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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 
คณะศึกษาศาสตร ์

วันที่ตรวจประเมิน 5 – 6 ตุลาคม 2559 
 
1. รายช่ือคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ธีระเดช ริ้วมงคล กรรมการ 
3. อาจารย์อรอนงค์  อิงช านิ กรรมการและเลขานุการ 

 
2. บทสรุปผู้บริหาร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2514 เพ่ือขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการคือ การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จวบจนปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ได้

เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท จ านวน 27 หลักสูตร  

ในปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร

ครบทั้ง 27 หลักสูตร และในระดับคณะได้ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 5-6 ตุลาคม

2559  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกและกรรมการจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และน าเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สรุปได้ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมอยู่ระดับดี คะแนน 3.53 โดยมีการประเมินแต่ละ

องค์ประกอบดังนี้ต่อไปนี้ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.53 องค์ประกอบที่ 

2 การวิจัย อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.86 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  อยู่ในระดับดีมาก คะแนน

เฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  อยู่ในระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย 5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  อยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.50 
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กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 กับ 2558 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. คณะฯ ควรพิจารณาทบทวนเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ือน าไปหารือในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ควรมีการบรรจุการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เข้าไปในวาระการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ

ในแต่ละครั้ง ซึ่งถือเป็นการบูรณาการการประกันคุณภาพกับการท างานตามปกติ 
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3. สรุปข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2514 เพ่ือขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการคือ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จวบจนปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ได้
เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท 
         ปรัชญา (Philosophy)  คือ เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

         ปณิธาน (Will)  คือ พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ศักยภาพและคุณธรรมน าไปสู่การสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม 

ปัจจุบันได้เปิดสอนทั้งหมด 27 หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร มีนักศึกษาปัจจุบันจ านวน 
6,198 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน  1 หลักสูตร จ านวน 150 คน และหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 15 
หลักสูตร จ านวน 310 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์ หาสาสน์ศรี ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
ประกอบด้วย บุคลากรสายอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริงจ านวน  177 คน ลาศึกษาต่อ 1คน รวมเป็น 178 คน
และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน  76  คน  ได้รับงบประมาณพ.ศ. 2559 จ านวน 76 ,810,850 บาท จุดเน้น
ของคณะศึกษาศาสตร์ในการจัดการศึกษาอยู่ในกลุ่ ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541 
 
4. วิธีประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน  

 ก่อนการประเมิน  
 1. มีการศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะศึกษาศาสตร์ จากระบบ CHE QA Online 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด  
  2. จัดท าตารางการตรวจประเมิน ระบุกิจกรรม รวมทั้งรายชื่อกลุ่มท่ีต้องการสัมภาษณ์ให้ทางคณะ
ศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อม  
  3. เสนอให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการส าหรับผู้ประเมิน  
  4. ประชุม แบ่งงานระหว่างผู้ประเมินเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ 

 ระหว่างการตรวจเยี่ยม  
  1. เตรียมความพร้อมก่อนการชี้แจงฝ่ายบริหาร ชี้แจงฝ่ายบริหาร ในส่วนของวัตถุประสงค์ของการ
เข้าประเมิน คณะกรรมการผู้ประเมินฟังสรุปผลการด าเนินงานจากฝ่ายบริหาร  
  2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ิมเติมจากระบบ CHE QA 
Online 
  3. คณะกรรมการเข้าเยี่ยมภาควิชา เพ่ือหาข้อมูลสนับสนุนผลลัพธ์ของการประเมิน 
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  4. สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานประกอบการ ชุมชน นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
ผู้เกี่ยวข้อง  
  5. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้จัดท า SAR ในแต่ละองค์ประกอบ  
  6. ตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลในทุกภาคส่วน  
  7. ตัดสินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน  
  8. วิเคราะห์สรุปผลน าเสนอผลการประเมินกับฝ่ายบริหาร  
  9. คณะกรรมการมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินในแต่ละวัน 

 หลังการตรวจเยี่ยม  
  1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของผลการประเมิน  
  2. เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยชี้แจงภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์  
  3. สรุปผลการท างานและยืนยันผล 
 
4.2 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

1. ศึกษาจาก SAR จากระบบ CHE QA Online พิจารณาตัวบ่งชี้ มาตรฐาน เอกสารหลักฐานที่ระบุ  
 2. ศึกษาเอกสารที่คณะจัดเก็บ พิจารณาความถูกต้องอย่างละเอียด จากรายละเอียดของ SAR จาก

ระบบ CHE QA Online และเอกสารหลักฐาน  
 3. สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ชุมชน สถานประกอบการ เพื่อ

ยืนยันข้อมูล  
 4. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบและ

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 5. ส ารวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ บรรยากาศด้านการจัดการเรียน

การสอน 
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ตารางสรุปรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ปีการศึกษา 2558 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คะแนน 2  38.56 27 1.43 X 1.43  

ตัวบ่งชีท้ี ่1.2 อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ร้อยละ 30 50.50 178 28.37 X 3.55  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ร้อยละ 30 79 178 44.38  3.70  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า   

ไม่ประเมิน ได้รับการยกเว้นจาก สกอ. 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 5 6 5 X 4  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 6 6  5  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 6 6  5  

ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

บาท/คน 25,000 18,371,349 177 103,792.93  5  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 5 11.2 178 6.29 X 1.57  

องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ    
ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 6 6  5  
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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 4 5 6 6  5  

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

ข้อ 7 ข้อ 1 4 6 7 4 X 3  

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ระบบก ากบัการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร 

ข้อ 4 ข้อ 1 2 3 4 5 5  4  
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ตารางสรุปผลการประเมินระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2558 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 

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 าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 5 3.62 4.50 1.43 3.54 ระดับดี 
2 3 5.00 5.00 1.57 3.86 ระดับดี 
3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
5 2 - 3.50 - 3.50 ระดับพอใช้ 

รวม 12 3 7 2   
ผลการประเมิน 4.08 4.43 1.50 3.85 ระดับดี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน (ภาพรวม) 
 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ 3.54  (ระดับด)ี   
จุดแข็ง 

 - 
จุดแนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในภาพรวมยังมีหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการก ากับมาตรฐานจ านวน 13 หลักสูตร 

2. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ยังมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 40) 
3. การใหค้วามรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะฯ ควรพิจารณาทบทวนเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเพ่ือน าไปหารือในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
2. คณะฯ ควรหามาตรการในการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 
3. ควรก าหนดหัวข้อในการประกันคุณภาพส าหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดให้กับนักศึกษา และให้มีการฝึก

ทักษะตามแนวทางของการประกันคุณภาพ 
วิธีปฏิบัติที่ดี/วัตกรรม 

- 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับ 3.86  (ระดับด)ี   
จุดแข็ง 

คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเป็นจ านวนมาก 
จุดแนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการยังมีน้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะฯ ควรเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์ให้ทั่วถึง ตลอดจนการก าหนดเป้าหมายที ่
ท้าทายในการผลิตผลงานและการตีพิมพ์เพ่ิมขึ้น 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 - 
  
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับ 5.00  (ระดับดีมาก)   
จุดแข็ง 
 คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และครบคลุมสาขาวิทยบริการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน  
 
จุดแนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - 
จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/วัตกรรม 

- 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 เท่ากับ 5.00  (ระดับดีมาก)   
  
จุดแข็ง 
 คณะฯ มีโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัย  
จุดแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะฯ ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายสาขาฯ (นอกจาก 
คหกรรมศาสตร์) 
จุดที่ควรพัฒนา 

 - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/วัตกรรม 

 - 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 เท่ากับ 3.50  (ระดับพอใช)้   
  
 จุดแข็ง 

- 
จุดแนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ยังไม่พบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและโอกาสทางการแข่งขันที่ชัดเจน 
2. ยังไม่พบการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ 
3. การจัดท ากิจกรรมการจัดความรู้ของคณะฯ ยังด าเนินการไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ

ด าเนินงาน  
4. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรยังไม่ผ่านการก ากับมาตรฐานหลักสูตรอยู่จ านวน 13 

หลักสูตร 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยให้ครอบคลุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลและโอกาส
ทางการแข่งขัน 
 2. การก าหนดความเสี่ยงของคณะฯ ในรอบปีถัดไปควรเพิ่มความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่ง
ที่ควบคุมไม่ได้ 
 3. เนื่องจากการจัดการความรู้ยังอยู่ในข้ันตอนของการด าเนินงาน คณะควรด าเนินการต่อจนกระทั่ง
ได้องค์ความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการท างานและเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/วัตกรรม 

- 
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ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาร่วมกับคณะกรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษีรณไม่สามารถบรรจุเพ่ิมได้ 
และมีการท าเรื่องปิดหลักสูตรแต่จ าเป็นต้องมีการประเมินและนับคะแนน ซึ่งมีผลกระทบในภาพรวมระดับ
คณะ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 1. บัณฑิตมีความอดทนสูง มีความตั้งใจสูง มีวินัยและตรงต่อเวลา 
 2. ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ การใช้ IT และความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้นอย่างแม่นย า 
ศิษย์เก่า 
 1. คณาจารย์มีความใส่ใจ มีการสอนที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดี 
 2. อาจารย์รุ่นใหม่ควรมีความใส่ใจ และติดตามนักศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกับอาจารย์รุ่นเก่า 
 3. ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยควรมีตารา หนังสือที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
นักศึกษา 
 1. คณาจารย์ให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างดี และมีการเอาใจใส่นักศึกษา เรื่องของการเรียนเป็นอย่างดี 

1. หน่วยงานกลางที่ให้บริการกับนักศึกษาควรมีมนุษยสัมพันธ์กับนักศึกษา 
 2. ควรมีห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 


