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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ประวัติความเป็นมา 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2514 เพ่ือขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จวบจนปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท จ านวน 26 หลักสูตร  

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร์ 

ที ่ หลักสูตร 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 
คะแนนเฉลี่ย 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  ผ่าน 3.14 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์  ผ่าน 3.29 
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ไมผ่่าน 0 
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผ่าน 3.17 
5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผ่าน 2.71 
6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา ผ่าน 3.20 
7 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผ่าน 3.30 
8 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา  ผ่าน 2.42 
9 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ ผ่าน 2.24 
10 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ผ่าน 3.78 
11 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 2.79 
12 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ผ่าน 2.84 
13 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนรู้ 
ผ่าน 2.08 

14 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ผ่าน 3.67 
15 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ผ่าน 2.85 
16 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการประเมินและวิจัยการศึกษา ผ่าน 3.43 
17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  

(ปิดหลักสูตร) 
ไมผ่่าน 0* 

18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา  
(ปิดหลักสูตร) 

ไมผ่่าน 0* 
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ที ่ หลักสูตร 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 
คะแนนเฉลี่ย 

19 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา 
(ปิดหลักสูตร) 

ไมผ่่าน 0* 

20 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
(ปิดหลักสูตร) 

ไมผ่่าน 0* 

21 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (ปิดหลักสูตร) ไมผ่่าน 0* 
22 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ปิดหลักสูตร) ไมผ่่าน 0* 
23 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

(ปิดหลักสูตร) 
ไมผ่่าน 0 

24 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ปิดหลักสูตร) ไมผ่่าน 0 
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ปิดหลักสูตร) ไมผ่่าน 0 
26 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์  

(ปิดหลักสูตร) 
ไมผ่่าน 0 

* หลักสูตรได้ขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทั้งนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สกอ. หาก สกอ. พิจารณาเห็นชอบให้ปรับลดจ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร จะท าให้หลักสูตรที่ 17-22 ผ่านการประเมิน แต่ในขณะนี้ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษาขอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงท าให้คะแนนได้ 0  

 
ในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร               

ครบทั้ง 26 หลักสูตร และในระดับคณะได้ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 20-21 กันยายน 2561          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและ
กรรมการจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และน าเสนอจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสรุปได้ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมอยู่ระดับดี คะแนน 3.68 โดยมีการประเมินแต่ละ
องค์ประกอบดังนี้ต่อไปนี้ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.71 องค์ประกอบที่ 2     
การวิจัย อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 3.53 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  อยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.00 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก  คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 5           
การบริหารจัดการ  อยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.50 
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กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง   

ปีการศึกษา 2559 กับ 2560 
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ข้อเสนอแนะภาพรวม 

     1. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

 2. ควรแปลงแผนกลยุทธ์ของคณะสู่แผนปฏิบัติในแต่ละด้าน คือ แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ด้านการวิจัย ด้านกิจกรรมนักศึกษาโดยแต่ละแผนควรมีเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระบบแผนที่สามารถวัดประเมินผลได้ 

และมีจ านวนโครงการในแต่ละแผนอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจได้รับหรือไม่ได้รับงบประมาณแต่ได้บรรลุไว้ในแผนกลยุทธ์ 

 3. ควรเร่งด าเนินการแก้ปัญหาเรื่องการของบประมาณวิจัย 

 4. การเขียน SAR ไม่สะท้อนผลการด าเนินงาน 

3. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะศึกษาศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง  เมื่อวันที่  

26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2514 เพ่ือขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มาคณะศึกษาศาสตร์ได้ปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จวบจนปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาโท 
         ปรัชญา (Philosophy)  คือ เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

         ปณิธาน (Will)  คือ พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและ
คุณธรรมน าไปสู่การสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม 

ปัจจุบันได้เปิดสอนทั้งหมด 26 หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร (ปิด 1 หลักสูตร) มีนักศึกษาปัจจุบัน
จ านวน 15,679 คน และหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 15 หลักสูตร (ปิด 9 หลักสูตร) จ านวน 762 คน                           
รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย บุคลากรสายอาจารย์             
ประจ าปฏิบัติงานจริงจ านวน  158 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน รวมเป็น 160 คนและบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 75 คน  
ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 28,548,740 บาท จุดเน้นของคณะศึกษาศาสตร์ในการจัดการศึกษาอยู่ในกลุ่ม ข 
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. 2541 
 
4. วิธีประเมิน 
4.1 การวางแผนและการประเมิน  

• ก่อนการประเมิน  

 1. มีการศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะศึกษาศาสตร์ จากระบบ CHE QA Online โดย
พิจารณาเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด  
  2. จัดท าตารางการตรวจประเมิน ระบุกิจกรรม รวมทั้งรายชื่อกลุ่มท่ีต้องการสัมภาษณ์ให้ทางคณะ
ศึกษาศาสตร์เตรียมความพร้อม  
  3. เสนอให้คณะศึกษาศาสตร์ทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการส าหรับผู้ประเมิน  
  4. ประชุม แบ่งงานระหว่างผู้ประเมินเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ 
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• ระหว่างการตรวจเยี่ยม  

  1. เตรียมความพร้อมก่อนการชี้แจงฝ่ายบริหาร ชี้แจงฝ่ายบริหาร ในส่วนของวัตถุประสงค์ของการเข้า
ประเมิน คณะกรรมการผู้ประเมินฟังสรุปผลการด าเนินงานจากฝ่ายบริหาร  
  2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละองค์ประกอบ เพิ่มเติมจากระบบ CHE QA Online 
  3. คณะกรรมการเข้าเยี่ยมภาควิชา เพื่อหาข้อมูลสนับสนุนผลลัพธ์ของการประเมิน 
  4. สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานประกอบการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้อง  
  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 

 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1. ตรวจสอบเอกสาร  
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ 
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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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน (ภาพรวม) 
 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ 3.71  (ระดับด)ี   
 จุดเด่น  
 คณะมีปริมาณนักศึกษาเป็นจ านวนมากแต่สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิต
วิชาชีพครูได้ตามเกณฑ์ท่ีคุรุสภาก าหนดอย่างครบถ้วนภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมายของนักศึกษาที่มารับบริการ 
อย่างชัดเจน 
 2. การเขียนผลการด าเนินงาน ควรเขียนให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมและการน าผลการประเมินไปใช้ปรับเพื่อส่งผลให้มีผลการด าเนินการทีด่ีขึ้น ซึ่งสามารถน าเสนอ
สองแนวทาง คือ  

    2.1 น าเสนอผลปีที่ผ่านมาว่ามีผลการประเมินอย่างไร และปรับปรุงอย่างไร  และแสดงผลการด าเนินงานที่
ดีขึ้น  

    2.2 น าเสนอผลการประเมินในปัจจุบันพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่จะปรับปรุงกิจกรรมอย่างไรในปีถัดไป 
 3. ควรมีการรวบรวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการบริการวิชาการท่ีภาควิชา/หลักสูตรจัดให้กับนักศึกษา 
เพ่ือให้เห็นกิจกรรมในภาพรวมของคณะ 
 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับ 3.53  (ระดับด)ี   
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรเร่งแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณด้านเงินวิจัยของอาจารย์ในคณะอย่างเร่งด่วน เพราะได้รับงบประมาณ
สนับสนุนต่อคนน้อยกว่าเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด หากอาจารย์ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะ/มหาวิทยาลัย แต่
ใช้งบประมาณส่วนตัว  คณะควรหามาตรการ ขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือให้อาจารย์น างบประมาณส่วนตัวที่ใช้ในการ
ด าเนินงานวิจัยเข้าสู่ระบบ 
 2. ควรเพิ่มช่องทางหางบประมาณวิจัยที่มาจากแหล่งทุนภายนอก เช่น คุรุสภา สภาการศึกษา สกอ. และ
กระทรวงต่าง ๆ  
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องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)   
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การก าหนดตัวชี้วัดในแผนบริการวิชาการแก่สังคม ควรเป็นตัวชี้วัดที่สามารถน ามาประเมินความส าเร็จของ
แผนได้ เพื่อน าผลมาปรับปรุงแผน 
 2. ควรท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการท่ีจะเกิดผลต่อกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจนว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในแต่ละกลุ่ม เช่น ชุมชน นักศึกษาและอาจารย์ โดยก าหนดช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบ 
 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 เท่ากับ 5.00  (ระดับดีมาก)   

จุดเด่น  
 คณะมกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน           
และมีการประเมินที่ครบถ้วน 
 
 แนวทางเสริม 
 ควรมีโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีจ านวนโครงการเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและ
บุคลากรในคณะ 
  
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 เท่ากับ 3.50  (ระดับพอใช้)   
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่าง
ชัดเจน และแสดงถึงช่องทางการหารายได้จากช่องทางอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางการเงิน 
 2. ควรมีการด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่
แต่งตั้งและด าเนินการจนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ลดลง 
 3. ควรมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ตามระบบ 
 4. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด เพ่ือน าผลการด าเนินการมาปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรปีต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
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ตารางสรุปรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน 

หมาย
เหต ุตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูร
โดยรวม 

คะแนน 2 44.93 26 1.73 x 1.73  

ตัวบ่งชีท้ี ่1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 30 59.00 160.00 36.88  4.61  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 62.00 160.00 38.75  3.23  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า   ไม่ประเมิน ได้รับการยกเว้นจาก สกอ. 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 6 ข้อ 1  2 3  4  6 5 x 4  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 5 ข้อ 1  2 3 4 5  6 6  5  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 5 ข้อ 1 2 3 4 5 5  4  

ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

บาท/คน  25,000  1,248,467 158.00 7,901.69  x 1.58  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ 20 42.80 160.00 26.75  5  

องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ    

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ข้อ 6 ข้อ  1 3 6  3 x 3  

องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 6  6  5  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ กลุ่ม
สถาบนั และเอกลักษณ์ของคณะ 

ข้อ 7 ข้อ 2 4 7 3 x 3  

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ระบบก ากบัการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ข้อ 5 ข้อ 1 2 3 4 5   5  4  
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ตารางสรุปผลการประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนนิงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนนิงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนนิงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การด าเนนิงานระดับดีมาก 

1 5 3.92 4.50 1.73 3.71 การด าเนินงานระดับด ี
2 

3 1.58 4.00 5.00 3.53 การด าเนินงานระดับด ี
3 

1  - 3.00  - 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
4 

1  - 5.00  - 5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
5 

2  - 3.50  - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี ้ 12 3 7 2  

ผลการประเมิน 3.14 4.00 3.36 3.68 การด าเนินงานระดับด ี
 
ข้อคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ 
ศิษย์เก่า 
 1. หลักสูตรมีคุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ผู้เรียนได้รับความรู้และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ร้อยละ 80-90 
 2. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการยอมรับจากสังคม 
 3. ควรจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนในโรงเรียนต่างระดับการศึกษา 
นักศึกษาปัจจุบัน 
 1. หลักสูตรมีเนื้อหา และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้มากเพียงพอ และผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้กับคนหลายวัย 
 2. คณาจารย์มีประสบการณ์การสอนดีมาก โดยเฉพาะคณาจารย์อาวุโส รวมทั้งสามารถเป็นตัวอย่างของการ
เป็นครูที่ดี 
 3. ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อส่งเสริมเรื่องการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ 
 4. ควรเพิ่มภาคปฎิบัติส าหรับนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์  
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ผู้ใช้บัณฑิต 
1. บัณฑิตมีความรู้เชิงวิชาการที่มากพอ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

2. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูง มีความอดทน และซื่อสัตย์ 

3. บัณฑิตสามารถท างานกับผู้ร่วมงานได้ดี และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

4. บัณฑิตที่ต้องท างานในส่วนงานที่ใช้ความรู้เชิงลึกเฉพาะด้านยังต้องการความรู้และต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 

  
หัวหน้าภาควิชา 

1. ภาควิชามีการด าเนินโครงการทั้งด้านบริการวิชาการแก่สังคม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีการบูรณา

การกับการเรียนการสอนในรายวิชา และใช้งบประมาณท่ีมาจากนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกัน 

2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีจุดเด่น ดังนี้ 
  - การร่วมแรงร่วมใจของรุ่นพี่ รุ่นน้อง ศิษย์เก่า และคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  
  - ความหลากหลายของภาควิชาท าให้สามารถท างานได้อย่างลงตัว 
  - เนื้อหารายวิชาของคณะศึกษาศาสตร์เป็นสิ่งบังคับให้นักศึกษาต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คณะก าหนด 
  - บรรยากาศการเรียนในคณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาและอาจารย์มีความใกล้ชิด ท าให้นักศึกษารู้สึก
อบอุ่น 
  - นักศึกษามีวินัยสูง 
  - มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันในมหาวิทยาลัย 
  - ค่าหน่วยกิตถูก และสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่อยากเรียนได้ 
  - จัดกิจกรรมได้ครบตามที่คุรุสภาก าหนด 
 3. การประเมินของคุรุสภาในการรับรองหลักสูตรเพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาใช้ระบบมหาวิทยาลัย
ปิดซึ่งไม่ใช้บริบทของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 4. การบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยมีระบบขั้นตอนมากท าให้เกิดความล่าช้าในการรับบุคลากรใหม่เพ่ือ
ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการหรือลาออก และการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการใช้เวลานาน 
 
ประธานหลักสูตร  
 1. ปัญหาการบริหารหลักสูตรหรือการปรับเปลี่ยนเกณฑ์หลักสูตร ปี 2558 ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
 2. คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการจัดท า SAR  เป็นอย่างดี 
 3. คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายให้อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านประจ าหลักสูตร 
 4. การส่ง มอค.3 และ มคอ.5 ของอาจารย์ผู้สอนไม่มีปัญหา แต่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่เสถียรท า
ให้ช่วงเวลาเข้าระบบของอาจารย์มีปัญหา  
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 5. คณะศึกษาศาสตร์ควรเร่งเรื่องการรับบุคลากรเพ่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เกิดความต่อเนื่อง 
 6. นโยบายของ สกอ. ที่ปรับเปลี่ยนในบางสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา วัดผลและประเมินผล 
ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนท าให้การด าเนินงานหลักสูตรเกิดความสับสน 
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