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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในปีพุทธศักราช 2514 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 44 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินงานโดยยึดมั่นในปณิธานของมหาวิยาลัยรามค าแหงที่ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามค าแหงจัดการศึกษาในรูปแบบของตลาดวิชา  

 

การด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะ
ศึกษาศาสตร์ซึ่งจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
และระดับปริญญาโท พร้อมทั้งระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต (วิชาชีพครู)  ได้ด าเนินงานตามพันธกิจหลัก  
5 ด้าน ได้แก่  

1) สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย
รูปแบบให้กับปวงชน   

2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   
4) ส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากร   
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทาง

หลักธรรมาภิบาล 
คณะศึกษาศาสตร์จัดการเรียนการสอนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการจัด
กิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของ
นักศึกษา พร้อมทั้งจัดท าโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพ 

ของคณาจารย์ และบุคลากร มีการด าเนินการด้าน
การจัดการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.)  

การด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน
เครือข่ายภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งศิษย์เก่า 
และเครือข่ายวิชาชีพต่างๆ ในนามคณะศึกษาศาสตร์ 
จึงขอแสดงความขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 คณะศึกษาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ประจ าปี 2558 ฉบับนี้ จะเป็นการน าเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อคณะ และหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยรามค าแหงต่อไป 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศร ี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

สารคณบด ี
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เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์   1 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้     33 
      เป้าประสงค์ ที่ 1 ผู้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   34 
            กลยุทธ์ ท่ี 1 สร้างโอกาสการศึกษาระดับอดุมศึกษาด้วยระบบที่หลากหลาย   34  
            กลยุทธ์ ท่ี 2 ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชน    44 
            กลยุทธ์ ท่ี 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น   47 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานของผลผลติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม   51  
      เป้าประสงค์ ที่ 2 ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและมคีวามรู้   52 
            กลยุทธ์ ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ์

  ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์   52 
            กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   56 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา   65 
      เป้าประสงค์ ที่ 3 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้มาตรฐาน 

 เพื่อการศึกษา   66 
            กลยุทธ์ ท่ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้   66 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา   71 
      เป้าประสงค์ ที่ 4 ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ 

 และน าไปใช้ประโยชน์มากขึ้น   72 
            กลยุทธ์ ท่ี 7 ส่งเสริมสนบัสนุนการวิจัยและเผยแพร่ความรู ้  72 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   77 
      เป้าประสงค์ ที่ 5 ระบบบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์มีคณุภาพและมาตรฐาน   78 
            กลยุทธ์ ท่ี 8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักศึกษา 

 ในการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์   78 
            กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบการบริหารงานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ์

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   78 

สารบัญ 
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          ประวัติความเป็นมา 
 

คณะศึกษาศาสตร์ เป็น 4 คณะแรกที่ ได้จัดตั้ งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามค าแหงตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2514 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 อาคารที่ท าการ
ชั่วคราวของคณะศึกษาศาสตร์ ในครั้งแรกนั้นเป็นตึกรูปทรงกลม ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นงานแสดงสินค้า 
มี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์  ณ นคร เป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์คนแรก ต่อมา ในปี พ.ศ. 2516 
คณะศึกษาศาสตร์ได้ย้ายที่ท าการชั่วคราวไปอยู่ที่อาคารศรีชุม (ปัจจุบันได้ท าการสร้างใหม่โดยใช้ชื่อว่า 
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ) จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2518  จึงมีที่ท าการถาวรที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เป็น
อาคาร 5 ชั้น ในปัจจุบันและได้ด าเนินการจัดสร้างอาคารที่ท าการคณะอีกหลังหนึ่งมีชื่อเรียกว่า อาคารนครชุม 
 

คณะศึกษาศาสตร์  ผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรี ด าเนินการเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ 

 -  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  
-  สาขาวิชาจิตวิทยา  
-  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2514 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามค าแหงให้จัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง โดย
เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา 
ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพ่ือเป็น
สถานปฏิบัติการทางด้านการศึกษาและฝึกอบรม
วิชาการแก่เยาวชน ให้มีการพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและศีลธรรม 
อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงเปิดสอนในลักษณะ
สหศึกษารับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และมัธยมศึกษาปีที่  4 ปัจจุบัน เปิดสอนถึ ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

คณะศึกษาศาสตร์ (EOB) 
Faculty of Education 
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ในปี พ.ศ. 2532 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติ
ให้ เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ซึ่งทาง
คณะศึกษาศาสตร์ได้เตรียมผลิตมหาบัณฑิตมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์
และห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ร่วมกันได้กับการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีและปีต่อ ๆ มาได้รับ

อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด ส อ น ป ริ ญ ญ า โ ท ห ลั ก สู ต ร 
ศึกษาศาสตร์โดยปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 25 
สาขาวิชา 

ในปี พ.ศ. 2543 คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการ
สอนระดับปริญญาเอก จนถึงปัจจุบัน เปิดสอน
ทั้งหมด 6 สาขาวิชา 

 
 

สถานที่ติดต่อ             
 

สถานที่ตั้ง 
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
     ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
     กรุงเทพฯ 10240 

   
โทรศัพท์ : 0 – 2310 – 8312 
Website : http://www.edu.ru.ac.th  
Facebook : http://www.facebook.com/RU.educ

 

ตราสัญลักษณ์และสีประจ าคณะ          
 
 

 
 
 
 

อาคารนครชุม (NCB) 
คณะศึกษาศาสตร์ 

http://www/
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
  
 

ปรัชญา (Philosophy)            
ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

ปณิธาน (Ambition)            
พัฒนาการบริหารงานและการบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ (Vision)            
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ค่านิยมองค์กร             

สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นครูและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
อัตลักษณ์             

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
เอกลักษณ์             

การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
 
 

     พันธกิจ 
  

 
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นส่วนราชการหนึ่ง

ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นสถานศึกษาแบบ
ตลาดวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมวิชาการ ความรู้ด้านต่าง ๆ สอนวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนินการในด้านพันธกิจ 
ดังนี้ 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย
รูปแบบให้กับปวงชน  เพ่ือเพ่ิมขีดความรู้
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่นักศึกษา 
ในลักษณะของการศึกษาเพ่ือปวงชนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ครอบคลุ มด้ านการเรี ยนการสอน การวิ จั ย         
การบริ การทางวิ ชาการและการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 .  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือ
การศึกษา ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา และกระจายโอกาสทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากร เพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการศึกษาและ
การบริหารงาน 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทาง
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี
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คณะผู้บริหาร             
 
 

 
 
 
 
 

                                        
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ทิพย์  หาสาสน์ศรี 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

อ.วิมลมาลย์  สมคะเน 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

อ.ดร.รังสิมา  หอมเศรษฐี 
รองคณบดีฝ่ายประกันฯ 

รศ.พรทิพย์  ทองอร่ามด ี
รองคณบดีและ ผอ.รร.สธ.มร. 

รศ.ดร.พ.ต.ท.ศิริพงษ์  เศาภายน  
ผอ.บัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.สุพจน์  อิงอาจ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

อ.บงกช  ทองเอี่ยม 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ 

อ.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ ์
รองคณบดีฝ่ายนโยบาย 

อ.ภูชิษย์  สว่างสขุ 
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการฯ 
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                   หัวหน้าภาควิชา 

 
 

                           
 
 

                                                      
 
 

                                                      
 
 

                           
 
 
 

รศ.ดร.สุการต์พิชา  ปิยะธรรมวรากุล 
หัวหน้าภาควชิาพื้นฐานการศึกษา 

อ.เยาวพรรณ  ทิมทอง 
หัวหน้าภาควชิาหลักสตูรฯ 

ผศ.ยศระวี  วายทองค า 
หัวหน้าภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 

ผศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร 
หัวหน้าภาควชิาจติวิทยา 

ผศ.ชนมณี  ศิลานุกิจ 
หัวหน้าภาควชิาบริการศึกษาฯ 

ผศ.เสน่ห์  โรจนดิษฐ์ 
หัวหน้าภาควชิาภูมิศาสตร ์

อ.ทองแสง  หงษ์ค า 
หัวหน้าภาควชิาคหกรรม 

อ.โชติมา  เวสารัชชานนท ์
หัวหน้าภาควชิาการศึกษาต่อเนื่องฯ 

รศ.ดร.สุวิมล  ติรกานันท ์
หัวหน้าภาควชิาการประเมินและการวจิัย 

ผศ.ดร.สุรีย์พันธุ์  วรพงศธร 
หัวหน้าภาควชิาพลานามัย 
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ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์         
 
 

 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิจิตร  เที่ยงถาวร 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการฯ 

นางสุจรรยา  มงคลรัตนาภรณ ์
หัวหน้างานบรหิารและธุรการ 

นายวรศักดิ์  ประดับศิลป ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา 

นายภาคภูมิ  ปั้นศร ี
รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสด ุ

นายสมชาย  กองเปง็ 
รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน 

น.ส.ก้อนทอง แสนเสนาะ  
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 

น.ส.กรนิภา  หลีกุล 
หัวหน้าส านักงานบณัฑิตศึกษา 
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        โครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 
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ภาควิชาและส านักงาน           
 

  
 
ประวัติภาควิชาการประเมินและการวิจัย         
 

จากการที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 คณะ
ศึกษาศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งที่ได้เปิดรับนักศึกษาในปีที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นโดยเปิดสอน 3 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา และ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีวิชาเอก 
วิชาโท ให้เลือกหลายโปรแกรม วิชาเอกและวิชาโทวัดผลการศึกษาเป็นโปรแกรมที่เปิดด าเนินการในเวลา
นั้นด้วย โดยมี รศ.เอนก  เพียรอนุกูลบุตร เป็นอาจารย์ทางการวัดและประเมินผล คนแรก ซึ่งปัจจุบันได้
เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ยังคงให้ความอนุเคราะห์มาเป็นอาจารย์บัณฑิตพิเศษ ของภาควิชา       
การประเมินและการวิจัย   
 

ภาควิชาการประเมินและการวิจัยเดิมชื่อว่า 
ภาควิชาการทดสอบและวิจัย ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น ภาควิชาการประเมินและการวิจัย   
ที่ท าการภาควิชา ชั้น 4 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 

 (EOB) โทร. 02 – 310 – 8320
วัตถุประสงค์ของภาควิชา 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
มีความรู้  ความสามารถมีความเป็นผู้ น า  มี
คุณธรรมและ จริยธรรมรู้จักตนเอง มีทักษะในการ
สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนา
สังคม ชุมชนและประเทศชาติ 

2.  เพื่ อพัฒนา วิชาการในรูปแบบที่
หลากหลาย สมดุลระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ อัน
เป็นการตอบสนองความต้องการก าลังคนระดับสูง
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ และหน่วยงานอ่ืนๆ 

ทั้งภาครัฐบาลและ ภาคเอกชน ทั้งในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ที่มีความสามารถในการ 
ประยุกต์ ออกแบบ พัฒนา และเผยแพร่วิธีการ
ทดสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

วิชาเอกวัดผลการศึกษา 
ระดับปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบัณฑิต สาขาวิชา    
การประเมินและการวิจัยการศึกษา            
 
 

 

ภาควิชาการประเมินและการวิจัย  
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                           ประวัติภาควิชาจิตวิทยา 
 

ภาควิชาจิตวิทยาก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2514 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มีที่ตั้งส านักงานอยู่ที่อาคาร   
ศรีชุม ภาควิชาได้ย้ายส านักงานจากอาคารศรีชุม มายังอาคารผาเมือง ชั้น 5 ในปี พ.ศ. 2520 และ ในปี   
พ.ศ. 2537 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารนครชุม ชั้น 4 จนถึงปัจจุบัน 

 
หัวหน้าภาควิชาคนแรก คือ รศ.ดร.โสภา  

ชปิลมันธ์ (ชูพิกุลชัย) ในช่วงแรกเปิดสอนเฉพาะ
ระดับปริญญาตรี มี 2 สาขาวิชาเอก คือ จิตวิทยา
สังคม และจิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะ
แนว (ในปัจจุบัน คือ จิตวิทยาการบริการปรึกษา
และแนะแนว) ต่อมาได้มีการเปิดวิชาเอกในระดับ
ปริญญาตรีเ พ่ิมอีก 2 สาขาวิชา คือ จิตวิทยา
คลินิกและชุมชน เปิดในปี พ.ศ. 2533 จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ ในปี พ.ศ. 2540 และ

จิตวิทยาพัฒนาการ ในปี พ.ศ. 2550 รวมมี
หลักสูตรปริญญาตรี 5 สาขาวิชาเอก   

ภาควิชาจิตวิทยาได้เปิดสอนวิชาโท ส าหรับ
นักศึกษาต่างสาขาและต่างคณะ 6 กลุ่มสาขาวิชา 
คือ จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ จิตวิทยาสังคมและสงเคราะห์ จิตวิทยา
การให้การปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการและ
จิตวิทยาคลินิกและชุมชน  

ในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาได้เปิดสอน
ระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา คือ จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา (พ.ศ. 2535) จิตวิทยาพัฒนาการ (พ.ศ. 
2538) จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (พ.ศ. 
2541)  และ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2544 ได้เปิด
สอนในระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ 
จิตวิทยาบริการปรึกษาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การและในปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอน
ระดับปริญญาโทเพ่ิมอีก 1 สาขา ได้แก่ จิตวิทยา
คลินิกและชุมชน 

 
ที่ท าการภาควิชา ชั้น 4 อาคารนครชุม (NCB) 

  โทร. 02 – 310 – 8317  
 
วัตถุประสงค์ของภาควิชา 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางจิตวิทยาให้ มี
คุณภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีความรู้คู่
คุณธรรมมีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ
นักจิตวิทยา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
มั่นคงทางอารมณ์ มีความเป็นผู้น า มีความรู้ 

ภาควิชาจิตวิทยา อาคาร NCB ชั้น 4 
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ทักษะและความสามารถในงานด้านจิตวิทยาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 

2. เพื่อพัฒนาวิชาการทางจิตวิทยาใน
รูปแบบที่หลากหลาย และเผยแพร่องค์ความรู้แก่
สังคมและชุมชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชาติ       

3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัย
สนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ 
สามารถสร้ า งองค์ความรู้ ใหม่  ๆ  ให้ทันต่ อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน
ไปสู่สังคม 

4. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการทั้ง
ด้านวิชาการและการบริหารของภาควิชาฯ ให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีม จัดการศึกษา
ให้มีมาตรฐานและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้
เห็นคุณค่าและร่วมกันสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของคน
ไทย โดยค านึงถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6 . เพื่ อพัฒนาและสนับสนุ นการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  

1. วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
2. วิชาเอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน 
3. วิชาเอกจิตวิทยาการให้การปรึกษา 

  
ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
จิตวิทยา 

1. แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
2. แขนงวิชาจิตวิทยาการอุตสาหกรรมและ

องค์การ 
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           ประวัติภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 

เดิมใช้ชื่อว่า ภาควิชาโสตทัศนศึกษา (เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2543) 
จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2514  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นระยะเริ่มแรก เป็นระยะของการ
เตรียมงานด้านหลักสูตรและเครื่องมือ คณาจารย์ของภาควิชาฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานบริการทาง โสตทัศน
ศึกษา ให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 
ปี พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอนวิชาโสตทัศน

ศึกษาเบี้องต้น (ED323) เป็นวิชาบังคับส าหรับ
นักศึกษาที่ เลือกเรียนสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
(ต่อมาเปลี่ยนรหัสวิชาเป็น AV303) และวิชาเลือก
อีก 3 กระบวนวิชา คือ การผลิตวัสดุกราฟิก 
(AV313) การใช้สื่ อการสอน (AV353) และ     
การผลิตภาพถ่ายเพ่ือการศึกษา (AV328) 

ปี พ.ศ. 2516 - 2517 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอน
หลักสูตรวิชาโทข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาที่เรียนวิชาเอก

สาขาวิชาอ่ืนและมีความสนใจที่จะเรียนสาขาวิชา
โสตทัศนศึกษาเป็นวิชาโท 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดสอน
วิชาเอกโสตทัศนศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่สนใจ
และต้องการศึกษา สามารถเลือกเรียนหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกโสตทัศนศึกษาได้ 

ปี พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา  

 
ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรโสตทัศน
ศึกษา เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา (เปลี่ยนชื่อ
รหัสวิชา จาก AV เป็น ET) และในปี พ.ศ. 2551 ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) และปริญญาโท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) และได้รับการ
อนุมัติหลักสูตรจาก สกอ. แล้ว โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2552 

ที่ท าการภาควิชา ชั้น 3 อาคารนครชุม (NCB)  โทร. 02 – 310 – 8319 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ของภาควิชา 

เพ่ือผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาให้มี
คุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นนัก
เทคโนโลยีการศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม มี
จิตส านึกที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีทักษะในวิชาชีพอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
ของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น 
 
 

 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 
 

 
 

ประวัติภาควิชาพลานามัย            
 

ภาควิชาพลานามัยก่อตั้ งพร้อมกับ คณะ
ศึกษาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2514 ได้เริ่มเปิดสอน
วิชาพลศึกษาทั่วไป PE103 ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2514 และต่อมาปีการศึกษา 2519 ได้เปิดสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา  
ปี 2520 เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกสุขศึกษา โดยมี รศ.จรินทร์  ธานีรัตน์ เป็น
หัวหน้าภาควิชาพลานามัยเป็นคนแรกใน ขณะนั้น 

ปัจจุบันภาควิชาพลานามัย เปิดสอนทั้งระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยเปิดสอนหลักสูตร
ส าหรับปริญญาตรี 3 หลักสูตร เปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาโท 2 หลักสูตร โดยปริญญาตรี แบ่งเป็น 3 
สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุข
ศึกษา และสาขาวิชาการเป็นผู้น าและการบริหาร
จัดการนันทนาการ และหลักสูตรปริญญาโท 2 
สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชา 
สุขศึกษา 

 

ภาควิชาพลานามัย อาคารศรีชุม  
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ที่ท าการภาควิชา ชั้น 3 อาคารศรีชุม (SCB)  
  โทร. 02-310-8342 

 
วัตถุประสงค์ของภาควิชา 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพสวัสดิ-
ภาพ พลศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
สาขา อ่ืนๆ  ที่ เกี่ ยวข้องให้มีคุณภาพทั้ งด้ าน
วิชาการ และทักษะในวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการ
เป็นผู้น าและผู้ตาม มีจิตส านึกที่ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ 

2. เพื่ อพัฒนา วิชาการ ให้ มี รู ปแบบที่
หลากหลายและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่สังคม
และชุมชนเ พ่ือเป็นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาแก่ประชาชนโดยทั่วถึง 

3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย  
สนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้ใฝ่รู้สามารถสร้างองค์
ความรู้ให้เจริญก้าวหน้าเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
และเผยแพร่ผลงานสู่สังคม และชุมชน 

4. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้ง
ทางด้านการบริหารและวิชาการ ให้มีความ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
จัดการการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบประเมินผลที่เป็น

รูปธรรมและมีความโปร่งใสทุกขั้นตอนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุน ให้ เห็นคุณค่าและการสร้ างสรรค์
วัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสืบสาน 
วัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้ยั่งยืนตลอดไป 

5. เ พื่ อ พั ฒน า แ ล ะสนั บ สนุ น ก า ร น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้เหมาะกับลักษณะ
วิชาและท้องถิ่น 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตร 4 ปี) วิชาเอก 
การบริหารจัดการนันทนาการ และวิชาวิชาเอก
วิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต ์

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 
ระดับปริญญาโท  

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
พลศึกษา 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สุขศึกษา 
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           ประวัติภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
 

ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษาตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 พร้อมกับการเปิดสอนของคณะศึกษาศาสตร์ ครั้ง
แรกเปิดสอนวิชาพ้ืนฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ วิชาโทการศึกษา ต่อมาได้เปิดสอนวิชาโท
การศึกษาพิเศษ เพ่ิมเติม และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2540 เปิด
สอนหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพ้ืนฐานการศึกษาและพ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาการบริหารการศึกษาพิเศษ
มาจนถึงปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ของภาควิชา 
จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้

พื้นฐานด้ านการศึกษาและจัดสอนวิชา โท
สาขาวิชาการศึกษาและการศึกษาพิเศษในระดับ
ปริญญาตรี 

2. เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการใน
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  
และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (จิตวิทยาครู
การศึกษาพิเศษ และการบริหารการศึกษาพิเศษ) 
และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคม 

3. เพื่อด าเนินการค้นคว้าวิจัยด้านพื้นฐาน
การศึกษาพิเศษ (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษและ
การบริหารการศึกษาพิเศษ) ซึ่งจะก่อเกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมและชุมชน 

4. เพื่ อส่ ง เสริม  เผยแพร่  ความรู้ ทาง
วิชาการ และวิชาชีพ ด้านพื้นฐานด้านการศึกษา 
การศึกษาพิเศษ (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ และ
การบริหารการศึกษาพิเศษ) ไปสู่สังคม 

5. เพื่ อปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 
ที่ท าการภาควิชา  ชั้น 3 อาคารนครชุม (NCB) 
                      โทร. 02 – 310 – 8325  
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ด้านการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี  หลักสู ตรวิ ชา โท พ้ืนฐาน
การศึกษา 

- กลุ่มวิชาการศึกษาและการศึกษาพิเศษ 
   
ระดั บปริญญา โท  ห ลั กสู ต ร ศึ กษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

- วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 
 
 
 
 
 

ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา 
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                      ประวัติภาควิชาภูมิศาสตร์ 
 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 พร้อมกับการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ โดยเป็น
สาขาวิชาหนึ่งในสามสาขาวิชา ที่คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอน คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา
จิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ในเบื้องต้นของการเรียนการสอนของสาขาวิชานี้ ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
ผลิตเฉพาะบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ในขณะนั้นเนื้อหาวิชาที่สอนมีเพียง 2 วิชาเอก คือ ภูมิศาสตร์แผนที่ และวิชาภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจสังคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 จึงมีการปรับเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสม และเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่  
ในปี พ.ศ. 2532 ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์  

 
ในด้านการจัดหลักสูตร ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

เน้นการจัดหลักสูตรที่มีโครงสร้างสอดคล้องกับ
ปรัชญาแนวคิดหลักภายในศาสตร์ของตนเอง 
กล่าวคือมุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักศึกษาทางด้านการ
วิเคราะห์ท าความเข้าใจต่อลักษณะทางธรรมชาติ 
และลักษณะทางวัฒนธรรมของระวางที่ตั้งบนพ้ืน
โลกและการน าความเข้าใจดังกล่าวมาจัดการ
พัฒนาพ้ืนผิวโลกเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ ในการบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนรู้ทั้งในด้านทฤษฎี

และด้านปฏิบัติการ โครงสร้างหลักสูตรของ
ภาควิชาภูมิศาสตร์สะท้อนถึงความมุ่งหมาย
ดังกล่าว หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2531 มีการ
เปิดสอน 3 วิชาเอกคือ วิชาเอกภูมิศาสตร์แผนที่ 
ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2541 
เปิดสอน 3 วิชาเอกเช่นเดียวกันคือ วิชาเอกแผนที่
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์มนุษย์ 
และภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม  

 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ อาคาร NCB 
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หลักการด าเนินงานของภาควิชาภูมิศาสตร์ ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 4 ครั้ง คือ พ.ศ. 

2516 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2549 แต่ละครั้งมีการจัดโครงสร้างและเนื้อหากระบวนวิชาที่
เหมาะสมกับสถานภาพความต้องการของสังคม และแนวทางการศึกษาของศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
ส าหรับการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน 
ขณะนี้ภาควิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ยังต้องด าเนินงานในลักษณะที่กล่าวมาอย่างไม่หยุดยั้ง เพ่ือให้คุณภาพการศึกษา
ของภาควิชาสูงขึ้นเป็นล าดับ 
 

ที่ท าการภาควิชา ชั้น 3 อาคารนครชุม (NCB) 
                     โทร. 02 – 310 – 8322 ถึง 24 
 
วัตถุประสงค์ของภาควิชา 

1. เพื่ อผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภาพด้าน
วิชาการ วิชาชีพ ความรู้คู่คุณธรรม จิตส านึกที่ดี
ต่อการประกอบอาชีพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความมั่นคงทางอารมณ์ ความเป็นผู้น า ทักษะ 
และความสามารถที่เป็นประโยชน์ เพ่ือพัฒนา
สังคม ชุมชนและประเทศชาติได้ 

2. เ พื่ อ พั ฒ น า วิ ช า ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลายและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ไปสู่
สังคมและชุมชน เป็นการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย 
สนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาภูมิศาสตร์เป็นผู้
ใ ฝ่ รู้  ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห้ ทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถเผยแพร่
ผลงานไปสู่สังคมได้ 

4. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ทั้งด้านการบริหารและวิชาการ  ให้มีความ
คล่องตั ว  ประสิทธิภาพ คุณภาพในการจัด
การศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งมี
ระบบตรวจสอบประเมินผลที่เป็นรูปประธรรม
และโปร่งใส 

5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา
ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทยที่ดีงาม รวมทั้ง
สืบสานให้ยั่งยืนตลอดไป 

6. เพ่ือสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ วิชาเอกภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ทั่วไป 
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ประวัติภาควิชาหลักสูตรและการสอน        
    

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามค าแหงในปี พ.ศ. 2514 สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.ปรานี  เถกิงพล ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นคนแรก และมีหัวหน้า
ภาควิชาฯ ในระยะต่อมาถึงปัจจุบัน รวม 11 คน 

ระยะแรกภาควิชาฯ เปิดสอน 6 สาขาวิชาเอก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ภายหลังได้เปิดสอนเพ่ิมอีก 6 สาขาวิชาเอก ได้แก่     
ปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ธุรกิจศึกษา และศิลปศึกษา และปิดสาขาวิชาเอก
ประวัติศาสตร์ 
 

ปีการศึกษา 2552 ภาควิชาฯ เปิดรับ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 11 สาขาวิชาเอก 
ได้แก่  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
คณิ ตศาสตร์  วิ ทย าศาสตร์  ปฐมวั ยศึ กษา 
ประถมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ธุรกิจศึกษา 
และศิลปศึกษาโดยเปิดสอนวิชา โทส าหรับ
นักศึกษาต่างภาควิชาและต่างคณะในทุกสาขาวิชา
และวิชาโทครุศึกษา 

ในระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนระดับปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย สาขาวิชา การสอนคณิตศาสตร์ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ที่ท าการภาควิชา ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
           (EOB) โทร. 02 – 310 – 8312  

 
วัตถุประสงค์ของภาควิชา 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม มี
จิตส านึกที่ดีต่ อการประกอบวิชาชีพครู  มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมั่นคงทางอารมณ์ 
มี ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า  มี ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
ความสามารถที่เป็นประโยชน์ เพ่ือการพัฒนา
สังคม ชุมชนและประเทศชาติได้ 

2. เพื่อพัฒนาวิชาการทางการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย และสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ไปสู่สังคมและชุมชน เป็นการกระจาย 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
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โอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความ
เท่าเทียมกันทางการศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย 
สนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาหลักสูตรและ
การสอนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ให้
ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถ
เผยแพร่ผลงานไปสู่สากลได้ 

4. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทั้ง
ทางด้านการบริหารและวิชาการ  ให้มีความ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัด
การศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบประเมินผล
ที่เป็นรูปธรรม และมีความโปร่งใส 

 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เห็นคุณค่าและ

สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้ยั่งยืน
ตลอดไป 

6. เ พื่ อ พั ฒน า แ ล ะสนั บ สนุ น ก า ร น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งสามารถน ามาประยุกต์ และดัดแปลงให้
เหมาะสมกับลักษณะของวิชาและท้องถิ่น 

 
 
 
 

 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี 
    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  

  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีวิชาเอก ดังนี้  
1. การศึกษาปฐมวัย   8. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
2. การประถมศึกษา   9. ฟิสิกส์ 
3. ภาษาไทย      10. เคมี 
4. ภาษาอังกฤษ      11. ชีววิทยา 
5. ภาษาจีน      12.ศิลปศึกษา 
6. สังคมศึกษา   13. คอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา 
7. คณิตศาสตร์ 

 
 
ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)  
  มี 5 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
2. การสอนภาษาอังกฤษ 
3. การสอนภาษาไทย 
4. การสอนวิทยาศาสตร์ 
5. คณิตศาสตรศึกษา 

 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ที่ ก าหนดให้มีการส่งเสริมระบบ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และมาตรา 53 วรรคสองได้ก าหนดให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนของรัฐบาลและเอกชนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) จ านวน 1 สาขาวิชา คือ 
ชื่อปริญญา : ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู)  Grad. Dip (Teaching Profession) 
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                     ประวัติภาควิชาบริหารการศึกษาฯ 
 

ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 ภาควิชาฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ
การสอนกระบวนวิชาโท การบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ต่อมาในปี 2536 ได้เปิดสอนหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการอุดมศึกษา ภาควิชาฯ ได้พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี พ.ศ. 2551 
2. ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2551 

 
ที่ท าการภาควิชา ชั้น 4 อาคารนครชุม (NCB) 
                      โทร. 02 – 310 – 8327  
วัตถุประสงค์ของภาควิชา 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสนองต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถน า

ความรู้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจิตส านึกที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาโท 
                     การบริหารการศึกษา 
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  
 
 
 
 
 

ภาควิชาบริหารการศึกษาและอดุมศึกษา 
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                     ประวัติภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อาคารศรี
ชุม)  ชั้น 2 เปิดสอนหลักสูตรวิชาโทคหกรรมศาสตร์  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยสังกัดภาควิชาหลักสูตร
และการสอน  ต่อมาปี พ.ศ. 2534  ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาโทเพ่ิมอีก 2 สาขา คือวิชาโทการบริการ
อาหารและวิชาโทพัฒนามนุษย์และครอบครัว    ในปี  พ.ศ. 2536  ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ซึ่งรับนักศึกษาที่จบประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เรียน 2 ปี และผู้ที่จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายเรียน 4 ปี  

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2541 ทางภาควิชาฯ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน  

 
ที่ท าการภาควิชา ชั้น 2 อาคารศรีชุม 

(SCB) โทร. 02-310-8331 
 
วัตถุประสงค์ของภาควิชา 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ที่มีคุณภาพท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ  

 2) เ พ่ือพัฒนาวิชาการด้านคหกรรม
ศาสตร์ ให้ทันสมัยและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 
 3) เ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการวิจัย
ทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
 ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมและ
ชุมชน 
 
  
 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์
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4) เพ่ือส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ไปสู่
สังคม 

5) เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนา
ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนจ านวน 3 
หลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ (ศศ.บ) 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา  
วิชาคหกรรมศาสตร์ (ศษ.บ.) 
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ประวัติภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา        
 

ภ า ค วิ ช า วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ เ นื่ อ ง ไ ด้
ด าเนินการสอนในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ซึ่งเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2538  โ ดยแรก เ ริ่ มนั้ น  ใ ช้ ชื่ อหลั กสู ต ร ว่ า 
“หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษานอกโรงเรียน” และได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรใน ปี พ.ศ. 2539 และแก้ไขชื่อหลักสูตร
เ ป็ น  “หลั ก สู ต ร ศึ กษ าศาส ตรมหาบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาต่อเนื่อง” ต่อมาในปี พ.ศ. 
2542 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอีกครั้ง และ
แก้ไขชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เ พ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์” และในปี  พ.ศ. 2548 ได้
ปรับปรุงหลักสูตรโดยแก้ไขชื่อหลักสูตรเป็น 
“หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์” จนถึงปี พ.ศ. 2551 ได้
ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งโดยใช้ ชื่อเดิม และในปี 
พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุงชื่อภาควิชา จากเดิม 

“ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่อง” เป็น “ภาควิชา
การศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา” และเปิด
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การ
จัดการอาชีวศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
 
ที่ท าการของภาควิชา ชั้น 1 ห้อง 104  
                          อาคารนครชุม (NCB)  
                          โทร. 02 – 310 – 8337  
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ระดับปริญญาตรี 
     หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 
 
ระดับปริญญาโท 
     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
     สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา 
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          ส านักงานเลขานุการ 
  

 
ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการและให้การสนับสนุน

ภาระงานตามพันธกิจของคณะฯ แบ่งส่วนราชการออกภายใน ออกเป็น 6 งาน ดังนี้ 
 

                                        งานบริหารและธุรการ 
 

ประกอบด้วย หน่วยสารบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะและ
หน่วยผลิตเอกสาร ซึ่งแต่ละหน่วยมีหน้าที่ ดังนี้ 

 
หน่วยสารบรรณ มีหน้าที่รับ ส่งหนังสือ ร่าง

โต้ตอบหนังสือ จัดระเบียบและควบคุมการจัดเก็บ
หนังสือ จัดแยกหนังสือหรือเอกสารต่างๆ เสนอ
ผู้บังคับบัญชา เวียนและปิดประกาศ ลงทะเบียน
รับ ส่งจดหมายและพัสดุไปรษณีย์ และท าลาย
หนั งสือราชการ และงาน อ่ืนๆ ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย  
ที่ท าการ ชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) 
   โทร. 02 – 310 – 8314  
 

หน่วยการ เจ้ าหน้ าที่  มีหน้ าที่ ค วบคุม
ทะเบียนประวัติ และรวบรวมข้อมูลข้าราชการ  
พนักงาน และลูกจ้าง การสรรหาบุคคล ขออนุมัติ
สอบบรรจุ  แต่ งตั้ ง  เลื่ อนขั้น  ปรับวุฒิ  ปรับ
ต าแหน่งควบคุม และรวบรวมข้อมูลการลงเวลา
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  วิ นั ย ข้ า ร า ช ก า ร  ก า ร ข อ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ที่ท าการ ชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) 
           โทร. 02 – 310 – 8316  
 

หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ มี
หน้าที่ดูแลด้านความสะอาดสถานที่ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารเตรียมสถานที่ห้องบรรยาย ลิฟท์ 
รถยนต์ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายน้ ามัน การ
ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ พนักงานท าความ
สะอาด และซ่อมบ ารุงระบบประปา ไฟฟ้าและ
งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ที่ท าการ ชั้น 1 อาคารนครชุม (NCB)  
           โทร. 02 – 310 – 8333 
  

หน่วยผลิตเอกสาร  มีหน้ าที่ ด้ านการ
จัดพิมพ์เอกสาร ข้อสอบ และต ารา 

                                               งานคลังและพัสดุ 
 

ประกอบด้วยหน่วยการเงินและบัญชี  หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้ 
 

ห น่ ว ย ก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี  มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบด้านการเงินของคณะฯ เกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินทุกประเภทตามงบประมาณที่ได้รับ  

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดท ารายงาน
แสดงฐานะทางการเงินและการบัญชี ให้ค าปรึกษา
ด้านการเงินและบัญชี  
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หน่วยพัสดุ  มีหน้าที่ด า เนินการจัดซื้ อ 

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ควบคุม รักษาพัสดุภัณฑ์ 
รายงานขอแทงจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด ลงทะเบียน
ครุภัณฑ์  ควบคุมทะเบียนประวัติครุภัณฑ์ ให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการพัสดุ รวบรวมสรุปและ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลการใช้จ่ายเงินและ

การจัดซื้อ จัดจ้างของคณะศึกษาศาสตร์ เป็น   
รายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
 
ที่ท าการ ชั้น 2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) 
           โทร. 02 – 310 – 8336   

 
งานบริการการศึกษา             
 

ประกอบด้วยหน่วยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ และ
หน่วย กิจการนักศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

หน่วยงานทะ เบียนและประ เ มินผล
การศึกษา  มีหน้าที่จัดท าและรักษาทะเบียน
ประวัตินักศึกษา ตรวจสอบแก้ไขหลักฐานทาง
ทะ เบี ย น  บั น ทึ กป ร ะวั ติ แ ล ะผ ลก า รส อบ  
ตรวจสอบรับรองผลการศึกษา ประกาศผลการ
สอบไล่ และออกหนังสือรับรองประเภทต่างๆ ให้
นักศึกษา 

 
หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ  มีหน้าที่

ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการต าราของ
คณะศึกษาศาสตร์ เช่น การจัดพิมพ์ การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนรางวัลต ารา แจ้งยอดต าราคงเหลือ  
ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการจัด
โครงการประชุม อบรม สัมมนา การบรรยาย 
อภิปรายและสนทนาทางวิชาการ ด าเนินการและ
ประสานงานในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน จัดท าภาระงานสอนของอาจารย์  

ประเมินประสิทธิภาพผู้สอน และด าเนินการและ
ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนโครงการ
วิทยาลัยพลศึกษาส่วนภูมิภาค 

 
หน่ วยกิ จ ก า รนั กศึ กษา  มี หน้ า ที่ ใ ห้

ค าแนะน า  ปรึ กษาด้ านหลักสู ตร แนะแนว
การศึกษา แนะแนวทางการประกอบอาชีพ  
บริ ก า ร จั ดหา ง านทั้ ง นั กศึ กษาและบัณฑิ ต  
ด าเนินการจัดหาทุนการศึกษา และตอบปัญหา
เกี่ยวกับการสอบซ้ าซ้อน การลงทะเบียนเรียน 
การเทียบโอนหน่วยกิต และด าเนินการเตรียมการ
และฝึกซ้อมบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
 
ที่ท าการ ชั้น 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) 
           โทร. 02 – 310 – 8315   

 
งานนโยบายและแผน             
 

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและมีลักษณะงาน โดยจ าแนกออกเป็น  3  หน่วย  
ประกอบด้วย 
 หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ รวบรวมและประสานการ
จัดท าแผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวสู่แผนการปฏิบัติการจัดท างบประมาณ
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ประจ าปี ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และจัดท าระบบงานของ
หน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการศึกษา โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 
 

ด้านแผนงานโครงการและโครงสร้าง  มี
หน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของคณะในการ
พิ จ า ร ณ า จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาปรับแผนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานการ
เสนอขอจัดตั้ ง  ขยาย ยุบ รวม หรือยกเลิก 
หน่วยงานโครงการต่างๆ ในแผนงานเดิม และ
โครงการใหม่ที่ได้รับให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย   
การจัดวางแผนงานในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีหน้าที่
ในการจัดท า วิเคราะห์ วางแผนและประเมินผล 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากรายได้

มหาวิทยาลัย จัดท ารายงานวิเคราะห์งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประสานให้ค าแนะน าร่วมมือและปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้ง
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ด้านอัตราก าลังและประเมินผล มีหน้าที่ใน
การจัดท าแผนอัตราก าลังเป็นแผนระยะยาวสู่
แผนการจัดอัตราก าลังแต่ละปี จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์ โดยร่วมกับ
ภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
วิเคราะห์อัตราก าลัง เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิมใหม่ และวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังตามแผนที่
ก าหนดไว้ ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดท าแผนและการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์ 

 
หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานภาพและศักยภาพของคณะศึกษาศาสตร์ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านนักศึกษา โปรแกรมการศึกษา 
บุคลากร งบประมาณ การเงิน อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
คลังข้อมูลของคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิจัย
สถาบันและเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารคณะฯ รวมทั้งการจัดท าเอกสารรายงานและแผนภูมิ
เกี่ยวกับข้อมูลทุกด้านของคณะฯ โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 
 

ด้านข้อมูล  จัดเก็บรวบรวม จัดระบบ
คลังข้อมูลภายในคณะศึกษาศาสตร์ และปรับปรุง
ให้ทันสมัย ประมวลข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับด้าน
นั กศึ กษ า  โ ป รแกรมกา รศึ กษ า  บุ ค ล าก ร 
งบประมาณ การเงิน อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และด้านอ่ืน ๆ จัดท ารายงาน
ข้อมูลการศึกษาประจ าปี ได้แก่ สถิติการศึกษา 
รายงานข้อมูลบุคลากร รายงานข้อมูลนักศึกษา
ใหม่ โปรแกรมการศึกษา จัดท าแผนระยะยาว ทั้ง
ด้ า น บุ ค ล า ก ร  ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า  ห ลั ก สู ต ร 

งบประมาณ อาคารสถานที่ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนข้อมูลในการปฏิบัติแต่ละปี 

ด้านวิจัยสถาบัน วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลทุก
ด้านของมหาวิทยาลัย ด าเนินการและจัดท าการ
วิจัยตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ จัดท า
รายงานผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ด้านสารสนเทศ บริการข้อมูลภายในของ
คณะศึกษาศาสตร์และประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกภายในด้านสารสนเทศ รับผิดชอบงาน
สารสนเทศ จัดท าเอกสารสารสนเทศ 
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หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการติดต่อประสานงานกับสถาบันและหน่วยวิเทศ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนา
บุคลากรในรูปของทุนสนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย การดูงานและการประชุมสัมมนาทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการศึกษา วิเคราะห์และประเมิน
โครงการต่างๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากภายในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานการจัด
ประชุมสัมมนาระดับในประเทศและนานาชาติที่มหาวิทยาลัยหรือคณะศึกษาศาสตร์เป็นเจ้าภาพ โดยแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบออกเป็น 2 ด้าน คือ 

 
ด้านพิธีการและสารสนเทศ ต้อนรับผู้เยี่ยม

ชมคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย จัดท า
เอกสารทางการศึกษาและสื่อสารสนเทศ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ และให้บริการ
เผยแพร่ข้อมูลเอกสารด้านวิเทศสัมพันธ์ จัดท า
ร ะ บ บ ค ลั ง ข้ อ มู ล วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ ข อ ง ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และ
ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารด้านวิเทศ
สัมพันธ์ 

 
ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ติดต่อ

ประสานงานความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ กับ

สถ าบั น  สม าคมที่ คณะศึ กษาศาสตร์ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงหรือมีสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างกันและที่มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก รวมทั้ง
แสวงหาและขยายขอบเขตความร่วมมือให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้ที่มีความ
ปร ะส ง ค์ จ ะ ไป ศึ ก ษ า  ฝึ ก อบร ม  ดู ง าน ใ น
ต่างประเทศท้ังอาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษา 
 
ที่ท าการ ชั้น 1 อาคารนครชุม (NCB)  
           โทร. 02-310-8339 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา           
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบและมีลักษณะงานจ าแนกออกเป็น 2  
หน่วย ประกอบด้วย 
 

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดท าแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานประสานงาน
ระดับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 
จัดท าและบริหารงบประมาณที่ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้ค าปรึกษาและ
แนะน าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดเตรียมเอกสาร สถานที่และอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา หน้าที่

ความรับผิดชอบ ในการด าเนินการประสานงาน
ระดับปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
จัดส่งและรวบรวมแบบประเมินผลการเรียนการ
สอนในภาควิชา 
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น าแบบประเมินผลไปประมวลผลและจัดส่งผลการประเมินคืนภาควิชา จัดท าการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
ที่ท าการ ชั้น 1 อาคารนครชุม (NCB) โทร. 02 – 310 – 8339  
 

                                       ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
 

เป็นหน่วยงานปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 18 สาขาวิชา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดเงื่อนไขลงทะเบียนเรียนและการจัดการสอบไล่ 
3. ประสานงานด้านบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การสอนการวิจัย การจัด

ตารางสอน ตรวจสอบและพิจารณาผลการสอบไล่ในระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ 
5. จัดท าโครงการใช้จ่ายเงินประจ าปีส าหรับบัณฑิตศึกษาของคณะเพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณา 
 

ที่ท าการ ชั้น 3 อาคารนครชุม (NCB) โทร. 02 – 310 - 8335, 02 – 310 – 8347  
 
 
 

                       บุคลากร  
 

ปีงบประมาณ 2558 คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากร จ านวนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ างบคลัง งบรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว (รายปี) ดังนี้ 

จ านวนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 
บุคลากร สถานภาพ จ านวน (คน) 

วิชาการ ข้าราชการ 49 

 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลงั) 71 

 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) - 

 งบรายได ้ 3 

 ลูกจ้างชัว่คราว (รายปี) 4 

รวม 127 
 

ข้อมูล : งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 
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จ านวนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ : จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ภาควิชา 
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ 

รวม 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

การประเมินและการวจิัย - 1 3 - - - - 1 2 7 
จิตวิทยา - 2 1 - - 2 - 3 4 12 
เทคโนโลยีการศึกษา - 2 - - 1 1 - 5 2 11 
พลานามัย - 4 3 - 2 2 - 8 1 20 
พื้นฐานการศึกษา - - 2 - 1 1 - 3 - 7 
ภูมิศาสตร ์ - 3 - - 2 - - 2 1 8 
หลักสตูรและการสอน - 4 6 - 3 1 - 17 7 38 
คหกรรมศาสตร ์ - - 1 - 2 - - 7 1 11 
บริหารการศึกษาและอุดมศึกษา - 3 1 - 1 - - - 2 7 
การศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา - - - - 1 - - 3 2 6 

รวม - 19 17 - 13 7 - 49 22 127 
 
 
 

แสดงจ านวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 
 

บุคลากร สถานภาพ จ านวน (คน) 

สายปฏิบัติการ ข้าราชการ 9 

 พนักงานมหาวิทยาลัย 16 

 ลูกจ้างประจ า 7 

 ลูกจ้างงบรายได้ 10 

 ลูกจ้างประจ า (งบรายได้) 1 

 ลูกจ้างชั่วคราว (รายปี) 22 

 ลูกจ้างเงินโครงการฯ 11 

รวม 76 
 
ข้อมูล : งานนโยบายและแผน ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 
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                   งบประมาณ  
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) คณะศึกษาศาสตร์ได้รับงบประมาณ  

เพ่ือการด าเนินการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานของคณะฯ จากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 
จ านวน 73,141,840 บาท ดังรายละเอียด 
 
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น   73,781,840 บาท 

ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     73,781,840 บาท 
1. งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์   69,324,840 บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 
1.1.1จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์  69,324,840 บาท 
กองทุนเพื่อการศึกษา     68,744,140 บาท 
1. งบบุคลากร      24,444,140 บาท 

1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย     5,603,300 บาท 
1.1.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย     
1.1.2 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 

1.2 ค่าจ้างลูกจ้างงบรายได้      8,378,240 บาท 
1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างงบรายได ้     
1.2.2 ค่าตอบแทนการเลื่อนขั้นพิเศษ 

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว     10,462,600 บาท 
1.3.1 ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว     
1.3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% 

2. งบด าเนินงาน      13,500,000 บาท 
2.1  ค่าตอบแทน     13,500,000 บาท 

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

3. งบรายจ่ายอื่น     30,800,000 บาท 
3.1 โครงการบริหารการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค ป.ตรี    800,000 บาท 
3.2 โครงการบริหารการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค ป.โท 30,000,000 บาท 

กองทุนสินทรัพย์ถาวร       580,700     บาท 
1. งบลงทุน        580,700     บาท 

1.1 ค่าครุภัณฑ์       430,700     บาท 
1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      150,000     บาท 

1.2 กิจกรรมสนับสนุน 
บริหารจัดการทั่วไป       4,457,000   บาท 
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กองทุนทั่วไป        4,457,000   บาท 
1. งบด าเนินงาน       4,250,000   บาท 

1.1 ค่าตอบแทน       2,000,000   บาท 
1.1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
1.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นให้ราชการ 
1.1.3 ค่าปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา 

1.2 ค่าใช้สอย          500,000   บาท 
1.3 ค่าวัสดุ        1,700,000   บาท 
1.4 ค่าสาธารณูปโภค           50,000   บาท 

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

ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม           50,000  บาท 
1. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน            50,000   บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 
  1.1.1 บริการทางวิชาการ           50,000   บาท 
กองทุนบริการวิชาการ            50,000 บาท 
1. งบเงินอุดหนุน            50,000 บาท 

1.1  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน          50,000 บาท 
 ค. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     50,000 บาท 

1. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                   50,000 บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

1.1.1 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม          50,000   บาท 
กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม           50,000   บาท 
1. งบเงินอุดหนุน            50,000   บาท 

1.1  เงินอุดหนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม         50,000   บาท 
จ. แผนงานวิจัย            200,000   บาท  

1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้          200,000   บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

 1.1.1 ด าเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้              200,000   บาท 
กองทุนวิจัย           200,000   บาท 
1. งบเงินอุดหนุน          200,000   บาท 

1.1  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย         200,000   บาท 
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ฉ. แผนงานสนับสนุนวิชาการ          60,000   บาท  

1. งานสนับสนุนวิชาการ            60,000   บาท 
1.1 กิจกรรมรอง 

1.1.1 กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา          60,000   บาท 
กองทุนกิจการนักศึกษา            60,000   บาท 
1. งบเงินอุดหนุน            60,000   บาท 

1.1  เงินอุดหนุนกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา         60,000   บาท 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างโอกาสทางการศึกษาและ 
ความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
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 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยระบบท่ีหลากหลาย      
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
 
ระดับปริญญาบัณฑิต     
 

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต จ านวน 4 สาขาวิชา ดังนี้ 
 

1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
 ชื่อปริญญา   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (……..)  ชื่อย่อ  ศษ.บ.(…….) 

Bachelor of Education (……..), B.Ed. (…….) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  ชื่อย่อ  ศศ.บ. 
Bachelor of Arts B.A. 

 หลักสูตร 5 ปี มีวิชาเอก ดังนี้ 
1. การศึกษาปฐมวัย 
2. การประถมศึกษา 
3. ภาษาไทย 

10. เคมี 
11. ชีววิทยา 
12. ศิลปศึกษา 

4. ภาษาอังกฤษ 13. คอมพิวเตอร์และธุรกิจศึกษา 
5. ภาษาจีน 14. พลศึกษา (สายเดี่ยว) 
6. สังคมศึกษา 15. พลศึกษา (วิชาโทอ่ืน ๆ) 
7. คณิตศาสตร์ 16. สุขศึกษา 
8. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 17. คหกรรมศาสตร์ 
9. ฟิสิกส์ 18. อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 
   

หลักสูตร 4 ปี มีวิชาเอก ดังนี้ 
1. การวัดผลการศึกษา 2.  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
3. คหกรรมศาสตร์  

 
2. สาขาวิชาจิตวิทยา 

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)  ชื่อย่อ  วท.บ.(จิตวิทยา) 
Bachelor of Science (Psychology), B.S. (Psychology) 

 หลักสูตร 4 ปี มีวิชาเอก ดังนี้ 
11. จิตวิทยาการใหก้ารปรึกษา 2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  3 จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 
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3. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)  ชื่อย่อ  วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 
Bachelor of Science (Geography), B.S. (Geography) 

หลักสูตร 4 ปี มีวิชาเอก ดังนี้ 
1. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3. ภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
2. ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม 4. ภูมิศาสตร์ทั่วไป 

 
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ชื่อปริญญา   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ชื่อย่อ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
                            Bachelor of Science (Sport Science), B.S. (Sport Science) 
 หลักสูตร 4 ปี มีวิชาเอก ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการนันทนาการ 2. วิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์ 
 

วิชาโทท่ีเปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มีดังนี้ 
1. พ้ืนฐานการศึกษา 11. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 21. การปฐมวัยศึกษา 
2. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 12. ศิลปประดิษฐ์ 22. การประถมศึกษา 
3. วัดผลการศึกษา 13. ธุรกิจศึกษา 23. ศิลปกรรม 
4. พลศึกษา 14. การสอนภาษาไทย 24. การบริหารการศึกษา 
5. สุขศึกษา 15. การสอนภาษาอังกฤษ 25. จิตวิทยา 
6. นันทนาการ 16. การสอนสังคมศึกษา 26. ภูมิศาสตร์ 
7. คหกรรมศาสตร์ 17. การสอนคณิตศาสตร์  
8. อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 18. การสอนวิทยาศาสตร์  
9. พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 19. การสอนภาษาฝรั่งเศส  
10. อาหารและโภชนาการ 20. ศิลปศึกษา  

 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 

จ านวน 1 สาขา คือ โดยมีชื่อปริญญา ดังนี้ 
ชื่อปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

           Graduate Diploma (Teaching Profession)  Grad.Dip (Teaching Profession) 
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ระดับบัณฑิตศึกษา   
 

จ านวน 3 หลักสูตร 20 สาขา คือ โดยมีชื่อปริญญา ดังนี้ 
 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

ชื่อปริญญา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (……….) ศษ.ม. (…………) 
          Master of Education (……………) M.Ed (…………) 

เปิดสอนจ านวน 12 สาขาวิชา คือ 
1. การประเมินและการวิจัยการศึกษา 7. การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
2. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 8. คณิตศาสตรศึกษา 
3. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 9. การสอนภาษาไทย 
4. พลศึกษา 10. การสอนภาษาอังกฤษ 
5. สุขศึกษา 11. การสอนวิทยาศาสตร์ 
6. การบริหารการศึกษา 12. การจัดการอาชีวศึกษา 
   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อปริญญา :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (................) วท.ม.(...............) 

      Master of Science (.................) M.S. (................) 
เปิดสอนจ านวน 3 สาขาวิชา คือ 

1. ภูมิศาสตร์  
2. จิตวิทยาการปรึกษา  
3. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    

ชื่อปริญญา :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (..............) ศศ.ม. (....................) 
        Master of Arts (...................) M.A. (.....................) 

เปิดสอนจ านวน 2 สาขาวิชา คือ   
1. พัฒนคหเศรษฐศาสตร์ 2. เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสังคม 
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ระดับดุษฎีบัณฑิต   
 

จ านวน 5 สาขา คือ โดยมีชื่อปริญญา ดังนี้ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มี 5 สาขาวิชา คือ 

ชื่อปรญิญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  (...............) ปร.ด. (................) 
     Doctor of Philosophy (..................) Ph.D. (................) 

เปิดสอนจ านวน 5 สาขาวิชา คือ 
1. การวิจัยการศึกษา 4. เทคโนโลยีการศึกษา 
2. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 
3. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

5. การบริหารการศึกษา 

 
 

      การเขียนต าราหรือปรับปรุง / เอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา  2558  
 

ชื่อต ำรำ/เอกสำรประกอบกำรเรยีน ภำควิชำ ผู้แต่ง 
MER3803  คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยการวดั

และประเมินผล 
การประเมินและการวจิัย อ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา 

 
HEC3502  การแกะสลักผักและผลไม ้ คหกรรมศาสตร ์ ผศ.ภูชิษย์  สว่างสุข 
HEC3204  การควบคุมคณุภาพอาหาร คหกรรมศาสตร ์ รศ.อนุกูล  พลศริ ิ
HED4501  สุขภาพผูสู้งอาย ุ พลานามัย อ.พนัชกร ภวภูตานนท์ฯ 
VEM6201  การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา การศึกษาต่อเนื่องฯ รศ.อไุร สุทธิแย้ม 
VID3207  การวางผังและการจัดการโรงฝึกงาน การศึกษาต่อเนื่องฯ อ.เอกสิทธ์ิ  ชาตินทุ 
VEM6601  การรับบทการจัดการอาชีวศึกษา การศึกษาต่อเนื่องฯ อ.ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ ่

อ.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย 
VNC1201  
 

ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา  
นอกระบบโรงเรียน 

การศึกษาต่อเนื่องฯ อ.ดร.ปิยะ  ศักดิ์เจริญ 

VNC2202  
 

ผู้ใหญ่กับการเรียนรู้ทางการศึกษา 
นอกระบบโรงเรียน 

การศึกษาต่อเนื่องฯ อ.ดร.ปิยะ  ศักดิ์เจริญ 

VNC2203  
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน 

การศึกษาต่อเนื่องฯ อ.ดร.ปิยะ  ศักดิ์เจริญ 

VAG1201  เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับคร ู การศึกษาต่อเนื่องฯ อ.คึกฤทธ์ิ  ศิลาลาย 
VEN1201  สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับคร ู การศึกษาต่อเนื่องฯ อ.โชติมา เวสารัชชานนท์ 
VEN3102 เทคนิคการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา การศึกษาต่อเนื่องฯ อ.โชติมา เวสารัชชานนท์ 
EDF3103  การศึกษาในประเทศไทย พื้นฐานการศึกษา รศ.ดร.พิมพ์พรรณ เทพสเุมธานนท์  
EDF6003  ปรัชญาการศึกษา (รหัส 58166) พื้นฐานการศึกษา รศ.ดร.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์ 

และคณะ 
EDF6003 (S) 
 

ปรัชญาการศึกษา                     
(แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา) 

พื้นฐานการศึกษา รศ.ดร.พิมพ์พรรณ เทพสเุมธานนท์ 
และคณะ 

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยา คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา 
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ชื่อต ำรำ/เอกสำรประกอบกำรเรยีน 

 
ภำควิชำ 

 
ผู้แต่ง 

PSY3403  
 

แรงจูงใจและขวัญการท างาน 
(เอกสารประกอบการสอน) 

จิตวิทยา  

ECT2502  
 

เกมและสถานการณ์จ าลอง 
เพื่อการศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยฯี ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด 

ECT3503  ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยี
การศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยฯี รศ.ตวงแสง  ณ นคร 
ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด 

ECT4408  
 

การผลิตรายการวิทยโุทรทัศน์  
การศึกษา 

ภาควิชาเทคโนโลยฯี ผศ.ดร.สุพจน์  อิงอาจ 

GEO3703  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ภูมิศาสตร ์ รศ.ปานทิพย์  อัฒนวานิช 
 
 

 โครงการพิเศษและโครงการพิเศษความร่วมมือภูมิภาค  
 

ภาควิชา ปริญญาโท 
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     1. จังหวัดน่าน 
     2. จังหวัดเชียงใหม่ 
     3. จังหวัดร้อยเอ็ด 
     4. จังหวัดพังงา 
     5. จังหวัดภูเก็ต 
     6. กรุงเทพมหานคร 

 
 

 วิทยานิพนธ์  
 

ล าดับ ชื่อ/สาขาวิชา 
ระดับ 

ชื่อเร่ือง 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 
น.ส.วไลพรรณ อาจารีวัฒนา 
สาขาวิชาการประเมินและการวิจยั 

   
การศึกษาองค์ประกอบคณุธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2 สาขาวิชาการประเมินและการวิจยั    

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศในโรงเรียนและบรรยากาศใน
ครอบครัวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 

 



 
 

  
Annual Report 2015 

Faculty of Education 

 

39 

 

ล าดับ ชื่อ/สาขาวิชา 
ระดับ 

ชื่อเร่ือง 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

3 
น.ส.วนิษฐา  เหลืออรุณ 
สาขาวิชาการประเมินและการวิจยั 

   

การศึกษาเปรยีบเทียบความสามารถ 
ในการเอาชนะอุปสรรคของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีมรีูปแบบการอบรม
เลี้ยงดตู่างกัน 

4 
น.ส.ทัศนี  ทัศศรี 
สาขาวิชาการประเมินและการวิจยั 

   

การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดบั
ปริญญาโทสาขาวิชาการผังเมืองคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5 
นายวิชัย  ลิขิตพรรักษ์ 
สาขาวิชาการประเมินและการวิจยั 

   

ความต้องการจ าเป็นของการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนตามความคดิเหน็ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

6 
น.ส.กนกวรรณ  เจริญสุข 
สาขาวิชาการประเมินและการวิจยั 

   

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ส านักงานเขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร 

7 
น.ส.สรัญญา  อินทช่ืน 
การศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา 

   

ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ของ
นักเรียน วิทยาลยัเทคโนโลยศีรีวิกรม์
บริหารธรุกิจ 

8 
น.ส.มณฑิรา  ก้องสมุท 
การศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา 

   
ความพงึพอใจของผู้เรียนต่อการจดั
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีศรีวิกรม์บรหิารธรุกิจ 

9 
นายพิดิชภ์ ช านาญมา 
การศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา 

   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนคณะวิชาการตลาด วิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

10 
นายวัฒนา  โค้วมณ ี
การศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา 

   

เจตคติของผูเ้รียนทีม่ีตอการจดักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของวิทยาลัยพณิชยการ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

11 
น.ส.กฤตินี่  เลศิด ารงศิร ิ
การศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา 

   
การตัดสินใจการศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
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ล าดับ ชื่อ/สาขาวิชา 
ระดับ 

ชื่อเร่ือง 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

12 
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
วิชาเอก จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

   
การศึกษากิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ท่ีมี
ผลต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก
ออทิสติก 

13 
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
วิชาเอก จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

   

ศึกษาสภาพของปัญหาการบรหิาร
จัดการเรียนร่วมโครงสร้างซีทโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร               
เขตการศึกษา 2 

14 
น.ส.ศริิพร  แสนท้าว 
สาขาวิชาจิตวิทยาครู  
การศึกษาพิเศษ 

   

การเข้าถึงบริการตามลิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคทางด้านการศึกษาของ  
คนพิการ ในระดับอดุมศึกษา: ศึกษากรณี
นักศึกษาพิการที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
รามค าแหง 

15 
น.ส.หนึ่งฤทัย  คงมณ ี
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน 

   
การเปรยีบเทียบค าตอบในแบบทดสอบ
วิสคอนซินการด์ซอร์ตติ้งระหว่างผูป้่วย 
จิตเภทและคนปกต ิ

16 
นางนวลนภา  ต้ังจารุณัฐ 
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน 

   

การเปรยีบเทียบการบริหารจัดการ 
(Executive Function) ที่วัดด้วย
แบบทดสอบ (Wisconsin Card Sorting 
Test) ระหว่างเยาวชนท่ีกระท าผดิครั้ง
แรกและไม่กลับมากระท าผดิซ้ า กับ
เยาวชนท่ีกลับมากระท าผดิซ้ า 

17 
น.ส.อุมา  ทองเท่ียง 
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน 

   

การเปรยับเทียบลักษณะค าตอบของ
แบบทดสอบ C.A.T ระหว่างเด็กปฐมวัย 
ในโรงเรียนรัฐบาลกับเอกชน เขตคลอง
สามวา 

18 
นายกฤตภัทร  วชิรปรัชฐา 
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน 

   

การเปรยีบเทียบค าตอง ซอร์ตชาตระหว่าง
ผู้ป่วยโรคจิตเภทกับผู้ป่วยที่มีความ
ผิดปกติทางจติเนื่องจากการเสพสารเสพ
ติด 

19 
นางสุมาลี  ข าอิน 
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน 

 
 
  

ผลของการใช้โปรแกรมการเห็นคณุค่าใน
ตนเองของนักเรียนท่ีมีภาวะสมาธสิั้น 
ระดับปฐมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง 
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ ศูนยว์ิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

20 
น.ส.นริศรา  วัดละเอียด 
สาขาวิชาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 

   
ปัจจัยส่วนบุคคลรปูแบบการเลี้ยงดูสังคม 
สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวด้านการเรยีน
ของนักศึกษาปริญญาตรี มร. 
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ล าดับ ชื่อ/สาขาวิชา 
ระดับ 

ชื่อเร่ือง 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

21 
น.ส.ปูลิตา  กันเมฆ 
สาขาวิชา จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา 

   

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออ านาจควบคุมใน
ตนเอง กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน 
กรุงเทพมหานคร 

22 
น.ส.ฉันท์ธนิตถ์ สิมะวรางกูร 
สาขาวิชา จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา 

   
ผลของกิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ต่อการรับรู้
ความสามารถของบิดา มารดา ในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารกับบตุร 

23 
น.ส.ชุติมา ตาลสถิต 
สาขาวิชา จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา 

   

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัเกี่ยวกับงาน 
พฤติกรรมการเผชิญความเครียด กับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชชาชีพในโรงพยาบาล
เอกชน กรุงเทพมหานคร 

24 
น.ส.สมัย  อินลา 
สาขาวิชา จิตวิทยา 
ครูการศึกษาพิเศษ 

   
เจตคติของผู้ปกครองท่ีมีผลต่อการจัดการเรยีน
การสอนร่วมส าหรับเด็กออทิสติก สังกัดส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร 

25 
สาขาเทคโนโลยแีละสื่อสาร
การศึกษา 
 

   
การพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การใช้
ไอซีทีเพื่อการเรียนการสอนส าหรบัครูโรงเรียน
ทวีธาพิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

26 
นายสถาพร  เปี่ยมรัฐหริัญ 
สาขาเทคโนโลยแีละสื่อสาร
การศึกษา 

   
ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 3D วิชา 
คอมพิวเตอร์ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

27 
น.ส.ขวัญฤทัย  พิสัยสวัสด์ิ 
สาขาเทคโนโลยแีละสื่อสาร
การศึกษา 

   
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
เกมการสอนเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกาปีที่ 3  

28 
สาขาเทคโนโลยแีละสื่อสาร
การศึกษา 

   
การศึกษาสภาพและความต้องการใช้สื่อการ
เรียนการสอนของนักเรียนในศูนยภ์าษากรม
ยุทธศึกษาทหารบก 

29 
นายเอกพล  บุญช่วยช ู
สาขาวิชา คหกรรมศาสตรเ์พื่อ
พัฒนาชุมชน 

   
ความรู้และพฤติกรรมการบรโิภคอาหารไทย 
ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี วิทยาลัยดุสิต
ธานี กรุงเทพมหานคร 

30 
น.ส.นวนิตย์  จันทร์ชุ่ม 
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร ์
เพื่อพัฒนาชุมชน 

   
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของ
ผู้สูงอายุ เขตบางขุนเทียน กทม. 

31 
น.ส.วลัยลกัษณ์  กลิ่นสุคนธ ์
สาขาวิชา พลศึกษา 

   
คุณลักษณะที่ดีของครูพลศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดั กทม. 

32 
นายศุภวิชญ์  ม่วงม ี
สาขาวิชา พลศึกษา 

   

ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬา
รักบี้ฟุตบอล ในการแข่งขันรักบี้ฟตุบอล 7 คน 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2557 
 

      



 
 
 

Annual Report 2015 

Faculty of Education 42 

    

ล าดับ ชื่อ/สาขาวิชา 
ระดับ 

ชื่อเร่ือง 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

33 
นายอมกฤต  จันทร์เกษร 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

 
 
  

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกาปีที่ 2 ระหว่างการเรยีนรู้แบบ 
4MAT และการเรียนรู้แบบปกต ิ

34 
นายปานเทพ  สามลปาน 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

   

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย              เรื่องการสรา้งค าใน
ภาษาไทย     ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 ท่ีสอนด้วยการจัดการเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD กับการเรยีนรู้แบบซิปปาดมเดล 
(CIPPA MODEL) 

35 
นายรัตนะ  ไชยยศ 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

   

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย              เรื่อง ค านามระหว่างการ
ใช้แบบฝึกทักษะกับการใช้ชุดเกมของักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนวัดจันทร์
ประดิษฐาราม ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

36 
นายนิรุทธิ์  พิกุลเทพ 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

   

การศึกษาสภาพและปัญหาการบรหิารงาน
บุคคลตามการรับรู้ของครูในโรงเรยีนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

37 
นายวราวุฒิ  เด่นตี 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

   

ความพร้องของสถานศึกษาในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ตามแนวคิดของผู้บริหาร 
และครูในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในเขตหนองจอก 

38 
นายคัมภีร์  อิศร่ิน 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

   
ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่มีต่อ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสาธิต
มัธยมศึกษาในจังหวดกรุงเทพมหานคร 
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      บทความวิทยานิพนธ์ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติ / นานาชาติ  
 

ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ 
ระดับ 

แหล่งที่พิมพ์เผยแพร่ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

น.ส.วไลพรรณ  อาจารีวัฒนา 

การศึกษาองค์ประกอบ
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

   
มจร สังคมศาสตร ์
ปริทรรศน ์

น.ส.แพรวพรรณ  ติใหม ่

การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศใน
โรงเรียนและบรรยากาศใน
ครอบครัวกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

   วารสารพิฆเนศวรสาร 

น.ส.วนิษฐา  เหลืออรณุ 
 

การศึกษาเปรยีบเทียบ
ความสามารถในการ
เอาชนะอุปสรรคของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ต่างกัน 

   วารสารพิฆเนศวรสาร 

น.ส.เยาวภา  แสนเขยีว 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การก ากับตนเองในการ
เรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

   
สถาบันวิจัยญาณสังวร  
มหาวิทยาลยั 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

น.ส.สรัญา  อินทช่ืน 

ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษา
หลักสตูรประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ของ
นักเรียน วิทยาลยั
เทคโนโลยีศรีวิกรม์
บริหารธรุกิจ 

   
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

น.ส.มณฑิรา  ต้องสมุทร 

ความพึงพอใจของผู้เรียน
ตอ่การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี
ศรีวิกรม์บริหารธรุกิจ 

   
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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  ทุนการศึกษา  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา      คณะ
ศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 

 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 แจกทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อทุน 
จ านวน  
(ทุน) 

ทุนละ  
(บาท) 

1 ทุนการศึกษา "กองทุนพลโทสมศักดิ์  เผ่านาค"  2 6,000 
2 ทุนการศึกษา "นักศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพครู ทั้งระบบ รุ่นที่ 2" 4 12,000 

รวม 6 ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท 
 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  แจกทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อทุน 
จ านวน 
 (ทุน) 

ทุนละ 
 (บาท) 

1 ทุนการศึกษา "พระพรหมคุณาภรณ์ (ด.เจียม กุลละวณิชย์)"  12 3,000 
2 ทุนการศึกษา "รศ.ปานทิพย์  อัฒนวานิช" 1 3,000 

รวม 13 ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท 
 
 

 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม       
 

โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 

โครงการ ระยะเวลา สถานที่  ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บูรณาการร่วมกบัสาขาวิทยาบริการเฉลมิ
พระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี “โครงการการ
ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กท่ีมคีวามต้องการพิเศษ” 

12 ก.พ. 58 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิม  
พระเกียรติ              
จังหวัดอุทัยธาน ี

ประชาชนในชุมชน  
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

บูรณาการร่วมกบัสาขาวิทยาบริการเฉลมิ
พระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี “โครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา
อาชีพ”  

12 ก.พ. 58 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิม 
พระเกียรติ                
จังหวัดอุทัยธาน ี

ประชาชนในชุมชน  
อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
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โครงการ ระยะเวลา สถานที่  ผู้เข้าร่วมโครงการ 

โครงการฝึกอบรมบคุลาการทางการลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ช้ันสูง (SS.A.T.C.) 
 

2 – 8  ธ.ค. 58                  
ณ ค่ายหตัถวุฒิ  
อ าเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุร ี

นักศึกษารามค าแหง
และบุคคลากรทางการ
ลูกเสือ 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง 
การศึกษาทางเลือกส าหรับเด็ก               
ออทิสติก 

5 ต.ค. 58  
ห้องประชุม ช้ัน 1 NCB 
101  

- ผู้ปกครอง 
- คณาจารย ์
- นักศึกษาปริญญาตร ี
- นักศึกษาปริญญาโท 
- ผู้สนใจ 
จ านวน 120 คน 

บุคลากรที่ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 

ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม สถานที ่

ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน ์
ประชุมคณะกรรมการสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

สมาคมวจิัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน ์
วิทยากร บรรยายเรื่องการพัฒนาแนวคิดส าหรับ
การเขียนโครงร่างการวิจยัทางการบริหารการ
อาชีวศึกษา 

ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน ์
วิทยากร บรรยายเรื่องการวัดและประเมินผล
การจัดการเรยีนรู ้

โรงเรียนบางมดวิทยา  
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”์ 

ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน ์
กรรมการพิจารณาหัวข้อปรญิญานิพนธ์ ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต 

ภาควิชาการวัดผลและวิจยัการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพบทความ  
วารสารวิชาการครศุาสตร์อุสาหกรรม  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน ์ ประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม 

อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยเรือ่ง “รูปแบบ
การเรยีนรู้ผสมผสานแบบใช้เว็บช่วยส าหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตร”ี  

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมืองานวิจัยเรื่อง “A 
Study of Guidelines of the Development 
of Organizational Commitment of 
Generation Y Private Secondary School 
Teachers : Mixed Method Research”  
ของนักศึกษาระดับปรญิญาโท  

คณะสังคมศาสตร์และ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ชื่อ-นามสกุล 

 
กิจกรรม 

 
สถานที ่

อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสนทนากลุ่มงานวิจัยเรื่อง “การ
วิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การน าผลการทดสอบทาง
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน” 
ของอาจารย์  

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจติวิทยา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความที่ลงตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(proceedings) จากการประชุมวิชาการ  
“พิบูลสงครามวิจัย”  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
พิบูลสงคราม 

อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา 
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความที่ลงตีพิมพ์
ในวารสารของมหาวิทยาลัยศลิปากร  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา 

ที่ปรึกษาโครงการวจิัย เรื่อง “แนวทางส่งเสริม
การผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์วิทยาลัย
ดุสิตธาน”ี ของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการ
วิจัย วิทยาลัยดสุิตธานี   

วิทยาลัยดสุิตธานี   

อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมจดัท าแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะของผูเ้รียน ตาม  หลักสตูร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551 ด้าน
ความสามารถในการแก้ปญัหา ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมจดัท าแนวทางการ
พัฒนาและประเมินคา่นิยม 12 ประการ ตาม
นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจยั ของนักศึกษา
ระดับเอกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา 

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ การพฒันาการเรยีน
การสอนด้วยการวิจัยเพื่อเตรยีมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน : การวิจัยในช้ันเรียน” ให้
คณะครูอาจารย์จากภายนอกที่สนใจในการท า
วิจัย  

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(จัดบรรยายให้บุคคลภายนอก) 

อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินเชิงวิพากษ์ระบบ
การประกันคณุภาพภายนอกของ สมศ.           
ในการวิจัยการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
เพื่อความเป็นเลิศ 

คณะครุศาสตร์                      
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ชื่อ-นามสกุล 

 
กิจกรรม 

 
สถานที ่

อ.ยาซา  มะหะมาน คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการนักเรียน โรงเรียนเซนตห์ลุยส์ ฉะเชิงเทรา 

อ.ยาซา  มะหะมาน 
คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทักษะ 
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค ภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ณ 
โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง 

ผศ.ดร.อภิชา  แดงจ ารญู 
คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคณุภาพฟื้นฟูศีล
ธีรรมโลก (V-Star Quality Award) 
ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2557  

ชมรมพุทธศาสตรส์ากล ในอุปถัมภ์                                 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ์

ผศ.ดร.อภิชา  แดงจ ารญู 
วิทยากรโครงการจัดการเรียนการสอนช้ันเรียน
อย่างครูมืออาชีพ เพื่อสร้างบรรยากาศ  
การเรยีนรู้เชิงบวก  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

ผศ.ดร.อภิชา  แดงจ ารญู 
วิทยากรถวายความรู้พระนวกะ 3 เส้นทาง
วิสามัญหลักสูตรการเทศนส์อนและ 
การบริหารงานในรายวิชาศลิปะความเป็นคร ู

ห้องประชุมชั้น 2 วิหารคดคอร์  
5 มหาธรรมการเจดีย ์

ผศ.ขันธ์ชัย  อธิเกียรต ิ
เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏบิัติการและ
สัมมนากลุ่มย่อยในงาน EDUCA 2015  

ห้องประชุม shapphire 109  
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ ากัด 

ผศ.ขันธ์ชัย  อธิเกียรต ิ
วิทยากรเรื่อง “เทคนิคและวิธีการสอน  
คิดวิเคราะห”์ 

ห้องประชุมบวรวิวรรธน์  
โรงเรียนวดับวรมงคล 

ผศ.ขันธ์ชัย  อธิเกียรต ิ
วิทยากรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย  

หอประชุมโรงเรียนธญับุร ี

ผศ.ขันธ์ชัย  อธิเกียรต ิ
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง 
“การคิดวิเคราะห์และรักการอ่าน ส าหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา” 

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”  
จ.สระบุร ี

ผศ.ขันธ์ชัย  อธิเกียรต ิ
วิทยากรอบรม เรื่อง “การขับเคลือ่นหลักสูตร
สถานศึกษา บูรณาการเรียนรู้อาเซียน” 

โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชินูปถัมภ์   
จ.สมุทรสาคร 

ผศ.ขันธ์ชัย  อธิเกียรต ิ
วิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ภาษาไทยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” 

ห้องประชุมหลวงด าริ อิศรานุวรรต  
ตึกพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
ช้ัน 5 มธ.ศูนย์รังสิต 

 
 

    เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

            กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่/ระยะเวลา งบประมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการ “เทิดพระเกียรติวันพ่อของแผ่นดิน” 3 ธ.ค. 57 5,000 บาท บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์
โครงการ “ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์” 16 ม.ค. 58 178,500 บาท บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์
โครงการพิธีไหว้ครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557 

13 ส.ค. 58 10,000 บาท 130 คน 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
สถานที่/ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

โครงการ “เทิดพระเกียรติวันแม่ของแผ่นดิน” 30 ส.ค. 58 5,000 บาท บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์
โครงการ “อาหารไทยในวัฒนธรรมข้าว” 2 ก.ย. 58 50,000 บาท 186 คน 
โครงการ “ฉลองเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ (ช้ัน
สายสะพาย) ปี 2558” 

17 ก.ย. 58 39,000 บาท บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์

โครงการ “สายใยรักผูกพันสายสัมพันธ์
ศึกษาศาสตร”์ 

25 ก.ย. 58 67,200 บาท บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ์

 

  

  

  

 

 

 

กิจกรรมงานศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ เลี้ยงปีใหม่คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 16 มกราคม 2558 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา 
ทุกภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง 322 อาคารสโุขทัย วันที ่13 สิงหาคม 2558 

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “อาหารไทยในวัฒนธรรมข้าว” จัดโดย 
คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์ (เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย อ.ภูชิษย์ สว่างสุข ทุนวิจัย : ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ในงานประชุมวิชาการและวิจัยนานาชาติ RUIRC 2015 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ
ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องศักดิ์ผาสุขนิรันดร์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค าแหงมหาราช วันที่ 2 
กันยายน 2558 
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คณะศึกษาศาสตร์จัดงาน วันฉลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ช้ันสายสะพาย) ประจ าปี 2557 โดยมี 
คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม EOB 302 วันที่ 25 
กันยายน 2558 เวลา 08.30-10.00 น. 

ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สายใยรักผูกพันสายสัมพันธ์
ศึกษาศาสตร์ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2558 คณาจารย์ และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงาน 
ณ ห้องประชุม EOB 302 วันท่ี 25 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
 

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามค าแหง น าโดย ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
โรงทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557 ในการนี้ ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณ
สระน้ าเรือหงส์ และหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง วันท่ี 5 ธันวาคม 2557 

ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานตป์ีใหม่ไทย ประจ าปี 2558 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 



 
 
 

Annual Report 2015 

Faculty of Education 52 

 
 

 เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 
               ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์         
 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด โดยได้
ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2558  และ วันที่ 3 
ถึง 4 กันยายน 2558 ได้ด าเนินโครงการตรวจ
ประ เ มิ น คุ ณภ า พกา รศึ กษ าภ า ย ใน  คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม EOB 302 คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 เพ่ือให้บุคลากร
ทราบแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ รับทราบ
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ

น ามาพัฒนางานและวางระบบและกลไกด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

วันที่ 22 มกราคม 2558 ด าเนินการจัด
โครงการอบรมเรื่อง “เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 
2557” ณ ห้อง NCB 602 เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยใน
รายละเอียดขององค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์คุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา 
และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเรื่อง “เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา”วันที่ 22 มกราคม 2558 
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                            การพัฒนาผูเ้รียน 

 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
งบ 
ประมาณ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมแลให้
ความรู้การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ชีวิตการท างาน 

24 มี.ค.58  30,000 125 คน 

กิจกรรมให้ความรู้ประสบการณ์วชิาชีพ 7 พ.ค.58 ช้ัน 3 อาคารสุโขทัย 10,000 130 คน 
โครงการการเรยีนรูร้่วมกันเสริมสร้างปัญญา
เพิ่มทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 2558 

16 ก.ค. 58 ห้อง 302 อาคาร
คณะศึกษาศาสตร ์

10,000 บุคลากรและนักศึกษา                 
คณะศึกษาศาสตร ์

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์นักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

13 ส.ค. 58 ช้ัน 3 อาคารสุโขทัย 10,000 บุคลากรและนักศึกษา                
คณะศึกษาศาสตร ์

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ประจ าปี 2558 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปริญญาโท โครงการ
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา กรุงเทพมหานคร  โครงการ
การศึกษาภาคพเิศษ รุ่นท่ี 6 

5 ก.ย. 58 โรงยิม รร.สธ.มร.         
(ฝ่ายมัธยม) 

 นศ.ป.โท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา กทม.  
โครงการการศึกษาภาค
พิเศษ รุ่นที่ 6 

การก าหนดหัวข้อในการท าวิทยานิพนธ์และ
หัวข้อในการศึกษาอิสระ 

27 ก.พ. 58 
 
 
 

ห้องประชุม 
ภาควิชา 
การประเมินและ 
การวิจัย   

- 
 
 
 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการประเมิน
และการวจิัยการศึกษา 

รดน้ าขอพรคณาจารย์ภาควิชาการประเมิน
และการวจิัย ประจ าปี 2558 

25 เม.ย. 58 
 
 
 

ห้องประชุม 
ภาควิชา 
การประเมินและ 
การวิจัย   

- 
 
 
 

นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการประเมิน
และการวจิัยการศึกษา 

สัมมนาพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ ส าหรับ
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 

22 พ.ย. 58 
 

อาคารศิลาบาตร 
ห้อง 305 

- นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีและ 
ปริญญาโท 

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 -13 มีนาคม 2558 
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การพัฒนาเพื่อรับรองการเป็นประชาคมอาเซียน  
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ ผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซียน 
เรื่อง “ASEAN Curriculum Sourcebook” 

11 ก.พ. 58 ห้อง 101 
อาคารนครชุม  

40,000 150 คน 

โครงการบริการวิชาการและสังคม เรื่อง “การ
พัฒนาการเรียนการสอนด้วยการวจิัยเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน : การวิจัยในช้ันเรียน” 

22 - 24  
มิ.ย. 58 

อาคาร DS1 
นคร ช้ัน 2 
รร.สธ.มร.  

100,000 140 คน 

 
 

  

  

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการวิจัย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การวิจัยในชั้นเรียน มีคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นวิทยากร
ประจ ากลุ่ม โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 2 อาคาร  DS 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 

 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เรื่อง “ASEAN Curriculum Sourcebook”  

โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม เรื่อง การพัฒนาการเรยีนการสอนด้วยการวิจัย  
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : การวิจัยในช้ันเรยีน 
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โครงการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างาน                   
ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  วิ ท ย า ก ร โ ด ย  คุ ณ ร ณ ก ร  ม า ลี วั ต ร                                 
บริษัท ที-ทีม ประเทศไทย จ ากัด และ คุณเบญจวรรณ วงษ์กลาง บริษัท  Training MC                                 
ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 
 

  

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กทม. รุ่นที่ 6 คณาจารย์ภาควิชาบริหาร
การศึกษาและอุดมศึกษา และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ ณ 
โรงยิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง วันที่ 5 กันยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการท างาน                   
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

ร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ ณ โรงยิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง วันที่ 5 กันยายน 2558
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
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 เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา        
 
การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ในประเทศ) 
 

ชื่อโครงการ 
(ประเภทงาน,การสัมมนา,  
ประชุมวิชาการ,ดูงาน, ฝึกอบรม) 

ระยะเวลา สถานที ่ แหล่งทุน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

โครงการสัมมนานานาชาติทางวิชาการ เรื่อง 
“การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ 2014” 

16 ธ.ค. 57 
SCB 303   
อาคารศรีชุม 

6,500 100 คน 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การ
เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนา
ระบบประเมินผลการปฏบิัติราชการของบุคลากร
สายสนบัสนุน คณะศึกษาศาสตร”์ 

22 - 24  
มิ.ย. 58 

ศษ. มร. และ 
โรงแรมระยอง 
รีสอร์ท จ.ระยอง 

100,000 
120 คน 
 

โครงการพัฒนาอาจารย์ทางวิชาการ เรื่อง 
“Tuning to Professional” 

22 - 24  
มิ.ย. 58 

ศษ. มร. และ 
โรงแรมระยอง 
รีสอร์ท จ.ระยอง 

100,000 140 คน 

ปฐมนิเทศต าแหน่งทางวิชาการ ปี 2557  14 - 16 ต.ค. 57 มร. มร. 120 คน 
อบรมตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในของ สกอ. ปีการศึกษา2557 รุ่นท่ี1  

20 - 21  
พ.ย. 57 

มร. มร. 120 คน 

อบรมการส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  

24  
พ.ย. 57 

มร. มร. 
120 คน 
 

อบรมการจดัการความรู้ มร.  
10 - 11              
มี.ค. 58 

มร. มร. 120 คน 

วิธีการเขียน มคอ.7  
ปีการศึกษา 2557 

16 มิ.ย. 58 อาคารศิลาบาตร 
ส านัก
ประกัน
คุณภาพฯ 

100 คน 

อบรมผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร  

1 - 2 ก.ค. 58 มร. มร. 
ดร.กมลทิพย์  
ศรีหาเศษ 

ลักษณะและแนวโน้มการจัดหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

18 ส.ค. 58 ห้องประชุม 1303 
คณะ
นิติศาสตร ์

ผศ.ดร.สุวิมล 
กฤชคฤหาสน์ 
ดร.กมลทิพย์  
ศรีหาเศษ 

เขียนต าราเรยีน ม.ร.อยา่งไรให้น่าอ่าน 27 ส.ค. 58 ห้องประชุม 1303 
คณะ
นิติศาสตร ์

100 คน 

การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นใหผู้้เรยีนมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห ์

28 ส.ค. 58 
ห้องประชุมประมวล
กุลมาตย ์

ฝ่าย
วิชาการ
และวิจัย 

ผศ.ดร.สุวิมล 
กฤชคฤหาสน์ 
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ชื่อโครงการ 
(ประเภทงาน,การสัมมนา,  
ประชุมวิชาการ,ดูงาน, ฝึกอบรม) 

ระยะเวลา สถานที ่ แหล่งทุน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

แบบจ าลองสมการโครงสร้างและการประยุกต์ใช้
โปรแกรม Mplus 

10 - 11               
ก.ย. 58 

อาคารเวียงค า ห้อง 
ITSC6 

สถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 

ผศ.ดร.สุวิมล 
กฤชคฤหาสน์ 

การจัดท าฐานข้อมลูการวิจยัของคณะ
ศึกษาศาสตร ์

13 ก.ค. 58 EOB301 ศษ. 

ดร.กมลทิพย์  
ศรีหาเศษ 
น.ส.เยาวภา  
แสนเขียว 

ระบบฐานข้อมลูด้านการประกันคณุการศึกษา 
(CHE QA Online System 3D) ประจ าปี
การศึกษา 2557 (ระดับหลักสูตร) 

16 - 18               
พ.ย. 58 

อาคารเวียงค า ห้อง 
ITSC6 

ส านักงาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

120 คน 

การอบรมทางวิชาการ หลักสตูรการวิจัยแบบผสม
วิธี (Mixed Method) 

4 - 5 มิ.ย. 58 
คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

สมาคมวจิัย
สังคมศาสตร์ 
แห่งประเทศ
ไทย 

ผศ.ดร.สุวิมล 
กฤชคฤหาสน์ 
ดร.กมลทิพย์  
ศรีหาเศษ 
 

การอบรมการใช้โปรแกรม M plus  
เพื่อการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

19 -20            
มิ.ย.58 

คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงการณ์
มหาวิทยาลยั 

สมาคมวจิัย
สังคมศาสตร์
แห่งประเทศ
ไทย 

ผศ.ดร.สุวิมล 
กฤชคฤหาสน์  

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558  
18-20            
ส.ค. 58 

โรงแรมเซ็น 
ทาราแกรนด ์

ส านักงาน
คณะกรรมกา
รวิจัยแห่งชาต ิ

ผศ.ดร.สุวิมล  
กฤชคฤหาสน์ 
ดร.กมลทิพย์  
ศรีหาเศษ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 
2557 รุ่นท่ี 1 

20-21              
พ.ย. 57 

อาคาร              
วิทยบริการ 
และบรหิาร 

มร. 120 คน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 
2557 รุ่นท่ี 2 

8-9 ธ.ค. 57 
อาคาร            
วิทยบริการและ
บริหาร 

มร. 120 คน 

ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบประเมินผลสอบ
ออนไลน ์

16 มี.ค. 58 
ณ ห้องประชุม 321 
อาคารสโุขทัย 

มร. 100 คน 

เข้าฟังบรรยาย เรื่อง วิธีการเขียน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2557 

16 มิ.ย. 58 อาคารศิลาบาตร มร. 140 คน 

อบรมโครงการ “อบรมผู้ตรวจประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร” 

1-2 ก.ค. 58 อาคารท่าชัย มร. 100 คน 

รับความรูเ้กี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมลูการวิจัยของ
คณะศึกษาศาสตร ์

15 ก.ค. 58 คณะศึกษาศาสตร ์ มร. 120 คน 
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ชื่อโครงการ 
(ประเภทงาน,การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ,ดูงาน, ฝึกอบรม) 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที ่

 
แหล่งทุน 

 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินการบริหาร
ความเสีย่ง (ครั้งที่ 2) 

7 - 8 ส.ค. 58 
อาคารหอประชุมพ่อ
ขุนรามค าแหงมหาราช 

มร. 100 คน 

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง ลักษณะ และแนวโนม้การ
จัดหมวดวิชาศกึษาทั่วไป” 

18 ส.ค. 58 
ห้องประชุม 
คณะนิติศาสตร ์

มร. 100 คน 

โครงการอบรมพัฒนาอาจารย์เกี่ยวกับทักษะด้าน
สื่อการสอน เรื่อง “เขียนต าราเรยีน ม.ร. อย่างไร
ให้น่าอ่าน” 

27 ส.ค. 58 
ห้องประชุม 
คณะนิติศาสตร ์

มร. 140 คน 

ประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรยีนมีทักษะในการคดิ วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์) 

28 ส.ค. 58 
อาคารหอประชุมพ่อ
ขุนรามค าแหงมหาราช 

มร. 120 คน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนคิการสอนตาม
ผลการเรยีนรู้ 5 ด้านระดับรายวิชา 

10 ก.ย. 58 
อาคารหอประชุมพ่อ
ขุนรามค าแหงมหาราช 

มร. 100 คน 

สัมมนาวิชาการ คหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
20 เรื่อง “คหกรรมศาสตรเ์พื่อความอยู่รอด
ปลอดภัย” 

9 - 10 ต.ค. 57 
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

มร. 
รศ.ดร.วันดี  
ไทยพานิช 
และคณะ 

อบรมเชิงสัมมนา เรื่อง การพัฒนาสิ่งทอที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใยธรรมชาติ สู่
อุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยนวัตกรรมด้านการแยก
เส้นใยจากพืชและการปั่นแบบ Wet Spinning 

12 ก.พ. 58 
ณ ห้องแกรน์    
บอลรูม ช้ัน 3 
โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 

มร. 
อ.ทอแสง  
หงษ์ค า 

อบรมการพิมพผ์้าด้วยสีธรรมชาตบินผ้าฝ้าย 
ผสมเส้นใยไผ ่

28 ก.พ. 58 ณ PAULON  
สุขุมวิท 36 กทม. 

มร. 
อ.ทอแสง  
หงษ์ค า 

สัมมนาวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 7 
เรื่อง “การออกแบบและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
ในงานคหกรรมศาสตร์” 

5 ก.ย. 58 มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์ มร. 

อ.ทอแสง  
หงษ์ค า 
และคณะ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   
“การด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน”  

8 – 9            
ธ.ค. 57 

ณ หอประชุมพ่อขุน
รามค าแหง ม.ร. มร. 

อ.ปัญญา  
พุดซ้อน 

การประชุมช้ีแจงการใช้ระบบประเมินผลสอบ
และส่งเกรดออนไลน ์

16 มี.ค. 58 ห้องประชุม 321             
ช้ัน 3 อาคารสโุขทัย 

มร. 
140 คน 

อบรมผูต้รวจประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร  

1 – 2            
ก.ค. 58 

อาคารท่าชัย  
ห้อง 802 

มร. 
120 คน 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร
“จริยธรรมการวจิัย”  

28 ก.ค. 58 อาคารท่าชัย  
ห้อง 0213 มร. 

มร. 100 คน 

การประชมุวิชาการแห่งชาติ เรื่อง “บทบาทของ
กิจกรรมทางกาย กับ การพัฒนาเยาวชน”  

26 – 28     
พ.ย. 57 

ณ โรงแรมสมีาธานี 
จังหวัดนครราชสีมา 

มร. 
อ.พงศ์ธร  
แสงวิภาค 

โครงการฝึกอบรมบคุลากรทางการลูกเสือข้ัน
ผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ(A.L.T.C.)  

23 – 29   
ส.ค. 58 

ค่ายลูกเสือสาลิกา  
จ.นครนายก 

มร. 
อ.กฤชญา  
พุ่มพิน 
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ชื่อโครงการ 
(ประเภทงาน,การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ,ดูงาน, ฝึกอบรม) 

ระยะเวลา สถานที ่ แหล่งทุน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

โครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17  14 – 16 พ.ค. 58 

โรงแรมจอมเทียน 
ปาล์มบีช โฮเตล็ 
แอนด์ รีสอร์ท เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุร ี

มร. 
รศ.ดร.วัฒน์ 
บุญกอบ  
และคณะ  

การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft 
word 2010 Advanced รุ่นที่ 1  

10 – 11  มิ.ย. 58 สถาบันคอมพิวเตอร ์ มร. 
น.ส.ธัญลักษณ์ 
ค าวชิรพิทักษ ์

การฝึกอบรมการประเมินค่างาน 21 ก.ย. 58 
หอประชุมพ่อขุน
รามค าแหง 

มร. 
น.ส.ธัญลักษณ์ 
ค าวชิรพิทักษ ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร “การท าสถติิ
ขั้นสูงมาใช้ในการวิจัย” 

26 – 27  ก.ย. 58 อาคารเวียงค า ช้ัน 12 มร. 
รศ.อุไร   
สุทธิแย้ม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557  
รุ่นที่ 1 

20-21           
พ.ย. 57 

ห้องประชุม 501 
อาคารบริการและ
บริหาร 

ส านัก
ประกันฯ 
ม.ร.  

คณาจารย์  
ภาควิชา
พื้นฐานฯ 

อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการและเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการ 

27 และ 29  
ก.ค. 58 

หอประชุมพ่อขุนฯ บว.มร. 
ผศ.นิศารัตน ์
อ.ผ่องพรรณ 

การสัมมนาเรื่อง “ปรัชญาการศึกษา: สาระการสอน
และการวจิัย 

1 วัน 
วิทยาลัยครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

มหาวิทยา
ลัยธุรกิจ
บัณฑิตย ์

อ.สุการต์พิชา 
อ.ผ่องพรรณ 

โครงการอบรมเรื่อง  “การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห”์ 

28 ส.ค. 58 
อาคารหอประชุม 
พ่อขุนรามค าแหง 

มร. 100 คน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการสอน
ตามผลการเรียนรู้ 5 ด้านระดับรายวิชา” 

10 ก.ย. 58 
อาคารหอประชุม 
พ่อขุนรามค าแหง 

มร. 
รศ.อุบลรัตน์  
รศ.จตรุพร   
อ.ดร.รังสิมา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF ระดับ
รายวิชา/หลักสตูร” 

14 ก.ย. 58 
อาคารหอประชุม 
พ่อขุนรามค าแหง 

มร. 100 คน 

เข้าร่วมเสวนาโครงการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม
อาเซียน 

23 ก.ย. 58 
อาคารนพมาศ  
ห้อง 503 

มร. 
อ.อุมาภรณ์  
สุขารมณ ์

ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมหลกัสูตร              
“การปฏิบัติงานดา้นจิตวิทยาคลินกิ”  

11 ก.พ. 58 
ห้องประชุมชั้น 3              
อาคาร 1           
กรมสุขภาพจิต 

มร. 
รศ.รท.ฐิรชัย  
หงษ์ยันตรชัย 

ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมหลกัสูตร              
“การปฏิบัติงานดา้นจิตวิทยาคลินกิ” 

13 มี.ค.,2 มิ.ย.,  
22 มิ.ย.,28 - 29             
ก.ค. 58, 21 ก.ย. 
ปี พ.ศ. 58 

ห้องประชุมชั้น 3           
อาคาร 1           
กรมสุขภาพจิต 

มร. 
อ.ปิยพงศ์   
แซ่ตั้ง 

ประชุมคณะกรรมการ สหวิชาชีพ 11 มิ.ย. 58 
สถานพินิจฯ 
กรุงเทพฯ 

มร. 
อ.ปิยพงศ์   
แซ่ตั้ง 
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ชื่อโครงการ 
(ประเภทงาน,การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ,ดูงาน, ฝึกอบรม) 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที ่

 
แหล่งทุน 

 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมหลกัสูตร              
“การปฏิบัติงานดา้นจิตวิทยาคลินกิ” 

 
ห้องประชุมชั้น 3 
อาคาร 1           
กรมสุขภาพจิต 

มร. 
อ.ปิยพงศ์   
แซ่ตั้ง 

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ออทิสติกโรดแมบ  
(Autistic Road Map)” 

30 มิ.ย. 58 
ส านักงาน
คณะกรรมการ 
วิจัยแห่งชาติ 

มร. 
อ.ปิยพงศ์   
แซ่ตั้ง 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Forensic Psychology : 
Essential Issues for Thai Psychologists” 

27 - 29              
ก.ค. 58 

โรงแรมปริ๊นซ์ตัน 
พาร์คสวีท กรุงเทพฯ 

ศษ.มร. 
อ.ปิยพงศ์   
แซ่ตั้ง 

ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมหลกัสูตร              
“การปฏิบัติงานดา้นจิตวิทยาคลินกิ” 

 
ห้องประชุมชั้น 3          
อาคาร 1           
กรมสุขภาพจิต 

มร. 
อ.ปิยพงศ์   
แซ่ตั้ง 

ประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ 24 ก.ย. 58 
สถานพินิจฯ 
กรุงเทพฯ 

มร. 
อ.ปิยพงศ์   
แซ่ตั้ง 

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ออทิสติกโรดแมบ (Autistic 
Road Map)” 

30 มิ.ย. 58 
ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

มร. 
ผศ.ดร.มานิกา  
วิเศษสาธร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบ าบัดด้วยการรับรู้
และพฤติกรรมส าหรบักลุ่มโรควติกกังวลและย้ าคิด
ย้ าท า” 

17 - 19            
ก.ค. 58 

โรงแรมเซ็นทารา   
แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ 

ศษ.มร. 
ผศ.ดร.มานิกา  
วิเศษสาธร 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะหโ์มเดล
สมการเชิงโครงสร้าง” 

15-17              
มิ.ย. 58 

อาคารสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ 
มศว. 

ศษ.มร. 
ผศ.ดร.อรสิา  
อ.อุมาภรณ์  

สัมมนาวิชาการเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ” 

19 มิ.ย. 58 
สถาบันบัณฑิต              
พัฒนบริหารศาสตร ์

มร. 
อ.ดร.รังสิมา   
อ.อุมาภรณ์   

ประชุมวิชาการเรื่อง “Parenting in the 
Changing WorldW 

15-17               
ก.ค. 58 

โรงแรม                   
เดอะสโุกศล  
กรุงเทพฯ 

ศษ.มร. 
อ.อุมาภรณ์  
สุขารมณ ์

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ออทิสติกโรดแมบ (Autistic 
Road Map)” 

30 มิ.ย. 58 
ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

มร. 
อ.รพีกรณ์  
เปี่ยมพืช 

ประชุมปฏิบตัิการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะความ
เป็นครูมืออาชีพ” 

25 - 26             
เม.ย. 58 

คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มร. 
อ.ยาซา   
มะหะมาน 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “สมรรถนะเทคโนโลยีกับ
ภารกิจท่ีท้าทาย” 

21 -24           
ธ.ค. 58 

สถาบันคอมพิวเตอร์ 
มร. 

มร 
อ.ยาซา   
อ.นาที   

ประชุมปฏิบตัิการ เรื่อง “การพฒันาทักษะความ
เป็นครูมืออาชีพ” 

10 ก.พ. 58 
คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

มร. 
ผศ.ดร.อภิชา   
อ.ศิริรัตน ์
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ชื่อโครงการ 
(ประเภทงาน,การสัมมนา, 
ประชุมวิชาการ,ดูงาน, ฝึกอบรม) 

ระยะเวลา สถานที ่ แหล่งทุน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพฒันาหลักสตูรและ
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาโดยยดึถือ
ภารกิจแลพื้นที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 

26 – 27    ก.ย. 
58 

โรงแรม มริาเคลิ              
แกรนด์ กรุงเทพฯ 

มร. 
ผศ.ดร.อภิชา  
อ.ศิริรัตน์   

เสนอบทความทางวิชาการ Surveying Physics 
Teaching Strategies in Three Leading School 
งานประชุมทางวิชาการ Siam Physics Congress 
(SPC 2015)   

20 -22          
พ.ค. 58 

โรงแรมโซฟิเทล 
กระบี่ โภคีรากอล์ฟ 
แอนด์ สปารสีอร์ท                
จ.กระบี ่

มร.  

เสนอบทความทางวิชาการ Teaching Basic 
Vector Concepts : Effecti Veness Of A 
Worksheet งานประชุมทางวิชาการ 
International Conference For Science 
Educators and Teachers (ISET 2015) 

17 -19           
ก.ค. 58 

โรงแรมมารวย 
กรุงเทพฯ 

มร.  

เสนอบทความทางวิชาการ Student’s 
Misconception in Fraction Multiplication 
Division : The Problem with Solution 
Memorization งานประชุมทางวิชาการ Physics 
Education Conference  (PEC 2015)  

17 -18             
ธ.ค. 58 

คณะศึกษาศาสตร์  
ม.เชียงใหม ่

มร.  

 
การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ต่างประเทศ) 
 

ชื่อโครงการ 
(ประเภทงาน,การสัมมนา,  
ประชุมวิชาการ,ดูงาน, ฝึกอบรม) 

ระยะเวลา สถานที ่ แหล่งทุน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

Course in Education Leadership and 
Administration & Management at the 
SEAMEO Regional Language Centre, 
Singapore 

24 March –  1 
May 2015 

Singapore ส่วนตัว 
อ.คึกฤทธิ์   
ศิลาลาย 

Asia-Pacific Associational Education 
Conference 

23 – 26 March 
2015 

ปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

สถาบันฯ
นานาชาติ 

อ.โชติมา  
เวสารัชชานนท์ 

ดูงานโรงเรยีนประถม  
13 - 17            
ต.ค. 57 

ประเทศญี่ปุ่น 
 

งบรายได ้
โครงการ
พิเศษ 

รศ.ดร.ภาวิดา   
อ.ดร.กัลยมน  
น.ส.กรณ์ภสัสรณ ์  

ดูงานโรงเรยีนประถม  
 

27 - 31             
ต.ค. 57 
 

ประเทศญี่ปุ่น 
 

งบรายได ้
โครงการ
พิเศษ 

รศ.พ.ต.ท.ดร. 
ศิริพงษ ์      
รศ.ชนมณี  
รศ.รัตนา  
อ.ดร.ปทุมพร   
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ชื่อโครงการ 
(ประเภทงาน,การสัมมนา,  
ประชุมวิชาการ,ดูงาน, ฝึกอบรม) 

 
ระยะเวลา 

 
สถานที ่

 
แหล่งทุน 

 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ดูงานโรงเรยีนประถม 
20-24              
ต.ค. 57 

ประเทศญี่ปุ่น 
งบรายได ้
โครงการ
พิเศษ 

รศ.พ.ต.ท.ดร. 
ศิริพงษ ์      
รศ.อ านวย   
รศ.ชนมณี  
รศ.รัตนา  
อ.ดร.กัลยมน  

เสนอบทความวิชาการ เรื่อง “Personality, 
Academic Success and Quality of Life of 
Undergraduate Students with  Perceiving 
Internet Addiction” ในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The 15th Annual 
Conference of South East Association for 
Intuitional Research (SEAAIR) 

30 ก.ย. 58 – 2 
ต.ค. 58 

ประเทศสาธารณรัฐ
เวียตนาม 

มร.  
ประเภท          
1 ก 

ผศ.ดร.มานิกา  
วิเศษสาธร 

เสนอบทความวิชาการ เรื่อง “The ART of Thai 
Boxing as the WoCultural Heritage” (มวย
ไทยมรดกทางวัฒนธรรมไทยสูส่ากล)  ในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15th 
Annual Conference of South East 
Association for Intuitional Research 
(SEAAIR) 

30 ก.ย. 58 – 2 
ต.ค. 58 

ประเทศสาธารณรัฐ
เวียตนาม 

มร.  
ประเภท          
1 ก 

อ.พงศ์ธร   
แสงวิภาค 

เสนอบทความวิชาการ เรื่อง “A Learning 
Management of the Visual Arts Subject in 
the Art Learning Strand for the ASEAN” 
(มวยไทยมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล)  ใน
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 15th 
Annual Conference of South East 
Association for Intuitional Research 
(SEAAIR) 

30 ก.ย. 58 – 2 
ต.ค. 58 

ประเทศสาธารณรัฐ
เวียตนาม 

มร.  
ประเภท          
1 ก 

อ.กิตติมา   
เก่งเขตรกิต 

 
 
การพัฒนาบุคลากรด้านเลื่อนระดับและเข้าสู่ต าแหน่งใหม่ 
 

รายช่ือ ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
นางศยามล  อินสะอาด อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
น.ส.สวุิมล  กฤชคฤหาสน์ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
น.ส.อภิชา  แดงจ ารูญ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นายปรัชญา  ปิยะมโนธรรม อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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อำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  

รายช่ือ ศึกษาต่อระดับ ระยะเวลา สถานที ่ แหล่งทุน 

อ.ณธษา พันธ์บัว 

ปริญญาเอกหลักสูตร  
Doctor of Philosophy (Tropical 
Agriculture) สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 
หลักสูตรนานาชาติ 

11 มิ.ย. 55 
ถึง 
10 มิ.ย. 58 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มร. 

 

 

  

โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” ศ.ดร.วัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นวิทยากร ทั้งนี้ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วม
โครงการโดยพร้อมเพรียง วันจันทร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

  
 โครงการพัฒนาอาจารย์ทางวิชาการ เรื่อง “Tuning to Professional”  

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์”  

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มร. และ โรงแรง ระยองรีสอท จ.ระยอง วันที่ 22 - 24 มิ.ย. 2558                              
 
 
 

โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การส่งเสริมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” 

“Tuning to Professional” และ “การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาระบบฯ 
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