องแจงกระบวนวิชาท่ียังไมสงแบบรายงานการตรวจผลการสอบให สวป. 
ศษ.7.4.2.6 รายละเอียดการซอมแผงไฟฟา 
ศษ.7.4.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 1/2556 
ศษ.7.4.3.2 แผนภูมิความเสี่ยง (มร.คส 5) 
ศษ.7.4.3.3 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (มร.คส 6) 
ศษ.1.1.2.1 ภายใน (มร.คส 6) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  

ครั้งท่ี 5/2556 ,ครั้งท่ี 6/2556 
ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 5/2556  
ศษ.7.4.5.1 แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจําปการศึกษา 2555 
ศษ.1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 5/2556 ,ครั้งท่ี 6/2556 
ศษ.7.4.5.2 บันทึกขอความ เรื่องขอสงรายงานการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.7.4.6.1 แผนบริหารความเสี่ยง ป 2556 

ตัวบงชี้ที่ 7.5    การปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่องผูบริหารสถาบัน (อธิการบดหีรือคณบดี)  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 13)  

ศษ.7.5.1.1 รายงานผลประเมินผลคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประจาํปการศึกษา 2555 

ศษ.7.5.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ศษ. 8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 - ปงบประมาณ 2555 
 - ปงบประมาณ 2556 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 13/2555 วาระที่ 3.6  

ศษ.1.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร 
- ปงบประมาณ 2555 
- ปงบประมาณ 2556 

ศษ. 8.1.2.1 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําปของคณะศึกษาศาสตร 
- งบประมาณ 2555 
- งบประมาณ 2555 
 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสาร 
ศษ. 8.1.2.2 งบประมาณประจําป 2555 

งบประมาณประจําป 2556 
ศษ. 8.1.2.3 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําป ของคณะศึกษาศาสตร 

- งบประมาณ 2555 
- งบประมาณ 2556 

ศษ.8.1.2.4 งบประมาณประจําป 2555 
งบประมาณประจําป 2556 
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ศษ.1.1.1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปเงนิสํารองราชการ  
- ประจําปงบประมาณ 2555 
- ประจําปงบประมาณ 2556 

ศษ.8.1.4.2 
 

รายงานสถานะการเงินรายเดือน 
- ประจําปงบประมาณ 2555 
- ประจําปงบประมาณ 2556 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 13/2555 วาระที่ 3.6  
รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 3.5   

ศษ. 8.1.4.3 
 

รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใชจาย 
 - งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 - งบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศษ. 8.1.4.4 
 

รายงานวิเคราะหคาใชจายเปรียบทางการเงิน-   
 - ประจําป 2555  
 - ประจําป 2556 (แตละดาน) 

ศษ.8.1.5.1 เอกสารการโอนเงิน/เงินกัน งบประมาณประจําป 2555 

ศษ. 8.1.5.2 การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2555 วาระ
ที่ 5.12 

ศษ.8.1.6.1 รายงานสรุปการใชเงนิสาํรองราชการ ประจาํปงบประมาณ 2556 
ศษ.8.1.6.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการทางการเงินฯ 
ศษ.8.1.6.3 เอกสารการตรวจสอบจากหนวยงานการตรวจสอบภายในและเอกสารตรวจสอบจากผูแทน สตง. 

ศษ.8.1.7.1 รายงานสถานะทางการเงินรายเดือน   
  - ประจําปงบประมาณ 2555 
  - ประจําปงบประมาณ 2556 
วิเคราะหงบประมาณทางการเงนิเปรียบเทียบ 
- ประจําปงบประมาณ 2555 
- ประจําปงบประมาณ 2556 

ศษ.8.1.7.2 บันทึกฯ การบริหารเงินงบประมาณและรายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ประจาํปงบประมาณ 2556 
วาระที่ 5.10 

ศษ.8.1.7.3 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 3.5  (งานคลังและพสัดุ) 

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 
2555        

ศษ. 9.1.1.4 รายชื่อผูเขารวมอบรมโครงการประชุมปฏิบัติการเร่ืองปญหาและอุปสรรคในการรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 9.1.1.5 เอกสารงบประมาณเงินรายได ป 2555  
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ศษ. 9.1.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/56 

วาระที่ 4.2 
ศษ. 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร คร้ัง 16/2555 วาระที่ 3.20 

ศษ. 9.1.1.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 9.1.4.1 ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาค 1 ปการศึกษา 2555    

ศษ. 9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา  2555  

ศษ. 9.1.4.3  CHE QA online  

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 16/2555                   
วาระที่ 3.20 

ศษ.9.1.5.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.9.1.5.2 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมายสําคัญในปจจบุัน 

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.9.1.7.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

ศษ. 2.6.6.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2555 

ศษ.9.1.7.2 คําสั่งที่ 4609/2555 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน 

ศษ.9.1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน คณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 2/2555 
คร้ังที่ 1/2556 

ศษ. 9.1.8.1 โครงการสงเสริมสุขภาพ 

ศษ. 9.1.8.2 โครงการสงเสริมสุขภาพ  และกีฬาสานสัมพันธ รวมพลัง 4 คณะ ประจาํป 2555 

ศษ. 9.1.8.3 บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวาง  
ม.รามฯ และม.เกษตรฯ  

ศษ. 9.1.8.4 หนังสือภายนอก เชิญเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒฝิายประกันคุณภาพ (6 ก.ย.55) 

ศษ. 9.1.8.5 หนังสือภายนอก เชิญเปนผูทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย (31 ม.ค. 56) 

ศษ. 9.1.8.6 หนังสือภายนอก เชิญเขารวมทดลองระบบประกันคุณภาพฯ (20 ก.พ. 56) 

ศษ. 9.1.8.7 โครงการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพระหวางมหาวทิยาลัย 

ศษ. 9.1.8.8 หนังสือภายนอก เชิญเขารวมประชุม (5 เม.ย. 56) 

ศษ. 9.1.9.1 ตารางผูรับผิดชอบการดําเนินงานแตละตัวบงชี้  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 9.1.9.2 โครงการซอมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัภาควิชา และสํานักงานเลขาฯ คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

ศษ. 9.1.9.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบ
คุณภาพ  ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพ ปการศึกษา 2555 

ศษ. 9.1.9.4 หนังสือจากคณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร 
 

http://www.edu.ac.th/
http://www.ru.ac.th/quality_assurance/
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องคประกอบที่ 10   นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D) 
ตัวบงชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (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 แผนการดําเนนิงานองคประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3 D 

ศษ.10.1.2.1 โครงการอบรม การสรางเครือขายเฝาระวงัภัยสารเสพตดิ 

ศษ.10.1.2.2 โครงการไหวครู ปการศึกษา 2555 

ศษ.10.1.2.3 โครงการสถานศึกษา 3 ดี คณะศึกษาศาสตร (รวมกับมหาวิทยาลัย) 

ศษ.10.1.2.4 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 

ศษ.10.1.3.1 จดหมายขาวเร่ือง “ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 3D” 

ศษ.10.1.3.2 หนังสือเวียน 

ศษ.10.1.3.3 หนาเว็ปคณะ 

ศษ.10.1.3.4 โครงการประชุมคณาจารย คณะศึกษาศาสตร รอบที่ 1 

ศษ.10.1.3.5 โครงการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร รอบที่ 1 

ศษ.10.1.2.1 โครงการอบรม การสรางเครือขายเฝาระวงัภัยสารเสพตดิ 

ศษ.10.1.2.3 โครงการสถานศึกษา 3 ดี คณะศึกษาศาสตร(รวมกับมหาวิทยาลัย) 

ศษ.10.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

ตัวบงชี้ที่ 10.2  ผลที่เกิดกบัผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤตกิรรม 

ศษ.10.1.2.1 โครงการอบรม การสรางเครือขายเฝาระวงัภัยสารเสพตดิ 

ศษ.10.1.2.2 โครงการไหวครู ปการศึกษา 2555 

ศษ.10.1.2.3 โครงการสถานศึกษา 3 ดี คณะศึกษาศาสตร (รวมกับมหาวิทยาลัย) 

ศษ.10.1.2.4 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2555 
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