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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 
คณะศึกษาศาสตร์ 

วันที่ตรวจประเมิน 12 – 13 มีนาคม 2558 
 
รายช่ือคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปิติรักษ์สกุล กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษณ์ แสง-ชูโต กรรมการ 
4. อาจารย์มาริสา แก้วสุวรรณ กรรมการ 
5. อาจารย์อรอนงค์ อิงช านิ กรรมการและเลขานุการ 

 
 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของหน่วยงาน 
ประวัติความเป็นมา 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง  เมื่อวันที่  
26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2514 ที่ท าการของคณะศึกษาศาสตร์ในระยะแรก ใช้อาคารซึ่งมีลักษณะทรงกลมท่ีจัดสร้างขึ้น
เพ่ือแสดงสินค้า ในงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2511  ต่อมาปี พ.ศ. 2516 ได้ย้าย   ที่ท าการ
คณะศึกษาศาสตร์ไปอยู่ที่อาคารศรีชุมซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว เนื่องจากอาคารศรีชุมมีสถานที่จ ากัด     ในปี พ.ศ. 2518 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงได้อนุมัติให้สร้างอาคาร 5 ชั้น เป็นที่ท าการถาวรของคณะศึกษาศาสตร์ เรียกชื่ออาคารว่า
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้อนุมัติสร้างอาคาร 5 ชั้น ในพ้ืนที่อาคารนคร
ชุม (NCB) เดิม ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ให้เป็นที่ท าการคณะศึกษาศาสตร์เพ่ิมอีกอาคารหนึ่ง  
ให้เรียกชื่อเหมือนเดิมว่า อาคารนครชุม(NCB)  ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารศรี
ชุมแล้วสร้างเป็นอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ใช้ชื่อว่าอาคารศรีชุม(SCB) เหมือนเดิม และอนุมัติให้พ้ืนที่ชั้น 2 - 3  ของ
อาคารศรีชุมใหม่ เป็นที่ท าการของภาควิชาคหกรรมศาสตร์และภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา
จิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามค าแหงให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  เพ่ือเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาการแก่เยาวชนในลักษณะ
สหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 และในปี 
พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
  คณะศึกษาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการเพ่ือเปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยใช้ร่วมกับการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จนถึง  พ.ศ. 2532  จึงได้รับอนุมัติให้เปิด
สอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์เป็นสาขาวิชาแรก  พ.ศ. 2543  
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ปัจจุบันได้เปิดสอนทั้งหมด 26 หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน            
1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 15 หลักสูตร 
 
วิธีประเมิน 
การรายงานผลและการประเมิน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
1.1  ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ 
1.2 ศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์ 
1.3  จัดท าก าหนดการตรวจประเมินส่งคณะศึกษาศาสตร์ 

2.  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
  2.1  เปิดประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
  2.2  สัมภาษณ์     
  2.3  ศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยม 
  2.4  คณะกรรมการประชุมสรุปผลการด าเนินงานแต่ละวัน  
  2.5  เสนอผลการตรวจประเมินแก่ผู้บริหารและบุคลากร 

3.  การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  3.1  คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร “สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” 
  3.2  เสนอผลการประเมินให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1. ตรวจสอบเอกสาร  
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานนั้น  

 
การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 
 

ช่วงคะแนน  ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ผู้บริหารของคณะให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการประกัน
คุณภาพ 

 
 จุดเด่น 

คณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ ควรเร่งก ากับติดตามให้แต่ละหลักสูตรที่สังกัดคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

2. คณะฯ ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือทดแทนอาจารย์ที่
เกษียณอายุราชการ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน (ภาพรวม) 
 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
คณะศึกษาศาสตร์มีการผลิตบัณฑิตและมีการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ใน

วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด คณะฯ ควรค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งหมดให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ 1.76  (ระดับต้องปรับปรุง)   
  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ ควรมีการรายงานข้อมูล FTES (โดยนับจ านวนนักศึกษา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค) เพ่ือใช้
เป็นขอ้มูลในการคิดสัดส่วน จ านวนนักศึกษาต่อจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับกระบวนวิชา IS และ
วิทยานิพนธ์ 

2. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบริการนักศึกษา ควรด าเนินการให้ครบวงจรคุณภาพ PDCA  
3. คณะฯ ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และแสดงหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 
4. ควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าทั้งในเรื่องการศึกษาต่อและการ

ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5. คณะฯ ควรด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด ในเรื่องของความ

ซ้ าซ้อน การเกษียณอายุราชการ และควรควบคุม ก ากับ ติดตามให้มีการจัดท า สมอ.08 ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ สกอ. ก าหนด 

6. คณะฯ ควรก าหนดนโยบายเพื่อควบคุมหลักสูตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไก ควบคุมพันธกิจด้านการวิจัย มีการสนับสนุนการวิจัย และ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยอย่างมีคุณภาพ 

 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับ 3.28  (ระดับพอใช้)   
  
 จุดเด่น 

1. คณะฯ ได้ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง 
  2. คณะฯ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยครบวงจร PDCA  
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จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ (บทความและต ารา)          
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 

2. คณะฯ ควรจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินการด้านการวิจัย 

 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีการจัดท าแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม โดยมีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบให้เปล่า และมีส่วนร่วมกับโครงการบริการวิชาการท่ี
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)   

  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ควรด าเนินการให้ครบวงจรคุณภาพ PDCA  
2. ควรน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมมาจัดท าแผนพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี

ประสบการณ์จริง รวมทั้งต่อยอดให้มีการท าวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่นยื่น  

 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและและวัฒนธรรม มีการจัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และจัดโครงการสืบสานประเพณีไทย  

 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)   
  
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรน าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุง เพื่อท าแผนหรือกิจกรรมครั้งต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มีแผนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักและสอดคล้องกับเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 เท่ากับ 2.50  (ระดับต้องปรับปรุง)   
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรประสานงานกับกองแผนงานเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
  2. ควรประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
  3. ควรด าเนินการด้านการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

และด้านวิจัย 
4. ควรปรับแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการก ากับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
5. ควรก ากับและติดตามการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
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ตารางสรุปรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย
วัด 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คะแนน 1 0.00 26.00 0.00 x 0.00  

ตัวบ่งชีท้ี ่1.2 อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ร้อยละ 30 47.00 158.50 29.65 x 3.71  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 30 73.00 158.50 46.06 / 3.84  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า   

สัดส่วน 20 0.00 100.00 0.00 x 0.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ข้อ 6 ข้อ 1 2  2 x 2  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ข้อ 6 ข้อ 3 1 x 1  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 6 6 / 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

บาท/
คน 

15,000  2865780.00 158.50 18080.63 / 3.62  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ 5 7.80 158.50 4.92 x 1.230  

องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ    
ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 ข้อ 1 2 3 6 4 x 3  
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ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 6 4 x 3  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ข้อ 7 ข้อ 1 3 2 x 2  

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ระบบก ากบัการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร 

ข้อ 4 ข้อ 1 2 3 3 x 3  
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ตารางสรุปผลการประเมินระดับคณะ 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 2.51 1.50 0.00 1.76 ต้องปรับปรุง 
2 3 3.62 5.00 1.23 3.28 ระดับพอใช้ 
3 1  - 3.00  - 3.00 ระดับพอใช้ 
4 1  - 3.00  - 3.00 ระดับพอใช้ 
5 2  - 2.50  - 2.50 ต้องปรับปรุง 

รวม 13 4 7 2 2.41 ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน 2.79 2.71 0.62  ต้องปรับปรุง 
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