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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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 เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน 
                     เพ่ือการศึกษา  

 
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้       
 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าเว็บไซต์ของคณะขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่  ได้สืบค้นหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์  โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ 
www.edu.ru.ac.th 

 

 

http://www.edu.ru.ac.th  
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ชื่อโครงการ 
(ประเภทงาน,การสัมมนา,  
ประชุมวิชาการ,ดูงาน, ฝึกอบรม) 

ระยะเวลา สถานที ่ แหล่งทุน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

กิจกรรมวิชาการทักษะทางปัญญาและทักษะการ
สื่อสารสารสนเทศ 

16 ก.ค. 58 ศษ. 15,000 นศ.ป.ตรี ศษ. 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ 
Google Classroom เพื่อสร้างหอ้งเรียนและการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน”์ ส าหรับครู 
บุคลากรทางการศึกษา 

6 ต.ค. 58 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 
อาคารเวียงค า มร. 

26,700 
 

คณาจารย์  
และนักศึกษา 

กิจกรรมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "เส้นทางสู่
การเป็นนักออกแบบสติ๊กเกอรไ์ลน์" 

14 ก.ย. 58 
ณ ห้องประชุม 306 
อาคารศรีจุฬาลักษณ ์

 
คณาจารย์  
และนักศึกษา 

 

  
 

กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดประสบการณ์เรียนการสอนรูปแบบใหม่กับ Google 
Classroom โดย คณาจารย์ภาควิชา และ ครู นักศึกษา ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมโดยด้วย 
ทั้งนี้ จัดกิจกรรมโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แผน ก รุ่นที่ 22        
ในรายวิชา ECT 6701 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557       
ณ อาคารเวียงค า มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

  
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดประสบการณ์เรียนการสอนรูปแบบใหม่กับ Google Classroom 

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์" โดย คุณสัญญา  เลิศประเสริฐภากร การจัด
สัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากระบวนวิชา ECT4806 สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา ณ ห้องประชุม 
306 ช้ัน 3 อาคารศรีจุฬาลักษณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 

การพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาควิชา ชื่อวิชา 
คหกรรมศาสตร์ HEC3502 การแกะสลักผักและผลไม้ 
ภาควิชาพลานามัย  HPR1001 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 ECT1301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน   
รศ.ศุภนิต  อารีหทัยรัตน์ 
(www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/) 

 ECT2502 เกมและสถานการณ์จ าลองเพ่ือการศึกษา   
ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด 
(www.innilearn2day.com) 

 ECT2901 จรยิธรรมส าหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา   
รศ.ตวงแสง  ณ นคร และ ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด 
(www.innilearn2day.com) 

 ECT3106  ภาพประกอบเพ่ือสื่อการศึกษา   
ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด 
(www.innilearn2day.com) 

 ECT3401 การเขียนบท   
รศ.ตวงแสง  ณ นคร และ ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด 
(www.innilearn2day.com) 

 ECT3503 การใช้สื่อการเรียนรู้  
รศ.ตวงแสง  ณ นคร และ ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด 
(www.innilearn2day.com) 

ระดับปริญญาโท 
 ECT6000 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการศึกษา   

รศ.ตวงแสง  ณ นคร  
(www.innilearn2day.com) 

 ECT6001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   
ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด 
(www.innilearn2day.com) 

 ECT6503 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด 
(www.innilearn2day.com) 

 
 

จ านวนวิชาที่จัดท า e-Learning แล้วเสร็จ ปีการศึกษา 2558 

http://www.edu.ru.ac.th/et-ram/techno/
http://www.innilearn2day.com/
http://www.innilearn2day.com/
http://www.innilearn2day.com/
http://www.innilearn2day.com/
http://www.innilearn2day.com/
http://www.innilearn2day.com/
http://www.innilearn2day.com/
http://www.innilearn2day.com/


 
 

  
Annual Report 2015 

Faculty of Education 

 

69 

 
 
 

ภาควิชา ชื่อวิชา 
ภาควิชาพลานามัย  PED4203 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

 
 
 
 

ภาควิชา ชื่อวิชา 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ GEO2501 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนวิชาที่จัดท า e-Testing แล้วเสร็จ ปีการศึกษา 2558 

จ านวนวิชาที่จัดท าอักษรเบรลล์ ปีการศึกษา 2558 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพ 
ด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ 
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 เป้าประสงค์ที่ 4 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 
                     และถ่ายทอดองค์ความรู้  

 
 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ความรู้        
 

1. โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
จ านวน
เงินทุนฯ 

ระยะเวลา 

การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปญัญา
การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

อ.กนกวรรณ  ทองต าลึง 901,840 12 เดือน 

อาหารไทยในวัฒนธรรมข้าว อ.ภูชิษย์  สว่างสุข 1,885,700 12 เดือน 
การสร้างอัตลักษณ์ของชาติที่ส่งผา่น
วาทกรรมค าขวญัวันเด็กแห่งชาต ิ

รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ ์ 61,536 12 เดือน 

 
2. โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 

ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
จ านวน 
เงินทุน(บาท) 

ระยะเวลา 

การจิตภาพความอบอุ่นท่ีส่งผลต่อสรีรวิทยา 
สภาวะกายและจิตใจในกีฬาในนักกีฬาตะกร้อ
เยาวชนท่ีบาดเจ็บ 

อ.ดร.ธิรตา  ภาสะวณิช 94,056 ปีงบประมาณ 58 

รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานแบบใช้เว็บช่วย
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

ผศ.ยศระวี  วายทองค า 99,570 ปีงบประมาณ 58 

การรับรู้ของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อ
ความส าคญัขององค์ประกอบของประมวลการ
สอนในระดับปริญญาบณัฑิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

อ.ดร.กิตติศักดิ์  ลักษณา 
อ.ดร.กานตร์ะวี  บุญญานุสิทธ์ิ 

81,096 ปีงบประมาณ 58 

การเปรยีบเทียบคะแนนการท างานประสานกัน
ระหว่างมือกับตาระหว่างเด็กที่มีภาวะบกพร่อง
ทางการเรียนรู้และแด็กปกต ิ

อ.ปยิพงศ์  แซ่ตั้ง 
อ.รพีกรณ์  เปี่ยมพืช 
ผศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร 

104,952 ปีงบประมาณ 58 

ความพร้อมในการเป็นพลเมืองอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย ์ 78,240 ปีงบประมาณ 58 

แนวโน้มการส่งเสริมการเรยีนการสอนด้วย
แนวคิดการเรียนรูผู้้ใหญ่ ส าหรับอุดมศึกษา
ระบบปิด 

อ.ดร.ปิยะ  ศักดิเจริญ 103,212 ปีงบประมาณ 58 

การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง 161,3260 ปีงบประมาณ 58 

คุณลักษณะที่เป็นจริงกับคณุลักษณะที่คาดหวัง
ของผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร 

รศ.อุไร  สุทธิแย้ม 99,576 ปีงบประมาณ 58 
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ชื่อผลงานวิจัย 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
จ านวน 
เงินทุน(บาท) 

 
ระยะเวลา 

การพัฒนาความสามารถในการแกป้ัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยการท าโครงงานวทิยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อ.อรอุมา  พันธ์เกต ุ 152,246 ปีงบประมาณ 58 

การประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเขียนความเรยีงภาษาไทย
ของนักศึกษาระดับปรญิญาบณัฑติ 

อ.ดร.เด่นดาว  ชลวิทย ์ 90,672 ปีงบประมาณ 58 

การเปรยีบเทียบคณุภาพจ านวนรอบการท าซ้ า
ของวิธีการจัดการข้อมลูสญูหายส าหรับ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ 

อ.ดร.กัลยมน  อินทุสุต 92,352 ปีงบประมาณ 58 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรยีนของนักศึกษาสาขา
การศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อ.ฐิตินันท์  ธีรเวชเจริญชัย 54,768 ปีงบประมาณ 58 

การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิส 
ติกเรียนร่วมในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยใช้เรื่องราวทางสังคม 

รศ.ดร.สุกานต์พิชา  
ปิยะธรรมวรากลุ 

63,936 ปีงบประมาณ 58 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
รามค าแหง 

ผศ.ทิพย์  หาสาสน์ศร ี 63,072 ปีงบประมาณ 58 

การเปรยีบเทียบคณุภาพจ านวนรอบการท าซ้ า
ของวิธีจัดการข้อมูลสูญหายส าหรบัประมาณค่า
พารามิเตอร์ของข้อสอบ 

ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 95,472 ก.พ. 58 - ก.พ. 59 

ความพร้อมในการเป็นพลเมืองอาเซียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย ์ 78,240  ปีงบประมาณ 58 

การเปรยีบเทียบการท างานประสานกันระหว่าง
มือกับตาในเด็กท่ีมภีาวะบกพร่องทางการ
เรียนรูด้้วยแบบทดสอบ Bender-II 

1. อ.ปิยพงศ์  แซ่ตั้ง 
2. อ.รพีกรณ์  เปี่ยมพืช 
3. ผศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร 

 ปีงบประมาณ 58 

บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

อ.ดร.กัลยมน  อินทุสุต  ปีงบประมาณ 58 

 
3. โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ 2558 

หน่วยงาน/ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย แหล่งทุน 
เงินทุน 
(บาท) 

ระยะเวลา 

คุณภาพชีวิตในการท างานของอาจารย์
มหาวิทยาลยันอกระบบ 

ผศ.ดร.ณรัฐ 
วัฒนพานชิ 

 50,000 ต.ค.57-ต.ค.58  
(12 เดือน) 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สอน ระยะที่ 1 

ผศ.เสน่ห์   
โรจนดิษฐ ์

เทศบาลต าบล 
ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

1,189,500 6 เดือน 

โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี
และทะเบยีนทรัพยส์อน ระยะที่ 1 

ผศ.เสน่ห์   
โรจนดิษฐ ์

อบต. ดอนทราย 
อ.ปากช่อง  จ.ราชบุรี 

650,000 6 เดือน 
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4. บทความทางวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารสิ่งพิมพ์ (ในประเทศ) 
  

ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/ปีที่เผยแพร่ 
สุวิมล  กฤชคฤหาสน์ 
 

ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของ
ผลการวัด 

สารานุกรมศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา 
พุทธศักราช 2558 

กมลทิพย์ ศรีหาเศษ  
สุวิมล ติรกานันท ์

การพัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน
สมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพ
ท่องเที่ยวตามมาตรฐานข้อตกลงรว่ม
อาเซียน 

วารสารการวิจัยสังคมศาสตร์, ตลุาคม 2557, หน้า 
111-124. 

กัญญา  ตั้งสุวรรณรังษ ี ผู้สูงอายุกับการพัฒนาความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

วารสารวิชาการมหาวยิาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 

กัญญา  ตั้งสุวรรณรังษ ี
 

กระเทียมสมุนไพรเสรมิสุขภาพ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 5 สิงหาคม 2558 

กัญญา  ตั้งสุวรรณรังษ ี
 

การศึกษานอกระบบและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ : บริบทท่ีแตกต่างสู่
เป้าหมายการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 42(4) 
: 155-170 

กัญญา  ตั้งสุวรรณรังษ ี ทฤษฎีการเรยีนรู้ด้วยการชี้น าตนเอง วารสารพยาบาลทหารบก 16(1) : 8-13 
กัญญา  ตั้งสุวรรณรังษ ี
 

องค์ประกอบส าคญัที่ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 43(2) 
: 141-156 

ธงชัย  สมบูรณ ์ การศึกษาไทย ลมหายใจของคนชายขอบ มติชน 16 เม.ย. 2558 
ธงชัย  สมบูรณ ์ จริตทางการศึกษา: การพัฒนาท่ียัง่ยืน มติชน 9 ก.ค. 2558 
ธงชัย  สมบูรณ ์ HBL: การเรยีนรูสู้่ความเป็นมนุษยท์ี่

สมบูรณ ์
มติชน 6 พ.ย. 2558 กระแสทรรน ์

 
5. บทความทางวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารสิ่งพิมพ์ (ต่างประเทศ) 
 

ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/ปีที่เผยแพร่ 
ทวิภา   
ตั้งประภา  
 

Effect of Using the Electronic Mind Map in the 
Educational Research Methodology Course for 
Master-Degree Students in the Faculty of 
Education 

International Journal of Information and 
Education Technology vol. 5, no. 11, pp. 
803-807, 2015. 

ศยามน   
อินสะอาด 

A Development of Management System for 
Professional Learning Community Using ICT for 
Teachers. 

ICEMIS 2015 Proceedings The International 
Conference on Engineering & MIS 2015, 
Istanbul (Turkey), 23-26th September, 
2015. ISBN: 978-1-4503-3418-1.  
pp.240 – 245 
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ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร/ปีที่เผยแพร่ 
ศยามน   
อินสะอาด 
 

A Development of Professional  LEARNING 
COMMUNITY OF PRACTICE TO ENHANCE 
PRACTICAL COMMUNITY USING ICT FOR 
INSTRUCTION OF BASIC EDUCATION TEACHERS. 

INTED2015 Proceedings, 9th International 
Technology, Education and Development 
Conference, Madrid (Spain), 2nd-4th 
March, 2015. 
ISBN:978-84-606-5763-7. pp.1968-1976. 

อภิชา   
แดงจ ารูญ 

Development of Knowledge Management Model 
Through Learning via Weblog of Ramkhamhaeng 
University Students. 

EDULEARN15 Proceedings, 7th International 
Conference on Education and New 
Learning Technologies, Barcelona,(Spain). 
6-8 July, 2015. ISBN : 978-84-606-8243-1, 
ISSN : 2340-1117 Publisher : IATED. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
ให้ได้มาตรฐาน 
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 เป้าประสงค์ที่ 5 ระบบบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

 

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักศึกษา 
              ในการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์        
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มุ่งปรับระบบบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการ
บริหารงานการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับ
ของผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็ง มีอิสระในการ
บริหารจัดการและมีความเข้มแข็งรองรับการ
กระจายอ านาจ รวมทั้ งปรับปรุ งระบบการ
สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนใน
การพัฒนาการศึกษา และสร้างภาคีเครือข่าย
ทางการบริหารจัดการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มี ก ารบริ ห าร งานสอดคล้ องกับการปฏิ รู ป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) 
โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม่ คือ  

1) การกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา  

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

3) พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชน

และทุกภาคส่ วนในการจั ดการศึกษา และ
สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ให้มากข้ึน และ  

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

โดยคณะศึกษาศาสตร์มีระบบการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างกา
รบริหารงาน พร้อมมอบหมายภาระงานอย่างเป็น
ระบบ ภายใต้การบริหารงานของ ผศ.ทิพย์      
หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาและสนับสนุนการศึกษา และการเรียนรู้
ให้มากขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วม
เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน คณะ
ศึกษาศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบัน มี   
ดร.พจนีย์ พะเนียงเวทย์ เป็นประธาน ท าหน้าที่
ร่วมก าหนดแนวทาง ตรวจสอบ ติดตาม ร่วม
กิจกรรม และเสนอแนะความคิดเห็น ในการ
ด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์  พร้อมทั้ ง
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม และการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์  

 
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบการบริหารงานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 

    ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล         
 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ภายใต้การบริหารงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ 
หาสาสน์ศรี ใช้หลักธรรมาภิบาลท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานได้ อีกทั้งยังมีกลไกในการ
ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน คณะศึกษาศาสตร์  
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ซึ่ งประกอบด้ วยผู้ ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยรามค าแหงมาร่วมเป็นคณะกรรมการ 
โดยจะมีการประชุมเ พ่ือหารือ รายงานและ
รับทราบแนวทางการท างาน พร้อมทั้งขอความ
ร่วมมือในบางเรื่อง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายแก่การบริหารจัดการภายในคณะ เพราะ
การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น เป็นการสร้าง
ส านึกที่ดีในการบริหารงานพร้อมทั้งจัดระบบที่
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ที่ ดี  ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์มีหลักในการเสริมสร้างการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ  

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ โดยก าหนดทิศทางของยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนเป็นประจ าทุกปี พร้อม
ทั้งแผนการด าเนินงานมีการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง า นอย่ า ง เ ป็ น ร ะบบ  มี ก า ร แต่ ง ตั้ ง
คณะท า ง าน  คณะกร ร มกา ร ประจ า คณ ะ
ศึกษาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เพ่ือร่วมประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ที่ผ่านเข้ามาเพ่ือความเป็นธรรมในการบริหารงาน 
และมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง เพ่ือ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีกระบวนการในการก ากับ ติดตาม 
และรายงานผลการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งวางแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการในส่วนต่าง ๆ ของงานและ
โครงการเพื่อร่วมกันพิจารณาและรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย มีหลักการในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม 

3. จัดท าช่องทางเพ่ือให้ผู้รับบริการหรือ
นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในเรื่องของคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรที่

เปิดให้บริการ ช่วงเวลา รวมทั้งโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
สร้างความเชื่อมั่น ตอบสนองความต้องการให้กับ
นักศึกษา หรือผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียในส่วนของ  
    เว็บไซต์ ที่ www.edu.ru.ac.th  
    และเฟสบุกค์ ทีw่ww.facebook.com/RU.educ/  

4. ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากร
ภายในคณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ได้แก่ การท าวิจัย การเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา การลาศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ การจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม และการเข้าสู่ระบบงานที่ทันสมัย พร้อม
ทั้งให้โอกาสคณาจารย์ได้ไปน าเสนอบทความ
งานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่มี เ งื่อนไข เ พ่ือให้
คณาจารย์และบุคลากรได้น าความรู้ที่ได้มาพัฒนา
งาน พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนบูรณาการ
ความรู้ เหล่านั้นให้สามารถต่อยอดได้ เป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพของการท างานต่อไป 

5. คณะศึกษาศาสตร์มีกระบวนการ
บริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลที่
ช่วยในการตัดสิน ใจของผู้บริหาร เช่น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีข้อตกลง
ร่วมกันทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน การ
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ ในการท า ง าน  และ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการวิเคราะห์และ
วางแผนในการใช้งบประมาณที่เ อ้ือประโยชน์
ส่วนรวม มีการน าเสนอข้อมูลเอกสารขออนุมัติ
ก าหนดราคากลาง และขอบเขตของงาน (TOR) 
ตลอดจนน าเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ ผ่าน 
เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ ให้บุคคลภายนอก 
สามารถเข้ามาชมได้ เป็นต้น 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา             
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 
อาจารย์นาที  เกิดอรุณ   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 
อาจารย์ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์  อาจารย์ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ 

 
นายภาคภูมิ  ปั้นศรี   รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตร์                       
   
ผู้จัดท า              
 

นายสมชาย  กองเป็ง   รักษาราชการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
นายธนารัตน์  พูลสี   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
นางสาวอภิญญา  คงทรัพย์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
นางสาวกนกทิพย์  ไชยศิริ   นักวิชาการศึกษา 
 

 
 




