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     บทที่ 1 

บทนํา 
1.1 บทสรุปผูบริหาร 

…………………………………………………………………………………………………...............……………………………
ช่ือหนวยงาน  ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมา 
…………………………………………………………………………………………………...............……………………………
ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
…………………………………………………………………………………………………...............……………………………
รายช่ือผูบริหารของหนวยงาน 
…………………………………………………………………………………………………..............……………………………
หลักสูตรและสาขาท่ีเปดสอน  (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
จํานวนนักศึกษา  (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
จํานวนอาจารยและบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………….............……………………………… 
 

หมายเหตุ หนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนใหกําหนดระดับคุณภาพของอาจารย ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อาจารย         
ผูชวยศาสตราจารย         
รองศาสตราจารย         

ศาสตราจารย         
ขอมูล ณ วันท่ี................................................. 
 
1.2 งบประมาณและอาคารสถานท่ี 

………………………………………………………………………………………………….............………………………………
…………………………………………………………………………………………………...............…………………………… 

1.3 เอกลักษณวัฒนธรรมของหนวยงาน  (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
…………………………………………………………………………………………………...............…………………………… 
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1.4 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน    

ผลการประเมินป 2554 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2555) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
องคประกอบท่ี 1 
……………………………………………… 
องคประกอบท่ี 2 
…………………………………………………….. 
องคประกอบท่ี 3 
……………………………………………………. 
องคประกอบท่ี 4 
……………………………………………………. 
องคประกอบท่ี 5 
……………………………………………………. 
องคประกอบท่ี 6 
……………………………………………………… 
องคประกอบท่ี 7 
…………………………………………………… 
องคประกอบท่ี 8 
…………………………………………………….. 
องคประกอบท่ี 9 
……………………………………………………. 
องคประกอบท่ี 10 
……………………………………………………. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 บทสรุปผูบริหาร 
 คณะศึกษาศาสตรไดจัดตั้งข้ึนในป พ.ศ.2514 เพ่ือขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ใหกับประชาชน ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาคณะศึกษาศาสตรไดปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการคือ การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จวบจนปจจุบัน 
คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนท้ังในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญา
โท และระดับปริญญาเอก  

ในรอบปท่ีผานมา คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินงานในดานการจัดการเรียนการสอน โดยกําลัง
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของทุกสาขาวิชา ใหความรูดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา สงเสริมใหบุคลากรทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู จัดทําโครงการ
ตาง ๆ เพ่ือเปนการบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของไทย เพ่ือใหเห็นถึงความมีวัฒนธรรมและศิลปะในแขนงตาง ๆ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 1 เทากับ 0 (ระดับดมีาก)   
 
จุดเดน 

- 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
จุดออน 

- 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 
องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 เทากับ 3.58 (ระดับดี)  
  
จุดเดน 

คณะศึกษาศาสตรมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตรและสถาบันวิจัยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และหนวยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน 
 
 



 2 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
ประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอกผานการประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรยังมีนอย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. สงเสริมและหาชองทางใหคณาจารยท่ีทําวิจัยแลวเสร็จไดตีพิมพเผยแพรผลงานท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติใหมากข้ึน 

 องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 เทากับ 5.00 (ระดับดีมาก)   
จุดแข็ง 
 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 
จุดเดน 
- 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 
องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 เทากับ 3.26 (พอใช)   
จุดเดน 

มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 เทากับ 4.50 (ระดับดี)  

จุดเดน 
คณะมีแผน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

 
 
 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมินตามเกณฑ  สกอ.  อยูในระดับดี  ไดคะแนนเฉล่ีย 3.91 
คะแนนการประเมินตามเกณฑ ม.ร.  อยูในระดับดี  ไดคะแนนเฉล่ีย 4.10 
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ช่ือหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา 
ช่ือหนวยงาน คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ท่ีตั้ง  ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก   เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 10240 
ประวัติ   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2514 ท่ีทําการของคณะศึกษาศาสตรใน
ระยะแรก ใชอาคารซ่ึงมีลักษณะทรงกลมท่ีจัดสรางข้ึนเพ่ือแสดงสินคา ในงานแสดงสินคานานาชาติแหง
ประเทศไทย  พ.ศ. 2511  ตอมาป พ.ศ. 2516 ไดยายท่ีทําการคณะศึกษาศาสตรไปอยูท่ีอาคารศรีชุมซ่ึง
เปนอาคารชั่วคราว เนื่องจากอาคารศรีชุมมีสถานท่ีจํากัด  ในป พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จึงไดอนุมัติใหสรางอาคาร 5 ชั้น เปนท่ีทําการถาวรของคณะศึกษาศาสตร เรียกชื่ออาคารวา  อาคารคณะ
ศึกษาศาสตร (EOB) ป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติสรางอาคาร 5 ชั้น ในพ้ืนท่ีอาคาร       
นครชุม (NCB) เดิม ซ่ึงอยูดานหลังอาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB) ใหเปนท่ีทําการคณะศึกษาศาสตรเพ่ิม
อีกอาคารหนึ่ง  ใหเรียกชื่อเหมือนเดิมวา อาคารนครชุม(NCB)  ในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
อนุมัติใหรื้อถอนอาคารศรีชุม แลวสรางเปนอาคารเรียนรวม  5  ชั้น ในพ้ืนท่ีของอาคารศรีชุมเดิม (ให
เรียกชื่ออาคารศรีชุมเหมือนเดิม) และอนุมัติใหพ้ืนท่ีชั้น 1-2  ของอาคารศรีชุมใหม เปนท่ีทําการของ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร และภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร รับผิดชอบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ใหจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพ่ือเปนสถานปฏิบัติการทางดานการศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาการแกเยาวชนในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6  ตั้งแตปการศึกษา 2516 และในป พ.ศ. 2529 ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

คณะศึกษาศาสตรไดเตรียมความพรอมดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ และหองปฏิบัติการเพ่ือเปดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยใชรวมกับการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จนถึง  พ.ศ. 2532          
จึงไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรเปน
หลักสูตรแรก  และปตอ ๆ มาไดรับอนุมัติใหเปดสอนปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
ปรัชญา  ปณิธาน  เปาหมายและวัตถุประสงค 

  ปรัชญา (Philosophy) คือ เปดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 
 ปณิธาน (Will)  คือ พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต มุงผลิตบัณฑิตท่ีมี

ศักยภาพและคุณธรรมนําไปสูการสรางสรรค และรับผิดชอบตอสังคม 
เปาหมาย  (Goals) 
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม และ 

จริยธรรมท่ีดีงาม สอดคลองกับความตองการของสังคมท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 
2. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสวนกลาง และจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูทางวิชาการ วิชาชีพ และเปน
การกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม อยางท่ัวถึงกัน 
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3. ปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการบริการ สนับสนุนและสงเสริมความรูทางวิชาการใหแก
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตรอยางท่ัวถึงกัน 

4. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการใหมี
มาตรฐานทางการศึกษา รวมท้ังประเมินและปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง 
 วัตถุประสงค  (Objectives)   มีดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ และวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึกท่ีดีตอ
การประกอบอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความม่ันคงทางอารมณ มีความเปนผูนํา มีความรู ทักษะ 
และความสามารถท่ีเปนประโยชน เพ่ือการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติได 

2. เพ่ือพัฒนาวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย และสรางเครือขายการเรียนรูไปสูสังคมและ 
ชุมชน เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย สนับสนุนใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรเปนผูท่ีใฝรู 
สามารถสรางองคความรู ใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการ และสามารถเผยแพรผลงานไปสูสากลได 

4. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท้ังทางดานการบริหาร และวิชาการ ใหมีความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา มีความเปนเลิศทางวิชาการ รวมท้ังมี
ระบบตรวจสอบ  ประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม และมีความโปรงใส 

5. สงเสริมสนับสนุนใหเห็นคุณคา และสรางสรรควัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังสืบ
สานวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามใหยั่งยืนตลอดไป 

6. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสามารถ
นํามาประยุกต และดัดแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะของวิชา และทองถ่ิน 
 

รายช่ือผูบริหารของหนวยงาน 
รายนามคณบดีคณะศึกษาศาสตร   ตั้งแตเริ่มกอตั้งคณะศึกษาศาสตรจนถึงปจจุบัน  มีดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย ดร.อภิรมย   ณ นคร   (2514-2524) 
2. อาจารยธํารง   มานะกิจ    (2524-2528) 
3. รองศาสตราจารยเอนก   เพียรอนุกูลบุตร   (2528-2532) 
4. ศาสตราจารย (พิเศษ) จรินทร    ธานีรัตน   (2532-2536) 
5. รองศาสตราจารยรวมศักดิ์    แกวปลั่ง   (2536-2538) 
6. รองศาสตราจารยพิมพพรรณ    เทพสุเมธานนท   (2538-2542) 
7. รองศาสตราจารยระวิวรรณ   ศรีครามครัน  (2543-2551) 
8. รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช  สําราญจิตต   (2552-2556) 
9.  ผูชวยศาสตราจารยทิพย  หาสาสนศรี   (2556 – ปจจุบัน) 
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โครงสรางการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาควิชาหลักสตูรและการสอน   

 ภาควิชาการประเมินและการวิจัย   

 ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา หนวยสารบรรณ  

ภาควิชาภูมิศาสตร หนวยการเจาหนาท่ี  

ภาควิชาพลานามยั หนวยอาคารสถานท่ีฯ  

ภาควิชาจิตวิทยา หนวยผลติเอกสาร  

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   

ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา    

ภาควิชาคหกรรมศาสตร* หนวยการเงินและบัญชี  

ภาควิชาการศึกษาตอเน่ือง* หนวยพัสด ุ  

   

   

หนวยทะเบียนและประเมินผล  

หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  

   

   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ  

หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  

 หนวยวิเทศสัมพันธ  

   

   

หนวยแผนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

 หนวยประเมินคณุภาพการศึกษา  

   
   
   

 
 
 
หมายเหต ุ  งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ แบงสวนราชการเพิม่เติมตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง                             

คร้ังที่ 4/2548  วาระที ่4.4 เร่ืองการแบงสวนราชการเพิ่มเติมในสํานักงานเลขานุการ/สํานกั/สถาบันทีจ่ัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2548 

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานเลขานุการ ภาควิชา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุ

 

 

งานบริการการศึกษา 

 

 

งานนโยบายและแผน 

 

 

งานบริหารและธุรการ  สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

*   แบงสวนราชการเปนการภายใน 
 ตามมตสิภามหาวิทยาลัย 
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โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาควิชาหลักสตูรและการสอน   
 ภาควิชาการประเมินและการวิจัย   
 ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา หนวยสารบรรณ  
ภาควิชาภูมิศาสตร หนวยการเจาหนาท่ี  
ภาควิชาพลานามยั หนวยอาคารสถานท่ีฯ  
ภาควิชาจิตวิทยา หนวยผลติเอกสาร  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา    
ภาควิชาคหกรรมศาสตร* หนวยการเงินและบัญชี  
ภาควิชาการศึกษาตอเน่ือง* หนวยพัสด ุ  

   
   

หนวยทะเบียนและประเมินผล  
หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  
   
   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ  

หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 หนวยวิเทศสัมพันธ  
   
   

หนวยแผนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

 หนวยประเมินคณุภาพการศึกษา  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ หัวหนาภาควิชา 

หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 

หัวหนางานบริการการศึกษา สธ.มร. 

หัวหนางานคลังและพัสด ุ

หัวหนางานบริการการศึกษา 

 

 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

 

 

หัวหนางานบริหารและธุรการ สธ.มร. 

หัวหนางานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

*   แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 
 ตามมติสภามหาวิทยาลยั 

รองคณบดีฝาย

 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝายสวัสดิการ รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ฯ 

คณะกรรมการประจําคณะ (กปค.) 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณบดี 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ ฯ เปนประธานกรรมการ 
คณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงมีอํานาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พุทธศักราช 2541 มาตรา 34 และเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนในการปฏิบัติราชการของคณะ
ศึกษาศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายตาง ๆ ปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดี ดังตอไปนี้ 
 1.  รองคณบดีฝายบริหาร (ร.คศษ.บ.) มีอํานาจสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการในสายงานดังตอไปนี้  

1.1 งานจัดซ้ือ จัดจาง รวมท้ังการเบิกจาย ในวงเงินไมเกิน 100,000  บาท 
1.2 ประสานงานกับสวนราชการท่ีเก่ียวกับงานธุรการ, งานบริหาร, งานพัสดุ 
1.3 การอนุมัติลากิจ – ลาปวย ท่ีอยูในอํานาจของคณบดี 
1.4 การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน – ภายนอก คณะ 
1.5 ควบคุม ดูแล จัดสรร การใชอาคารของคณะ 
1.6 ควบคุม ดูแล การใชยานพาหนะของคณะ 
1.7 หนังสือรับรองสถานภาพของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 
1.8 งานท่ีมิไดมอบหมายใหรองคณบดีหรือหนวยงานใดโดยเฉพาะ และเปนเรื่อง          

ปกติท่ัวไป ยกเวนงานราชการลับหรืองานสําคัญใหเสนอคณบดีโดยตรง 
1.9 กํากับการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
1.10 ประสานงานเก่ียวกับการสอบไล การพิมพขอสอบ 
1.11 งานบัณฑิตศึกษา 
1.12 งานราชการอ่ืนตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ในกรณีท่ีคณบดีไมอยูใหรองคณบดีฝายบริหารเปนผูรักษาราชการแทนคณบดี 
2.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย (ร.คศษ.ว.) มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ

การปฏิบัติราชการดังนี้ 
2.1 งานหนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ บริการการศึกษา 
2.2 การปรังปรุงหลักสูตร ตํารา 
2.3 การเปด – ปด กระบวนวิชา 
2.4 การประเมินผลการเรียนการสอน 
2.5 การวิจัย 
2.6 งานวิเทศสัมพันธ 
2.7 พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพ่ือนําเสนอคณบดี 
2.8 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.9 งานการเรียนการสอน 
2.10 งานบริการทางวิชาการแกสังคม 
2.11 งานพัฒนาคณาจารย 
2.12  พิจารณากลั่นกรองการลาศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงานของขาราชการเพ่ือนําเสนอ

คณบดี 
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2.13 การสอบไล การพิมพขอสอบ 
2.14 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

3.  รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (ร.คศษ.นผ) มีอํานาจใน
การสั่งการ การอนุญาตการอนุมัติ การปฏิบัติราชการดังนี้  

3.1 งานเก่ียวกับงานนโยบายและแผน 
3.2 กํากับ ดูแล ประสานงาน เก่ียวกับงบประมาณ แผนงาน 
3.3 เสนอแผนหรือโครงการใหม 
3.4 การวางแผนกําลังคน การกอตั้ง ภาควิชา หนวยงานตาง ๆ ภายในคณะฯ 
3.5 งานเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
3.6 กํากับดูแลประสานงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.7 จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

ในกรณีท่ีคณบดี รองคณบดีฝายบริหาร หรือรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยไมอยู ให
รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษารักษาราชการแทนคณบดี 
 4.  รองคณบดีฝายสวัสดิการ (ร.คศษ.ส.) มีอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

4.1 การรับรองการใชสิทธิเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล และการ
ชวยเหลือคาใชจายในกรณีถึงแกกรรม 

4.2 งานสวัสดิการเงินกู  
4.3 ดําเนินการดูและจัดงานในวันสําคัญตาง ๆ  
4.4 งานรับรองเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับสวัสดิการของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 
4.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

ในกรณี คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝาย
นโยบายและแผนแะละประกันคุณภาพการศึกษาไมอยู ใหรองคณบดีฝายสวัสดิการรักษาราชการแทน 

5.  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา (ร.คศษ.นศ.) มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการในสายงานตาง ๆ ดังนี้ 

5.1 กิจการนักศึกษา 
5.2 รับรองความประพฤตินักศึกษา 
5.3 การลงทะเบียน และ/หรือการสอบซํ้าซอน 
5.4 การรับรองสถานภาพนักศึกษา 
5.5 งานพระราชทานปริญญาบัตร 
5.6 งานปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
5.7 งานของหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา และหนวยกิจการนักศึกษา ยกเวน

หนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษาปริญญาบัตร 
5.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

6.  รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ร.คศษ.สธ.มร.)         
มีอํานาจ ในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง ตามระเบียบคณะศึกษาศาสตร และระเบียบ
ราชการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

6.1 กํากับ ดูแลบริหารจัดการท่ัวไปในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
6.2 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
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 รองคณบดีฝายใดปฏิบัติราชการเรื่องใดแทนแลว และเปนเรื่องสําคัญ หรือเปนเรื่องสมควร ให
รายงานใหคณบดีทราบดวย 
 รองคณบดีทุกฝายมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในความรับผิดชอบแลวแตกรณี 
 
ภาควิชา 

ภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนของคณะฯ โดย
ดําเนินการสอนท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประกอบไปดวย 10  ภาควิชา  ดังนี้ 

1. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
2. ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา 
3. ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 
4. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
5. ภาควิชาพลานามัย 
6. ภาควิชาจิตวิทยา 
7. ภาควิชาภูมิศาสตร 
8. ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 
9. ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
10. ภาควิชาการศึกษาตอเนื่องและอาชีวศึกษา 

 

สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานธุรการและใหการสนับสนุน

ภาระงานตามพันธกิจของคณะ  แบงสวนราชการออกภายใน ออกเปน 5  งาน ดังนี้ 
1. งานบริหารและธุรการ  ประกอบดวย หนวยสารบรรณ  หนวยการเจาหนาท่ี   หนวย

อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  และหนวยผลิตเอกสาร ซ่ึงแตละหนวยมีหนาท่ี ดังนี้ 
 -  หนวยสารบรรณ  มีหนาท่ีรับ สงหนังสือ  รางโตตอบหนังสือ จัดระเบียบและควบคุม

การจัดเก็บหนังสือ  จัดแยกหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ เสนอผูบังคับบัญชา เวียนและปดประกาศ 
ลงทะเบียนรับ สงจดหมายและพัสดุไปรษณีย และทําลายหนังสือราชการ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี 1ไดรับ
มอบหมาย 

 -  หนวยการเจาหนาท่ี   มีหนาท่ีควบคุมทะเบียนประวัติ และรวบรวมขอมูลขาราชการ  
พนักงานและลูกจาง การสรรหาบุคคล  ขออนุมัติสอบบรรจุ  แตงตั้ง เลื่อนข้ัน ปรับวุฒิ ปรับตําแหนง
ควบคุมและรวบรวมขอมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ  วินัยขาราชการ  การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี1ไดรับมอบหมาย 

 - หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   มีหนาท่ีดูแลดานความสะอาดสถานท่ีท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร  เตรียมสถานท่ีหองบรรยาย  ลิฟท    รถยนต  ควบคุมดูแลการเบิกจายน้ํามัน   
การปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต  พนักงานทําความสะอาด และซอมบํารุงระบบประปา  ไฟฟา และ
งานอ่ืนๆ ตามท่ี1ไดรับมอบหมาย 

 - หนวยผลิตเอกสาร มีหนาท่ีดานการจัดพิมพเอกสาร ขอสอบ และตํารา 
2. งานคลังและพัสดุ   ประกอบดวยหนวยการเงินและบัญชี  หนวยพัสดุ มีหนาท่ี ดังนี้ 
 -  หนวยการเงินและบัญชี  มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการเงินของคณะฯ เก่ียวกับการเบิก

จายเงินทุกประเภทตามงบประมาณท่ีไดรับ  การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทํารายงานแสดง
ฐานะทางการเงิน และการบัญชี  ใหคําปรึกษาดานการเงินและบัญชี  
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 -  หนวยพัสดุ    มีหนาท่ีดําเนินการจัดซ้ือ  จัดหาวัสดุครุภัณฑ  ควบคุม รักษาพัสดุภัณฑ 
รายงานขอแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด  ลงทะเบียนครุภัณฑ  ควบคุมทะเบียนประวัติครุภัณฑ   ให
คําปรึกษาดานวิชาการพัสดุ  รวบรวม สรุปและวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการใชจายเงินและการจัดซ้ือ
จัดจางของคณะศึกษาศาสตรเปนรายเดือน  รายไตรมาส และรายป 

3. งานบริการการศึกษา   ประกอบดวยหนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  หนวย
สงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   และหนวยกิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 -   หนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  มีหนาท่ีจัดทําและรักษาทะเบียน
ประวัตินักศึกษา ตรวจสอบแกไขหลักฐานทางทะเบียน  บันทึกประวัติและผลการสอบ  ตรวจสอบ
รับรองผลการศึกษา ประกาศผลการสอบไล และออกหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ ใหนักศึกษา 

 -   หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ มีหนาท่ีดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการ
ตําราของคณะศึกษาศาสตร  เชน การจัดพิมพ การเบิกจายคาตอบแทนรางวัลตํารา แจงยอดตํารา
คงเหลือ  ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการจัดโครงการประชุม  อบรม สัมมนา การบรรยาย 
อภิปรายและสนทนาทางวิชาการ  ดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน  จัดทําภาระงานสอนของอาจารยประเมินประสิทธิภาพผูสอน  และดําเนินการและ
ประสานงานเก่ียวกับการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยพลศึกษาสวนภูมิภาค 

 -   หนวยกิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษาดานหลักสูตร  แนะแนวการศึกษา  
แนะแนวทางการประกอบอาชีพ  บริการจัดหางานท้ังนักศึกษาและบัณฑิต  ดําเนนิการจัดหาทุนการศึกษา  
และตอบปญหาเก่ียวกับการสอบซํ้าซอน  การลงทะเบยีนเรยีน การเทียบโอนหนวยกิต  และดาํเนินการ
เตรียมการและฝกซอมบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

4. งานนโยบายและแผน  มีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานโดยจําแนกออกเปน       
3 หนวย ประกอบดวย 

- หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ มีหนาท่ีวิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทํา
แผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและแผนระยะยาวสูแผนการปฏิบัติ การจัดทํางบประมาณ
ประจําป  

- หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  มีหนาท่ีในการจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเก่ียวกับ
สถานภาพและศักยภาพของคณะศึกษาดานตาง ๆ เชน ดานนักศึกษา โปรแกรมการศึกษา บุคลากร 
งบประมาณ รวมถึงขอมูลทุกดานของคณะฯ 

- หนวยวิเทศสัมพันธ มีหนาท่ีในการติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศสัมพันธ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาคณะฯ 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบและมีลักษณะงานจําแนกเปน    
2 หนวย คือ 

 - หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดําเนินงานประสานงานระดับนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
บริหารงบประมาณท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 - หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการดําเนินการประสานงานระดับปฏิบัติการ
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดสงและรวบรวมแบบประเมินตาง ๆ เพ่ือนําไปประมวลผล  
 
บัณฑิตศึกษา 

เปนหนวยงานปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตรมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 
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2. กําหนดเง่ือนไขลงทะเบียนเรียนและการจัดการสอบไล 
3. ประสานงานดานบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม การสอน        

การวิจัย การจัดตารางสอน ตรวจสอบและพิจารณาผลการสอบไลในระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ 
5. รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 
6. รวบรวมบทความจากวิทยานิพนธของมหาบัณฑิตในแตละปการศึกษาท่ีไดพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
7. จัดทําโครงการใชจายเงินประจําปสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะเพ่ือนําเสนอบัณฑิต

วิทยาลัยพิจารณา 
 
คณะกรรมการฝายตาง ๆ 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบทางดานวิชาการ สงเสริมพัฒนาทาง
วิชาการ สงเสริมพัฒนากิจการนักศึกษา การบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมท้ัง
งานธุรการ ดังนี ้

1.  คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มีอํานาจและหนาท่ีตาม มาตรา 34 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 2541  ดังนี้ 

1.1 วางนโยบาย และแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.2 พิจารณาหลักสูตร และรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพ่ือเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย 
1.3 พิจารณาวางระเบียบและออกแบบขอบังคับภายในคณะท่ีสภามหาวิทยาลัย

มอบหมายหรือเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
1.4 พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําตอใน

คณะตอมหาวิทยาลัย 
1.5 จัดการวัด  ประเมินผล  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
1.6 สงเสริมงานวิจัย งานบริการทางวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.7 พิจารณางบประมาณของคณะ 
1.8 ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี 
1.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ เก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

2.  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 
2.1 ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2.2 วางแผนการใชจายงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2.3 วางแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.4 ดูแลมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.5 จัดทําแผนการเปดหลักสูตรตาง ๆ ทําแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2.6 ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 



 17 

3.  คณะกรรมการฝายวิชาการและสงเสริมการวิจัย  
3.1 สงเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
3.2 พิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพ่ือเสนอคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
3.3 ดําเนินงานบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตรแกสังคม 
3.4 สงเสริมและสนับสนุนงานดานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหเปนไปตามเกณฑสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.5 กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางการวิจัยเพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ

คณะศึกษาศาสตร 
3.6 พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
3.7 พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการวิจัย 

และการสรางสรรคผลงานทางการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
3.8 รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย แกไขปญหาและขัดอุปสรรค

เก่ียวกับการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
4.   คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 

คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานนโยบายและ
แผนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการของคณะฯ ประชุม กําหนดนโยบาย วางแผนและนําเสนอคณบดี
ในงานท่ีเก่ียวของดังนี้ 

4.1 วิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทําแผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและ
ระยะยาวสูแผนการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหและจัดทําระบบงานของ
หนวยงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาการศึกษา การวางแผนดานแผนงานโครงการและ
โครงสราง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การวิเคราะหอัตรากําลังของหนวยงานตาง ๆ 

4.2 การจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะ
ศึกษาศาสตร ดานขอมูลภายในคณะศึกษาศาสตร และปรับปรุงใหทันสมัย งานสงเสริมและสนับสนุน
ดานวิจัยสถาบัน ดานสารสนเทศ  

4.3 การติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย ในดานพิธี
การและสารสนเทศดานความสัมพันธกับมหาวิทยาลัย แสวงหาความรวมมือและขยายขอบเขตความ
รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  

5.  คณะกรรมการฝายสวัสดิการและกองทุน  รับผิดชอบงานดานสวัสดิการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

5.1  ดานสวัสดิการ  ทําหนาท่ี 
5.1.1 จัดหาแหลงเงินทุนสวัสดิการ และจัดหารายไดเขากองทุนสวัสดิการคณะ

ศึกษาศาสตร 
5.1.2 จัดสวัสดิการเงินกูยืมเพ่ือใหความชวยเหลือบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีมีรายได

นอย 
5.1.3 จัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เชน  น้ําดื่ม  เยี่ยม

ผูปวยท่ีเขารักษาตัวในโรงพยาบาล  ชวยเหลือเงินและรวมพิธีศพบุคลากร  บิดา  มารดา  สามี ภรรยา  และ
บุตรของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรท่ีเสียชีวิต 

5.1.4 ดําเนินงานดานสวัสดิการตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดใหแกบุคลากร   
ของมหาวิทยาลัย  โดยประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในสวนของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร 
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5.1.5 จัดสวัสดิการดานสรางเสริมสุขภาพใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร รวมกับ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5.1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เขารวมขบวนพาเหรด
และแขงขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง (สุพรรณิการเกม)  ซ่ึงมีประจําทุกป 

5.1.7 จัดใหมีเครื่องวัดความดันโลหิต เพ่ือใหบริการบุคลากรวัดความดันโลหิตดวย
ตนเอง 

5.2  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.2.1 วางแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับนโยบายดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร 
5.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร 
5.2.3 รวมโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

และหนวยงานภายนอก 
5.2.4  รวมโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสถาบัน

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรยติ และ คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดข้ึน 
5.2.5 สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในคณะศึกษาศาสตรโดยรณรงคใหบุคลากร

คณะศึกษาศาสตรแตงกายดวยเครื่องแตงกายสีชมพูในวันอังคาร การทักทายดวยการไหวและกลาวคํา
สวัสดี  

6.  คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 งานบริการใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

(1) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานดานการแนะแนวการศึกษา 
*(2) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานเก่ียวกับทะเบียนประวัตินักศึกษา 
*(3) วางแผนและควบคุมการดําเนินงาน ตรวจสอบผลการสอบไลท่ีเก่ียวของกับ

บริการผลการสอบไลท่ีเก่ียวของกับบริการผลการสอบของนักศึกษา 
(4) วางแผน จัดเตรียมงาน และควบคุมดูแลการดําเนินงานรับสมัครใหมในแตละ

ภาคการศึกษาในข้ันตอนท่ีคณะฯ รับผิดชอบ 
(5) ควบคุมดูแล การดําเนินงานบริการจัดหางานใหนักศึกษา โดยการปด

ประกาศรับสมัครงานของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
(6) วางแผน จัดเตรียมงานและควบคุมการดําเนินงาน ลงทะเบียนในแตละภาค

การศึกษา 
*(7) ควบคุม ดูแลการดําเนินงานการขอสอบซํ้าซอนในแตละภาคการศึกษา 
(8) วางแผน ควบคุม ดูแลบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรในพิธีพระราชทาน       

ปริญญาบัตร 
(9) วางแผน ควบคุม ดูแล การจัดทําบอรดนิเทศ 

6.2. งานบริการทุนการศึกษา 
(1) ทุนภายในคณะ 

- วางแผนควบคุมดูแลการดําเนินงานเก่ียวกับทุนการศึกษา 
- จัดวางตัวบุคลากรใหดูแลรับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษา 
- ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในเรื่องการขอรับทุนการศึกษา 
- จัดทําประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทตาง ๆ ของคณะ

ศึกษาศาสตร เชน ทุนพระพรหมคุณาภรณ (ด.เจียม กุลละวณิชย)           
ทุนละมอม ทองเอ่ียม และทุนคุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เปนตน 



 19 

- ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาผูรับขอทุน 
- ตรวจสอบคุณสมบัติ พรอมหลักฐานของผูสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสัมภาษณขอรับทุน 
- ดําเนินการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 มอบในวันจัดโครงการพิธี    

ไหวครูของคณะศึกษาศาสตร สวนภาคเรียนท่ี 2 มอบในวันครู 
(2) ทุนของมหาวิทยาลัย 

- ดําเนินงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 
(3) เปนกรรมการสัมภาษณทุนของมหาวิทยาลัย 

 - ดําเนินงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 
6.3  งานในโครงการกิจการพิเศษ 

 (1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร 
- วางแผนควบคุมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหมเพ่ือแจก
นักศึกษา 

- จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- รวมเปนวิทยากรในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการใหบริการการศึกษาภายใน
คณะศึกษาศาสตร 

 (2) โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร 
- วางแผนควบคุม ดูแล การดําเนินงาน 
- เชิญคณะกรรมการชมรมวิชาการของคณะศึกษาศาสตรรวมประชุม 
- ประกาศเชิญชวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรรวมงานพิธีไหวครู 
- เชิญคณาจารยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตรรวมงาน 
- ขอความอนุเคราะหดนตรีไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ขอความอนุเคราะหยืมเสื้อครุยปริญญา และเข็มพอขุนของสํานักพิมพ 
- จัดเตรียมสถานท่ี 

 (3) โครงการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีลักษณะพึงประสงค โดย
การจัดโครงการหรือกิจกรรมใหครบ 5 ประการ คือ 
- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในคณะศึกษาศาสตร 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมทํานุศิลปวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมนันทนาการ 

6.4 งานบริการท่ัว ๆ ไป 
 (1) งานประชาสัมพันธ เชน ติดประกาศขาวสารจากหนวยงานอ่ืน ๆ รับโทรศัพท
(โทร 02-310-8315) ใหคําปรึกษาและแนะนําทุกกรณีท่ีมีผูติดตอมา  

* (2) แจก มร.30 ใหกับนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
* (3) แจกตารางสอบไลรายบุคคล 
*(4) แจงผลการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแกนักศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตรใหทราบ 
 (5) แจงบัณฑิตเก่ียวกับกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

หมายเหตุ  * เปนภารกิจท่ีงานบริการการศึกษาไดดําเนินการใหบริการอยางตอเนื่อง 
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7.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 

7.1   วางแผนการดําเนินงานระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายของคณะศึกษาศาสตร 

7.2   จัดโครงการเพ่ือเสริมสรางความรูความขาใจและทักษะประกันคุณภาพใหกับบุคลากร
ในคณะศึกษาศาสตรอยางสมํ่าเสมอ 

7.3   รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ประเมินผลและจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 

7.4   สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการพัฒนาการจัด
การศึกษา และสามารถใชรวมกันท้ังระดับภาควิชาและคณะฯ 

7.5   ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เพ่ือรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร 

7.6   สงเสริมใหมีการใชกระบวนการคุณภาพ PDCA ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ
คณะฯ เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพภายในองคกร 

7.7   ติดตามผลการปะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกเพ่ือนําผลการประเมินไป
พัฒนา  ปรับปรุงการใหความรูและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

8.  คณะกรรมการฝายบริหารและพัฒนา มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหารงานของ
คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 

8.1   วางแผนเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล 

8.2   พัฒนาระบบสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.3   พัฒนาดานกายภาพ และสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา

และบุคลากร 
8.4   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานการบริหารจัดการและการเรียนการ

สอน 
8.5   พัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

หลักสูตรและสาขาที่เปดสอน  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป (14 วิชาเอก)   
2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา 
3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา 
6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
11 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
1 หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร 
2 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา 
3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสังคม 
4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
6 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
8 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
9 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
10 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
11 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
12 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
13 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 
14 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
17 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจัดการอาชีวศึกษา  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร  (5 สาขาวิชา) 
  
  

จํานวนนักศึกษา  
จํานวนนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  

 จํานวนนักศึกษา (ปการศึกษา 2556) 
 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 
ระดับปริญญาตรี 4,287 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ระดับปริญญาโท  424 
ระดับปริญญาเอก 45 

รวมท้ังส้ิน 4,756 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2555-2556) 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษา (คน) 
ระดับปริญญาตรี 400 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 
ระดับปริญญาโท  2,922 
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ระดับปริญญาเอก 6 
รวมท้ังส้ิน 3,334 

 
 ขอมูล : -  งานบริการสารสนแทศ ฝายบริการวิชาการและสารสนเทศ สวป. 
  -  ฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

1.7  จํานวนอาจารยและบุคลากร 
จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร : จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

 

วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

อาจารย 22.5 62.5 - 85 
ผูชวยศาสตราจารย 7 19 - 26 
รองศาสตราจารย 21 37 - 58 

ศาสตราจารย 0 0 - - 
รวม 50.50 118.50 - 169 

 

 
 
แสดงจํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2556 
 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

สายปฏิบัติการ ขาราชการ 14 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 14 

 ลูกจางประจํา 10 

 ลูกจางงบรายได 11 

 ลูกจางประจํา (งบรายได) 2 

 ลูกจางชั่วคราว (รายป) 8 

 ลูกจางเงินทุนโรงเรียน สธ.มร. 7 

 ลูกจางเงินโครงการฯ 8 

รวม 74 
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1.2  งบประมาณ 
  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานของคณะฯ จากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายจายจาก
รายได จํานวนรวมท้ังสิ้น 198,984,692 บาท ดังรายละเอียด 
 
งบประมาณรายจายประจําป (งบแผนดิน)  ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน 143,622,300  บาท 
 ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     143,622,300  บาท  

1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร   143,622,300  บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

- จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร   143,622,300  บาท 
กองทุนเพ่ือการศึกษา     143,622,300  บาท 
1) งบบุคลากร      114,694,100  บาท 

1.1  เงินเดือน     110,228,800  บาท 
     1.1.1 เงินเดือนขาราชการ   110,228,800  บาท 

1.1.2 เงินประจําตําแหนงบริหาร 
1.1.3 เงินประจําตําแหนงวิชาการ 
1.1.4 เงินประจําตําแหนงวิชาชีพ 
1.1.5 เงินตอบแทนรายเดือนขาราชการ 
1.1.6 เงินตอบแทนรายเดือนขาราชการ 

1.2  คาจางประจํา         4,465,300  บาท 
1.2.1 คาจางลูกจางประจํา       4,465,300  บาท 
1.2.2 เงินตอบแทนรายเดือนลูกจางประจํา 
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1.2.3 เงิตตอบแทนสมทบคาจางประจํา 
2) งบเงินอุดหนุน         28,928,200 บาท 

2.1 เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร       28,928,200 บาท 
2.1.1 เงินเดือนพนักงานของรัฐ       28,928,200 บาท 
2.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ 
2.1.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานของรัฐ 

 
งบประมาณรายจายจากรายได ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน   55,362,392  บาท 

ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     54,962,392  บาท 
1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร   54,962,392  บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 
1.1.1จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร  50,505,392  บาท 
กองทุนเพ่ือการศึกษา     48,505,392  บาท 
1. งบบุคลากร      21,445,392  บาท 

1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย     4,810,752  บาท 
1.1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย     
1.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 

1.2 คาจางลูกจางงบรายได      8,905,464  บาท 
1.2.1 คาจางลูกจางงบรายได     
1.2.2 คาตอบแทนการเลื่อนข้ันพิเศษ 

1.3 คาจางชั่วคราว       7,729,176  บาท 
1.3.1 คาจางลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว     
1.3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% 

2. งบดําเนินงาน      13,500,000  บาท 
2.1  คาตอบแทน     13,500,000  บาท 

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

3. งบเงินอุดหนุน            60,000  บาท 
3.1 เงินกิจกรรมวิชาการนักศึกษา          60,000  บาท 

4. งบรายจายอ่ืน     13,500,000  บาท 
4.1 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาค ป.ตรี     500,000  บาท 
4.2 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาค ป.โท 13,000,000  บาท 

กองทุนสินทรัพยถาวร       2,000,000  บาท  
1. งบลงทุน        2,000,000  บาท 

1.1 คาครุภัณฑ       2,000,000  บาท 
1.2 กิจกรรมสนับสนุน 

บริหารจัดการท่ัวไป       4,457,000  บาท 
กองทุนท่ัวไป        4,457,000  บาท 
1. งบดําเนินงาน       4,250,000  บาท 

1.1 คาตอบแทน       2,000,000  บาท 
1.1.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
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1.1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอ่ืนใหราชการ 
1.1.3 คาปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา 

1.2 คาใชสอย         500,000  บาท 
1.3 คาวัสดุ        1,700,000  บาท 
1.4 คาสาธารณูปโภค           50,000  บาท 

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

ข. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม           50,000  บาท 
1. งานบริการวิชาการแกชุมชน            50,000  บาท 

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

1.1  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน          50,000  บาท 
 ค. แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     50,000  บาท 

1. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม           50,000  บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

1.1.1 สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม          50,000  บาท 
กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม           50,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน            50,000  บาท 

1.1  เงินอุดหนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม         50,000  บาท 
จ. แผนงานวิจัย            300,000  บาท  

1. งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู         300,000  บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

 1.1.1 ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู       300,000  บาท 
กองทุนวิจัย           300,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน          300,000  บาท 

1.1  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย             300,000  บาท 
 
 
 
 

1.3  เอกลักษณของหนวยงาน 
 

ตราสัญลักษณและสีประจําคณะ 
 
 

 
ตราสัญลักษณ 
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สีประจําคณะ 

   
สีชมพู 
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1.4  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมายสําคัญในปจจุบัน 
ผลการประเมินป  2555 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2556) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 1 
คณะฯ มีกระบวนการการพัฒนาแผน การบรหิาร
สถาบันใหเกิด    อัตลักษณ คือผลติบัณฑติใหมี
ความรูคูคณุธรรมและการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลัษณของสถาบันคือ 
การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา อยูในระดับ
มาก  การพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณคือผลิต
บัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมอยูในระดับดี  

 
- 

1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํป 
2556 
2.ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พรอมกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 
 

ปงบประมาณ 2556 คณะฯ ดําเนินการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจําป 2556 
และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

องคประกอบท่ี 2 
คณะฯ มีระบบและกลไกการพัฒนาบรหิาร

หลักสตูร มีอาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก
และดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีระบบการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน อยูในระดับดี
มาก 
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับพอใช  ระบบและกลไกการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
การเสริมสรางคณุธรรมและจรยิธรรมใหกับ
นักศึกษาอยูในระดับดีมาก  

ผลงานของผูสาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
โทท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรอยูระดับตอง
ปรับปรุงเรงดวน 

 

สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษาไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรและนําเสนอ
ผลงานวิชาการในระดับชาต/ิ
นานาชาติเพ่ิมข้ึน 

1. พัฒนาระบบและกลไลการจัดการ
เรียนการสอนใหอยูในระดับด ี
2. เพ่ิมผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษาใหอยูในระดับ
พอใช 

ปการศึกษา 2556 1. คณะฯ มีระบบและกลไก
การจัดการเรยีนการสอนท่ีเนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญทุกหลักสตูร 

2. ขาดรายละเอียดของ
รายวิชาและการประสบการณ
ภาคสนามทุกรายวิชาของทุก
หลักสตูร 

3. ขาดผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูเรียนทุกรายวิชาทุก
ภาคการศึกษา 

4. ผลงานของผูสาํเรจ็
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
ไดรับการตีพิมพเผยแพรอยูในระดบั
ตองปรับปรุงเรงดวน โดยตีพิมพ 
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ผลการประเมินป  2555 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2556) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 3 
1. มีแผนการจัดทํา
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุกดาน  
2. ควรสงเสริมใหมี
ผูเขารวมกิจกรรมมากข้ึน เพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของการจดั
กิจกรรม 
 

สงเสริมใหมผีูเขารวมกิจกรรมมากข้ึน 
เพ่ือประโยชนสูงสุดของการจดักิจกรรม 
โดยเนนการประชาสัมพันธมากข้ึน 

 

1. มีการจัดระบบและกลไกสงเสริม
นักศึกษาท้ังในระดับปรญิญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

2. มีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาสราง
เครือขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน 

 

ปการศึกษา 
2556 

1. คณะฯ จัดกิจกรรมท่ีนําความรู
ดานการประกันคณุภาพ 5 ประเภท
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ไดแก 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
โครงการสงเสริม 3D ในสถานศึกษา 
โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม โครงการปจฉิมนิเทศ และ
โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร 
2. คณะฯ มีกิจกรรมท่ีนําความรู
ดานประกันคณุภาพ 2 ประเภทสาํหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดแก โครงการ
สานสมัพันธ และโครงการทําบุญ
ภาควิชาและรดนํ้าขอพรคณาจารย
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
3. คณะฯ ไดมีการจดักิจกรรมให
นักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาภายในสถาบันไดแก โครงการ
กีฬาสานสมัพันธ 4 คณะ และการศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวาง คณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง   
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ผลการประเมินป  2555 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2556) ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 4 
1. มีคณาจารยท่ีสนใจ

ทําวิจัย โดยใช
งบประมาณท่ีไดรับจาก
การจัดสรรจากงบรายได
ของคณะฯ และมีการนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน
ในการเรียนการสอน มี
การเผยแพรงานวิจัยใน
วารสารตางประเทศและ
การประชุมสัมมนาใน
ระดับนานาชาต ิ

2. ขาดเงินสนับสนุน
การการวิจัยภายนอก 

 

ประชาสมัพันธใหคณาจารยทําวิจยัโดย
กําหนดเปนการจัดการความรูของคณะฯ 
และมีการนําเสนอผลงานวิจัยของ
อาจารยในคณะฯ 

1. จํานวนงานวิจัย จํานวนรอยละ 10 ของ
คณาจารยในคณะศึกษาศาสตร 

2. จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพและเผยแพร
จํานวนรอยละ 80 ของจํานวนงานวิจัยท่ี
ไดดําเนินการในปท่ีผานมา 

 

ปงบประมาณ 
2556 

1. คณาจารยไดรับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยจากภายในสถาบัน
และภายนอก จํานวน 11 
โครงการวิจัย 

2. มีจํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร จํานวน 5 เรื่อง 

3. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีนําไปใชประโยชน จํานวน 2 
เรื่อง 
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ผลการประเมินป  2555 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2556) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 5 
1. มีการบริการวิชาการแกสังคม 

มีระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแกสังคม และไดดําเนินตาม
แผน PDCA จํานวน 6 โครงการ 
2. มีโครงการท่ีจดัทําตามแผน 

ไดรับความรวมมือจากหลายภาค
สวนและมีการดําเนินการอยางเปน
ระบบ 
3. มีการบูรณาการบริการ

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอน 

  

- 1. มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก

สังคมอยางตอเน่ือง 

2.  มีการบูรณาการจากการจัดบรกิาร

วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยทุก

โครงการ 

 

ปการศึกษา 
2556 

1. คณะฯ มีการจดัโครงการบริการ
วิชาการ 3 โครงการ ตามแผนบริการ
วิชาการท่ีไดรับเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยั 

2. มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการวิจัย จํานวน 1 
โครงการ 

3. มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
จํานวน 3 โครงการ  

4. ยังขาดการจัดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมอยางตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 6 
1. มีระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม มโีครงการตาม 
PDCA 10 โครงการ หลายโครงการ
มีการดําเนินอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
สอดคลองกับตัวบงช้ีท้ัง 3 ตัวบงช้ี 
อยูในเกณฑระดับดีมาก 

 

 
- 

มีระบบและกลไกการทํานุศิลปและ

วัฒนธรรม และมีดครงการท่ีสอดคลองกับตัว

บงช้ีท้ัง 3 ตัวบงช้ี ใหอยูในเกณฑระดับดมีาก 

ปการศึกษา 
2556 

1. มีระบบและกลไกลการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มีการดําเนินตามระบบ PDCA  ทุก
โครงการแตยังขาดการกําหนดหรอืสราง
มาตรฐานผลงานท่ีเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาต ิ
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ผลการประเมินป  2555 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2556) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 7 
คณะฯมีผลของภาวะผูบริหาร

ทุกระดับ มีการพัฒนาสูสถาบันเรยีนรู มี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจ มรีะบบบริหารความเสี่ยง และ
มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของ
คณบดีอยูในระดับดีมาก 

 

 
- 

 
1. พัฒนาองคความรู (KM)  และ

เผยแพรไปยังกลุมเปาหมายใหได 2 ดาน 
ไดแก ดานการเรยีนการสอนและการวิจัย 

2. วิเคราะหความเสี่ยงอยางนอย 3 
ดาน และมีมาตรการปองกันความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

ปการศึกษา 
2556 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตรบริหารงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาล โดยมีบุคลากรรวม
ในการดําเนินงานและมีการเชิญ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาจากภาค
ประชาชนรวมประชุม 
2. คณะฯ มีการประชุมการจัดการ
ความรู และกําหนดประเด็นความรู 2 
ดานครอบคลุมพันธกิจและการวิจยั แต
ยังไมสามารถดําเนินการถึงการนําไปเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีและเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร 
3. คณะมีการจดัทําแผนบริหารความ
เสี่ยง 3 ดานและเรยีงลําดับความสําคัญ 

องคประกอบท่ี 8 
คณะฯ มีระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการและ

ตรวจสอบได อยูในระดับดีมาก 

 
- 

รายงานการเงินและผลการวิเคราะห

คาใชจายเปรียบเทียบทางการเงินประจําป 

ปงบประมาณ 
2556 

งานคลังและพัสดุคณะศึกษาศาสตร ได
จัดทํารายงานทางการเงินเปนประจําทุก
เดือน เสนอตอคณบดีและรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะ มีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน และคาใชจายประจําป
งบประมาณ 2556 และมีการวิเคราะห
คาใชจายเปรียบเทียบทางการเงิน ประจําป
งบประมาณ 2555 – 2556  
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ผลการประเมินป  2555 การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2556) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 9 
คณะฯ มีระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยูในระดับดี 
มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเตมิ
ตามอัตลักษณ มีการ
ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพท่ีครบถวน มีการนํา
ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางานอยาง มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพ มสีวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียในการประกัน
คุณภาพและมเีครือขายการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูดานการ
ประกันคุณภาพ 

- 1. มีการจัดโครงการใหความรูดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแกนักศกึษาและ
บุคลากรอยางตอเน่ือง 

2. มีเครือขายแลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ือ
พัฒนาทางการศึกษาโดยหมุนเวียนการเขาไป
ศึกษาดูงานระหวางสถานศึกษาภายในป
การศึกษา 2556 

ปการศึกษา 
2556 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร นําผลการ
ประเมินประกันคณุภาพการศึกษาป 
2555 และป 2556 (รอบ 6 เดือน) เปน
วาระในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

2. มีนักศึกษา คณะกรรมการจากภาค
ประชาชน มีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3. มีการจัดโครงการใหความรูดานประกัน
คุณภาพแกนักศึกษาไดแก โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา 

4. การจัดการประชุมคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาภาคประชาชนใหมีสวนรวมใน
ดานการประกันคณุภาพของคณะ 

5. มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทางการศึกษาโดยหมุนเวียนการเขาไป
ศึกษาดูงานระหวางสถานศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2556 ระหวางคณะ
ศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรและคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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บทที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และ แผนการดําเนินงาน    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่

สอดคลองกับนโยบายของ
สภาสถาบันโดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรในสถาบันและ
ไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบนัโดยเปนแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบนัตลอดจนสอดคลอง
กับจุดเนนของกลุมสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปฉบบัที ่2 
(พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบบัที ่10 
(พ.ศ. 2551 – 2554) 

ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทาํแผนปฏิบัติ
ราชการป 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2556 โดยมีการกําหนดกลยุทธที่สอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยคณะกรรมการฝาย
นโยบายและแผน ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทนจากทุกภาควชิา
และหนวยงานในคณะฯ ไดจัดทาํแผนกลยทุธของคณะ
ศึกษาศาสตร เสนอตอคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 
และคณะกรรมการประจําคณะ (กปค.) และเมื่อผานความ
เห็นชอบ ไดเสนอตออธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหง เพื่อทาํ
คํารับรองแผนปฏิบัติราชการป พ.ศ.2556 แผนปฏิบัติราชการป 
พ.ศ.2556มีความสอดคลองกับปรัชญา ปณิธานพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 – 2558) 

ศษ.1.1.1.1 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 
2565) 

ศษ.1.1.1.2 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2558) 

ศษ.1.1.1.3 
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ.2555 – 2558) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ.1.1.1.4 
 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ                           
พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.5 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. (2555-2558)คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.6 
 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน                 
คร้ังที่ 56/2554 และคร้ังที่ 53/2557 

ศษ.1.1.1.7 
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน               
คร้ังที่ 3/2555 วาระที่ 4.2 

ศษ.1.1.1.8 
แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556      
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.9 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 17/2555 วาระที่ 4.9 

ศษ.1.1.1.10 แผนภาพแสดงความสัมพันธของแผน              
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 1.1.1.11 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณพ.ศ. 2556 

http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.1%20%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%2015%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5%20%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%202%20(%e0%b8%9e.%e0%b8%a8.2551%20%e2%80%93%202565).pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.1%20%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%2015%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5%20%e0%b8%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%202%20(%e0%b8%9e.%e0%b8%a8.2551%20%e2%80%93%202565).pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.2%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%2011%20(2555-2559).pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.2%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%2011%20(2555-2559).pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.3%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%994%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5%20%e0%b8%a1%e0%b8%a3.2555%20-%202558.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.3%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%994%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5%20%e0%b8%a1%e0%b8%a3.2555%20-%202558.pdf
javascript:void(0);/*1405332884434*/
javascript:void(0);/*1405332884434*/
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.5%20%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%204%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5%20(25555-2558).pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.5%20%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%204%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5%20(25555-2558).pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.6%20%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%af%2056-2556,53-2557.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.6%20%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%af%2056-2556,53-2557.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.7%20%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%af%203-2555%20%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b04.2.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.7%20%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%af%203-2555%20%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b04.2.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/5)%201.1.1.8%20%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%2056.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/5)%201.1.1.8%20%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%2056.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1)%2017-55%20%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b04.9.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1)%2017-55%20%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b04.9.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.9%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%20%e0%b8%a8%e0%b8%a9..pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.9%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%20%e0%b8%a8%e0%b8%a9..pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.10%20%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%932556.pdf
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการถายทอดแผนกลยทุธระดบัสถาบันไปสูทุก

หนวยงานภายใน 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดลงนามในคํารับรองกับ
อธิการบดีในแผนกลยุทธ และนาํแผนกลยทุธถายทอดไปสู
หนวยงานภายในของคณะ โดยการเสนอเพื่อทราบผานที่
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะศึกษาศาสตร(กปค.) เพื่อ
ถายทอดใหภาควิชาและหนวยงานในคณะศึกษาศาสตร
ทราบ รวมทั้งนําเสนอแผนกลยทุธในเว็บไซตคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.11 
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2556 

ศษ.1.1.1.9 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2556 วาระที่ 3.23 

ศษ.1.1.2.1 www.edu.ru.ac.th/งานนโยบายและแผน/
แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ        
พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจคือดานการเรียนการสอน
การวิจัยการบริการทางวิชาการและการทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจาํป 2556 โดยกําหนดนโยบายตาม
พันธกิจทั้ง 4 ดานคือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย    
การบริการทางวชิาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. (2555-
2558)คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

ศษ.1.1.1.8 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ           
พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสาํเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป 

คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจาํ จาํนวน 38 ตัวชี้วัดและกําหนดคา
เปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสาํเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ โดยมีการ
กําหนดตัวชี้วัดทีชัดเจนทุกโครงการและกิจกรรม สามารถ
ดําเนินการไดทุกโครงการและสามารถบรรลุเปาหมายได 36 
ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 94.74 

ศษ.1.1.1.8 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ    
พ.ศ. 2556คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลยั
รามคําแหง 

ศษ. 1.1.4.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร 

 
 
 

http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.10%20%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%932556.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1)%2017-55%20%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b04.9.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1)%2017-55%20%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b04.9.pdf
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปครบ 4 พันธ

กิจ 
คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิงานตามแผนครบทั้ง 

4 พันธกิจ คือดานการเรียนการสอน  การวิจัย                
การบริการทางวชิาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556              
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.5.1 รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร (รอบ 8 เดือน) 

ศษ.1.1.5.2 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556                   
คณะศึกษาศาสตร (รอบ 12 เดือน) 

ศษ.1.1.1.9 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2556 วาระที่ 
4.25 

6. มีการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจาํปอยางนอยปละ 2 คร้ังและ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร ได
ดําเนินการติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนการ
ปฏิบัติราชการ และไดรายงานผลตอรองคณบดีฝาย
นโยบายและแผน และคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
ตามลําดับ 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556              
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.5.1 
 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร (รอบ 8 เดือน) 

ศษ.1.1.5.2 
 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556                   
คณะศึกษาศาสตร (รอบ 12 เดือน) 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่  6/2556 วาระที่  4.25 

http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1)%2017-55%20%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b04.9.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1)%2017-55%20%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b04.9.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1)%2017-55%20%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b04.9.pdf
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตาม

ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยป
ละ 1 คร้ังและรายงานผลตอผูบริหาร
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

คณะศึกษาศาสตรไดมีการประเมินผลการดาํเนินงานของ
รอบปปงบประมาณ 2556 และรายงานผลการดําเนนิงานตอ
ผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

ศษ.1.1.1.11 คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ              
พ.ศ.2556 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 
2/2557 วาระ 3.8 เร่ือง รายงานแผนและผลการปฏิบตัิ
ราชการประจาํปงบประมาณ 2556 คณะศึกษาศาสตร 
(รอบ 12 เดือน) 

ศษ. 1.1.7.1 มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นชอบและอนุมัติรายงาน
ผลการดําเนนิงานของแผนปฏิบตัิราชการ ประจําป
งบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยัไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจาํป 

คณะศึกษาศาสตรไดนาํมติของสภามหาวิทยาลัยมาพิจารณา
ดําเนินการเพื่อปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2557 ตอไป 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 5/57 
วาระ 4.19 เร่ือง มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นชอบ
และอนุมัติรายงานผลการดาํเนนิงานของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ. 1.1.8.2  แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2557 

เกณฑการประเมิน(ขอ)  กระบวนการ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ1 ขอ มีการดําเนินการ 2  หรือ 3  ขอ มีการดําเนินการ4  หรือ 5ขอ มีการดําเนินการ6 หรือ 7 ขอ มีการดําเนินการ 8 ขอ 
 

เปาหมาย 7 ขอ ทําได 8 ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป 8 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  5 คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 2   การผลิตบณัฑิต 
ตัวบงชี้ที่  2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 มีระบบและกลไกการเปด

หลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกการเปด
หลักสูตรตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและปฏิบตัิ
ตามแนวทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ดังนี้   

1)  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
เร่ือง  ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสตูร  

2)  หลักเกณฑกลไกการเปด-ปดหลักสูตรที่
ใชในการจัดการเรียนการสอนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

3)  ประกาศหลักเกณฑสภามหาวิทยาลัย
รามคําแหง เร่ืองการกําหนดระบบและกลไกการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

ทั้งนี้การเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรที่
ปรับปรุงตองผานคณะกรรมการวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร คณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร และนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และนาํเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบตอไป    

ศษ. 2.1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง  ระบบและกลไกการเปดและปด
หลักสูตร   

ศษ. 2.1.1.2 บันทึกขอความ เร่ือง การแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปดหลักสตูรที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษา 

ศษ. 2.1.1.3 ประกาศหลักเกณฑสภามหาวทิยาลัยรามคําแหง  เร่ืองการกําหนดระบบ
และกลไกการจัดทาํรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.1.4 คําสั่งที่  09/2557  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 

1/2556 วาระที่ 3.2 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 มีระบบและกลไกการปดหลักสตูรตาม

แนวทางปฏิบัตทิี่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกการปดหลักสูตร
ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลยัและสกอ.ดังนี้   

1)  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง    
ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  

2)  หลักเกณฑกลไกการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา   

3)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
การปดหลักสูตรดําเนนิการโดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร และ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เสนอสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมตัิ รวมทั้งแจงสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  

ศษ. 2.1.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง  ระบบและกลไกการ
เปดและปดหลักสูตร   

ศษ. 2.1.1.2 บันทึกขอความ เร่ือง การแจงขอมูลเก่ียวกับการเปด-ปด
หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

ศษ. 2.1.1.3 ประกาศหลักเกณฑสภามหาวทิยาลัยรามคําแหง  เร่ืองการ
กําหนดระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ           
พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.1.4 คําสั่งที่  09/2557  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ          
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 1/2556 วาระที่ 3.2 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหงชาต ิ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้
ผลการดําเนนิงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวชิาชีพตองไดรับ    การ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่
เก่ียวของดวย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตร
เกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยงัไมได
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอน  ปการศึกษา 
2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

ในปการศึกษา  2556  คณะศึกษาศาสตรเปดการเรียนการ
สอนแตละระดบัการศึกษา  ดงันี้ 

1. ระดับปริญญาตรีจํานวน 11  หลักสูตร 
2. ประกาศนียบัตรจํานวน 1 หลักสูตร 
3. ระดับปริญญาโท จาํนวน  17 หลักสูตร 
4. ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร    

รวมมีหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด จํานวน  30  หลักสูตร 
ทั้งน้ี หลักสูตรระดับปริญญาเอกดําเนินการโดย
บัณฑิตศึกษา หลักสตูรที่ดําเนนิงานใหเปนไปตามเกณฑของ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาอาชีวศึกษาและการ
งานอาชีพ และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิา
การจัดการอาชีวศึกษา 
 

ศษ. 2.1.3.1 รายชื่อหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.3.2 
 

บันทึกขอความ เร่ืองสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ศษ. 2.1.1.3 ประกาศหลักเกณฑสภามหาวทิยาลัยรามคําแหง  
เร่ืองการกําหนดระบบและกลไกการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.3.3 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการภาควิชา
การศึกษาตอเนื่อง คร้ังที่ 1,2/2556,1/2557 

ศษ. 2.1.3.4 
 

1. หลักสูตรการศึกษาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวชิาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชา
อาชีวศึกษา 

ศษ. 2.1.3.5 ตัวอยางมคอ. 3 วิชา VEM 6103 

ศษ. 2.1.3.6 การจัดทํา/จัดสง มอค.5 
ศษ. 2.1.3.7 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิป์การศึกษา 2555 

ปริญญาตรีและปริญาโท 
ศษ. 2.1.3.8 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิภ์าค1/2556 

ปริญญาตรีและปริญญาโท 
ศษ. 2.1.3.9 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิป์ระจําปการศึกษา 

2556  ปริญญาตรีและปริญญาโท 
ศษ. 2.1.3.10 มคอ.7 
ศษ. 2.1.3.11 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1  ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบ
เวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุมกํากับให
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการ
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของ
ตัวบงชีท้ี่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการวิชาการ   
คณะศึกษาศาสตร   มีหนาที่รับผิดชอบควบคุมทั้ง ขอ 1 
ขอ 2 และขอ 3 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  ในระดับ
ภาควิชามีการแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาที่  

1.  บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

2. ประเมินผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามตัวบงชี้
ที่กําหนดทุกปการศึกษา 

3. จัดทํารายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการ
ประจําคณะและมหาวทิยาลัยรับทราบ  
 

ศษ. 2.1.1.4 คําสั่งที่  09/2557  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.4.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/
ปรับปรุงหลักสูตรของภาควชิา แตละภาควชิา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการ
ดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว
บงชี้และทุกหลักสูตร 

ไมไดดําเนินการ - - 

 
 
เกณฑการประเมิน  (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
เปาหมาย  4  ขอ ทําได......... 2  ขอ.................   บรรลุเปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   5  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  ……2.............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่  2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. อาจารยประจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดรวมที่ลาศึกษาตอ  169  คน 
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีวฒุปิริญญาเอก 50.50   คน 
3.  จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ  1 คน 
4. รอยละของจํานวนอาจารยทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  
50.50 x 100  =  29.88 
169 
 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุิ
การศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร  

 
เกณฑการประเมิน  (รอยละ)  ปจจัยนาํเขา 
 
วิธีคํานวณแบบที่ 1. คารอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 
วิธีคํานวณแบบที่ 2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปรียบเทียบกับปทีผ่านมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 

 
เปาหมาย  รอยละ 30 ทําได   รอยละ 29.88   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   รอยละ 30 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…….4.98.............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่  2.3  อาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. อาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนง 

ทางวชิาการ 
1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดรวมที่ลาศึกษาตอ   169  คน 
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงศาสตราจารย   -   คน 
3. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงรองศาสตราจารย      58     คน 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย    26    คน 
5. รวมจํานวนอาจารยประจาํทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ   84   คน 
6.  จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ 1 คน 
7. รอยละของจํานวนอาจารยทีม่ีตําแหนงศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 84 x 100  =  49.70 
                                                169 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุิ
การศึกษาและตาํแหนงทาง
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

 
เกณฑการประเมิน  (รอยละ)  ปจจัยนาํเขา 
 

วิธีคํานวณแบบที่ 1. คารอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป   หรือ 

วิธีคํานวณแบบที่ 2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 

 
เปาหมาย   รอยละ 60 ทําได   รอยละ 49.70  บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   รอยละ 60 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……4.14..............คะแนน (เต็ม 5) 
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   ตัวบงชี้ที่   2.4   ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้ง

ดานวชิาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพฒันาบุคลากร
สายสนับสนนุที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ  

   คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการวิเคราะหภาระงาน
และอัตรากําลังประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และ
แผนพัฒนาอาจารยระยะยาว และระยะสั้น กําหนดให
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุพัฒนาตนเอง โดยเขารวม
ประชุม อบรมสัมมนา และการขอตําแหนงทางวชิาการ 

ศษ. 1.1.1.8 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2556               
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 2.4.1.1 แผนพัฒนาอาจารย คณะศึกษาศาสตร            
ปการศึกษา  2555-2558 

ศษ. 2.4.1.2 แผนพัฒนาอาจารย คณะศึกษาศาสตร            
ปการศึกษา  2556 

ศษ. 2.4.1.3 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร            
ปการศึกษา  2555 - 2558 

ศษ. 2.4.1.4 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร            
ปการศึกษา  2556 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีการพัฒนาคณาจารยโดยจัดโครงการ
พัฒนาอาจารย คณะศึกษาศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีขอ
ตําแหนงทางวิชาการ  และภาควิชาจิตวทิยาจดัโครงการ
สัมมนาทางวชิาการเร่ือง แนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา นอกจากนีส้นบัสนุนใหอาจารยเขารวมเสนอ
ผลงานวชิาการในการประชุมนานาชาติ  และสงเสริมให
คณาจารยเขารวมอบรมประชุมสัมมนา เชน เขารวมประชุม
วิชาการประจําปของสมาคมภูมศิาสตรแหงประเทศไทย 

ในสวนของบุคลากรสายสนบัคณะศึกษาศาสตรไดจัด
โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง  การสงเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร   คณะศึกษาศาสตร  สนบัสนุนให
เขารวมอบรม เชน การเขียนหนังสือราชการและรายงานการ
ประชุม และสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเอง 
ตามแผนการดําเนนิงานที่กําหนด 

ศษ.  2.4.2.1 โครงการพัฒนาอาจารย คณะศึกษาศาสตร เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีขอตําแหนงทางวิชาการ 

ศษ. 2.4.2.2 โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง แนวปฏิบัติ
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

ศษ. 2.4.2.3 บันทึกขอความเขารวมเสนอผลงานวชิาการในการ
ประชุมนานาชาติ  

ศษ. 2.4.2.4 รายชื่อคณาจารยและบุคลากรทีเ่ขารับการอบรม   
ศษ. 2.4.2.5 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เร่ืองการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.4.2.6 รายชื่อบุคลากร คณะศึกษาศาสตรที่ศึกษาตอ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพทีด่ ีและสรางขวัญ
และกําลังใจใหคณาจารยและบคุลากรสาย
สนับสนนุสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยราคําแหงมี
การดําเนินงานตาง ๆ เพื่อใหคณาจารย บุคลากรสาย
สนับสนนุทํางานได อยางมีประสิทธิภาพโดยมี
สวัสดิการใหกับบุคลากร ดังนี ้
1. การเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหกับบุคลากร   

1) โครงการตรวจสุขภาพประจาํปตามประกาศ
ของคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เร่ืองการตรวจสุขภาพประจําป  2556 
2.  การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลกร ศษ.คือ  

1 ) มีการจายเงินอุดหนุนแกบุคลากรที่อุทิศเวลา
ใหแกทางราชการ 

2) เปนเจาภาพงานศพ มอบพวงหรีดและเงิน
ชวยทําบุญงานศพบิดา มารดาและญาติของบุคลากร  

 

ศษ.  2.4.3.1 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เร่ืองการตรวจสุขภาพประจาํป 
2556 

ศษ.  2.4.3.2 หลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศ
เวลาใหแกราชการ 

ศษ. 2.4.3.3 เอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวของกับการชวยงานศพ 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนนุนาํความรูและทักษะที่ไดจากการ
พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

คณะศึกษาศาสตรไดติดตามใหคณาจารยและ
บุคลากรนาํความรูและทักษะทีไ่ดจากการพัฒนามาใช
ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 
โดยใหคณาจารย บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา กรอก
แบบฟอรมการนําความรูและทกัษะที่ไดจากการพัฒนา
ตนเอง  (ประชุม อบรม สัมมนา)  มาใช 

ศษ. 2.1.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ              
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2555 วาระที่ 3.4 

ศษ. 2.4.4.1 แบบกรอกรายการ 
การนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา
ตนเอง  (ประชุม อบรม สัมมนา)  มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณ
อาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนนุและดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนนุถือปฏิบัต ิ

คณะศึกษาศาสตรมีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกอาจารย
และบุคลากร ดังนี ้

1.สงบุคลากรเขารวมอบรมโครงการปฐมนิเทศตําแหนงวิชาการ 
(อาจารยใหม)   

2. แจกคูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เปนลายลักษณอักษรใหถือปฏิบัติ   

3.  มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรรับทราบเก่ียวกับ
จรรยาบรรณใน website  ของคณะศึกษาศาสตร                        
www edu.ru.ac.th  

สําหรับการดูแลและควบคุมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดําเนินการโดย 

1.  มีคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะศึกษาศาสตรในการดูแล
ควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบตั ิ

2. มีการประเมินการจัดการการเรียนการสอนของคณาจารยใน
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพในปการศึกษา2556  ผลการประเมินอยูใน
ระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.60 

ศษ. 2.4.5.1 บันทึกขอความ เขารวมอบรมโครงการปฐมนิเทศ
ตําแหนงวิชาการ (อาจารยใหม)   

ศษ. 2.4.5.2 คูมือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลยั 
ศษ. 2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  /             

การจัดการความรู  
ศษ. 2.4.5.4 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ                    

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.4.5.5 ผลการประเมินการเรียนการสอน ปการศึกษา 2556 

 
 
 
 
 

http://www.edu.ac.th/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6. มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนนุ 

มีการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารยและบคุลากร                
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ประจาํปงบประมาณ 2556 
และแผนการดําเนนิงาน 

ศษ.1.1.4.1 KPI Template ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ศษ. 2.4.2.5 บันทึกขอความ ขอสงประเมนิแผนการ
ดําเนินงานองคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพฒันาคณาจารย
และบุคลากรสายสนบัสนุน 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมิน
แผนการดําเนนิงานองคประกอบที่ 2 เสนอที่ประชุม
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร เพื่อปรับปรุงแผนและ
กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบคุลากร 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ             
คณะศึกษาศาสตรคร้ังที่ 3/2557 วาระที่ 4.3 

 
 
เกณฑการประเมิน  (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7  ขอ 
 
เปาหมาย 7  ขอ ทําได  6  ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   7  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ    4     คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่  2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามี

เคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 
FTES ตอเคร่ือง 
 

      มหาวิทยาลยัรามคําแหงไดรับการยกเวนไมตองประเมนิจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ 
0506(3)/13590 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เร่ือง การขอยกเวนไม
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ที่ 2.5.1 

ม.ร. 2.5.1.1 หนังสือที่ ศธ 0506(3)/13590 ลงวันที ่ 
19 ตุลาคม 2553 เร่ือง การขอยกเวน 
ไมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตัวบงชีท้ี่ 2.5.1 จากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ   ผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ        มีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุก   ป
การศึกษา 

      มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีสํานักหอสมุดกลางใหบริการแกนักศึกษา 
และมีหองสมุดที่วิทยาเขตบางนา ใหบริการแกนักศึกษาที่วิทยาเขตฯ 
รวมทั้งหองสมุดที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกสาขาดวย 
นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพและสืบคนขอมูลผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตที่มหาวิทยาลัยจัดไว   
      สถาบันคอมพิวเตอรจัดคอมพิวเตอรสําหรับบริการนักศึกษาเพื่อใช
ในการคนควาและการเรียนการสอน โดยศูนยบริการเทคโนโลยี(ศูนย IT) 
จํานวน 359 เคร่ือง และมียอดผูใชบริการในปการศึกษา 2556 จํานวน 
40,036  คน โดยแบงเปนนักศึกษา จํานวน  32,834 คน และบุคคล
ทั่วไป จํานวน 7,202 คน พรอมทั้งสถาบันคอมพิวเตอรไดจัดโครงการ
ฝกอบรมการใชงานและใหความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
ในปการศึกษา 2556 จํานวน 7 โครงการ 
      นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยั งมีการใหบ ริการ DVD/VCD/CD  
สื่อการศึกษาดวยตัวเองประกอบการบรรยายที่นักศึกษาสามารถยืม
กลับไปศึกษาที่บานได  และนักศึกษายังสามารถคนควาไดจากแหลง
เรียนรูอ่ืนอีก เชน e-Learning  เปนตน 

ม.ร.2.5.2.1 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556  
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ม.ร.2.5.2.2 
 

รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556 
ศูนยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบัน
คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ม.ร. 2.5.2.3 สื่อการศึกษาดวยตนเอง  
ตัวอยางสื่อการศึกษา DVD/VCD/CD  
ประกอบการบรรยาย ศูนยบริการและพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษา  
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอนและการพฒันานักศึกษาอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย 

       มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก  มีอาคารสําหรับจัดการ
เรียนการสอนอยางพอเพียง  หองเ รียนทุกหองมี อุปกรณ
การศึกษาอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน อาทิ 
คอมพิวเตอร เคร่ืองฉายภาพ จอแอลซีดี และอุปกรณอ่ืน ๆ   
       นอกจากนี้ ยังมีหองปฏิบัติการสําหรับฝกปฏิบัติใหนักศึกษา
แตละคณะ/สาขาวิชา ตามความจําเปนในการเรียนการสอนของ
แต ละสาขาวิช า  เช น  ห องปฏิบั ติ กา รด านวิทยาศาสตร 
หองปฏิบัติการดานภาษา หองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร  
        มหาวิทยาลัยยังมีหองเรียนที่วิทยาเขตบางนา  รวมทั้ง
หองเรียนที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทุกสาขาดวย  
        มหาวิทยาลัยจัดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในระบบไรสาย ทั่ว
บริเวณมหาวิทยาลัย  เพื่อใหนักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลได 

ม.ร.2.5.3.1  รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556 ดาน
อาคารเรียน หองเรียน โสตทัศนปูกรณ งานอาคาร
สถานที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   
ม.ร.2.5.2.2 
 

 
 

รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556 
ศูนยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบัน
คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

46 

 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยาง

นอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร
และสนามกีฬา 

      มหาวิทยาลยัรามคําแหงบริการงานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต   
      มีหนวยแพทยและอนามัยใหบริการทั้งที่หัวหมาก และ วิทยา
เขตบางนา   
      ในดานบริการดานอาหาร มีโรงอาหารบริการนักศึกษาทั้งที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก วิทยาเขตบางนาและสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการปรับปรุง
ใหมีสภาพเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ 
      ในดานกีฬาและการออกกําลังกาย มหาวิทยาลัยใหบริการศูนย
ออกกําลังกายแกนักศึกษาพรอมอุปกรณสําหรับออกกําลังกาย ที่
อาคารสํานักกีฬา โดยคิดคาบริการสําหรับนักศึกษาในราคาพิเศษ 
รวมทั้งมีลานกีฬาและสนามกีฬาบริการทั้งที่หัวหมาก วิทยาเขตบาง
นา  
 

ม.ร.2.5.4.1 
 
 
 

บริการงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต   
http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscen
ter/index.jsp 

ม.ร.2.5.4.2 
 
 

รายงานผลการดําเนนิงานของ 
งานแพทยและอนามัย ปการศึกษา 2556 
งานแพทยและอนามัย          
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ม.ร.2.5.4.3 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 
2556 การจัดการและบริการ 
ดานโรงอาหาร  งานอาคารสถานที่ 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ม.ร.2.5.4.4 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 
2556 ลานกีฬาและสนามกีฬาของสํานัก
กีฬา มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
http://www.iregis2.ru.ac.th/regiscenter/index.jsp
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ

อาคาร  ตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเร่ือง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

   มหาวิทยาลยัรามคําแหงมีระบบสาธารณปูโภคที่จาํเปน
ครบถวน ทั้งในดานไฟฟาและประปา  มีระบบกําจัดของเสีย
และจัดการขยะ และมีบอบาํบัดน้ําเสียตามมาตรฐานดาน
สาธารณสุข  
    ทั้งนี้ กองอาคารสถานทีไ่ดดาํเนินการตรวจสอบทั้งระบบ
ไฟฟาและประปาใหสามารถใชการได รวมทั้งจัดระบบกําจัด
ของเสียและจัดการขยะใหอยูในสภาพเหมาะสม  
      ในอาคารตาง ๆ มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยทุก
อาคาร โดยมีการตรวจสอบอุปกรณในการดับเพลิงประจํา
อาคาร  ตรวจสอบทางหนีไฟภายในอาคาร เพื่อใหอุปกรณอยูใน
สภาพพรอมใชงาน มีการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยงดาน
อัคคีภัย  และมีแผนบริหารความตอเนื่องเพื่อเตรียมพรอมใน
การรับมือภาวะวิกฤต ซึ่งประกอบดวยการอบรมดานการเตรียม
ความพรอมและการจัดทาํแผนปองกันภัยพิบัติดวย 
   ดานการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยทัง้ที่ หัวหมาก 
วิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการฯ   ดําเนนิการโดย 
ประสานงานกับสํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก 
 

ม.ร.2.5.5.1 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 
2556 ดานระบบสาธารณูปโภคและ  รักษา
ความปลอดภัยของอาคาร งานอาคาร
สถานที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ม.ร.2.5.5.2  แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปการศึกษา 2556 

ม.ร.2.5.5.3  แผนบริหารความตอเนื่อง  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของ

บริการในขอ 2–5 ทุกขอไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

การใหบริการแตละดานมีการประเมินคุณภาพและมผีลการประเมิน ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพของการบริการขอ 2  คะแนนเฉลี่ยรวม 4.44 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด  
    ผูใชบริการภายใน    คะแนนเฉลี่ย  4.40  
    ผูใชบริการภายนอก  คะแนนเฉลี่ย  4.37       คะแนนเฉลี่ยรวม  4.39 
 ผลประเมินความพึงพอใจการใหบริการคอมพิวเตอร  
     คร้ังที่ 2/2556       คะแนนเฉลี่ย 4.49 
     คร้ังที่ 1/2557       คะแนนเฉลี่ย 4.47        คะแนนเฉลี่ยรวม 4.48 
ผลการประเมินคุณภาพของการบริการขอ 3 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.99 
 ผลการประเมินดานอาคารเรียน     คะแนนเฉลี่ย  4.18 
                     ดานโสตทัศนปูกรณ คะแนนเฉลี่ย  3.79 
                                                           คะแนนเฉลี่ยรวม 3.99 
ผลการประเมินคุณภาพของการบริการขอ 4 คะแนนเฉลี่ยรวม  3.88 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ 
   รักษาพยาบาลของงานแพทยและอนามัย        คะแนนเฉลี่ย   4.26 
 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการโรงอาหาร  
     ภาค 1/2556  คะแนนเฉลี่ย  3.56   
     ภาค 2/2556  คะแนนเฉลี่ย  3.56              คะแนนเฉลีย่รวม 3.56 
 ผลการประเมินการใหบริการสนามกีฬา          คะแนนเฉลี่ย   3.63 

ม.ร.2.5.2.1 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ม.ร.2.5.2.2 รายงานผลการดําเนนิงานคอมพิวเตอร  เพื่อการ
คนควา ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
คอมพิวเตอร 

ม.ร.2.5.3.1 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556 ดาน
อาคารเรียน หองเรียน โสตทัศนปูกรณ งานอาคาร
สถานที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ม.ร.2.5.4.2 รายงานผลการดําเนนิงานของ 
งานแพทยและอนามัย ปการศึกษา 2556  
งานแพทยและอนามัย กองกิจการนักศึกษา  

ม.ร.2.5.4.3 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556 การ
จัดการและบริการดานอาหาร  
งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ม.ร.2.5.4.4 รายงานผลการดําเนนิงานของสาํนักกีฬา 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง  ปการศึกษา 2556 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 ตอ  ผลการประเมินคุณภาพของการบริการขอ 5  คะแนนเฉลี่ยรวม 3.96 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการบาํรุงรักษาระบบ
ไฟฟา อุปกรณไฟฟาภายในและภายนอก  
         ภาค 1/2556     คะแนนเฉลี่ย  4.11    
         ภาค 2/2556     คะแนนเฉลี่ย  4.18    คะแนนเฉลี่ยรวม  4.15 

ม.ร.2.5.5.1  รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556    
ดานสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคาร 

    ผลการประเมินคุณภาพของการบริการตอการบํารุงรักษา 
ระบบประปาภายในและภายนอกอาคาร และการบํารุงรักษาระบบทอน้ําทิง้ 
ทอโสโครกและเคร่ืองบําบัดน้าํเสีย 
         ภาค 1/2556     คะแนนเฉลี่ย  4.18   
         ภาค 2/2556     คะแนนเฉลี่ย  3.98    คะแนนเฉลี่ยรวม  4.08 

   

    ผลการประเมินคุณภาพของการบริการดานการรักษาความปลอดภัย 
         ภาค 1/2556     คะแนนเฉลี่ย  3.60   
         ภาค 2/2556     คะแนนเฉลี่ย  3.67    คะแนนเฉลี่ยรวม  3.64 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพใน

ขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของผูรับบริการ 

     จากผลการประเมินดังกลาว มหาวิทยาลยันาํมา
ปรับปรุงแกไขการบริการในดานตาง ๆ  เชน การ
ปรับปรุงการใหบริการหองสมุด คอมพิวเตอร วัสดุ
อุปกรณภายในหองเรียน ระบบไฟฟาประปา ระบบ
กําจัดขยะ โรงอาหาร บริการของงานแพทยและอนามัย 
สนามกีฬาและลานกีฬา 
 
 
 

ม.ร.2.5.2.1 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556  สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ม.ร.2.5.2.2 รายงานผลการดําเนนิงานคอมพิวเตอร เพื่อการคนควา 
ศูนยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ     สถาบันคอมพิวเตอร 

ม.ร.2.5.3.1 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556            
ดานอาคารเรียน หองเรียน โสตทัศนูปกรณ              
งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ม.ร.2.5.4.2 รายงานผลการดําเนนิงานของ 
งานแพทยและอนามัย ปการศึกษา 2556  
งานแพทยและอนามัย กองกิจการนักศึกษา 

   ม.ร.2.5.4.3 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556               
การจัดการและบริการดานอาหาร  

ม.ร.2.5.4.4 รายงานผลการดําเนนิงานของสาํนักกีฬา มหาวทิยาลัย
รามคําแหง  ปการศึกษา 2556    

ม.ร.2.5.5.1 รายงานผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2556 ดาน
สาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร    

เกณฑการประเมิน  (ขอ)  (ปจจัยนําเขา)   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

 
เปาหมาย  7 ขอ  ทําได  7 ขอ      บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  6 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  5 คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญทุกหลักสูตร 
 

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนวทางการ
ประกันคุณภาพไวในโครงสรางหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ    พ.ศ. 2552 (TQF)  และ
คณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร กํากับดูแล   และ
ในแตละหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยมวีิชาฝกประสบการณวิชาชีพและฝกสอนฝกงาน 
นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนคณะ/สาขาวิชาที่สนใจ 
รวมทั้งสามารถเปลี่ยนสาขาวิชา/คณะไดในทุกหลักสูตร เปด
โอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีตามความสนใจ 

ศษ. 2.1.1.3 ประกาศหลักเกณฑสภามหาวทิยาลัย
รามคําแหง  เร่ืองการกําหนดระบบและกลไก
การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 

ศษ. 2.1.1.4 คําสั่งที่  09/2557  เร่ืองแตงตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.6.1.1 รายชื่อหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.6.1.2 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาและ

แผนกําหนดการศึกษาชัน้ปริญญาตรี
สวนกลาง พ.ศ. 2556  คณะศึกษาศาสตร   

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณภาคสนาม(ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรเปดสอนในปการศึกษา 2556 ดังนี้ 
ระดับปริญญาตรีจํานวนหลักสตูร 11 หลักสูตร  
เปดสอนในภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน  594 กระบวนวชิา 
 เปดสอนในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน  553 กระบวนวิชา 
ระดับปริญญาโทมีจาํนวนหลักสตูร 17 หลักสูตร  
เปดสอนภาคเรียนที่ 1/2556  จํานวน 212 กระบวนวชิา 
เปดสอนภาคเรียนที่ 2/2556  จํานวน 151 กระบวนวชิา 

 
 

ศษ. 2.6.2.1 มคอ. 3 ระดับปริญญาตรี ,โท ปการศึกษา 
2556 
มคอ. 4 ระดับปริญญาตรี ,โท ปการศึกษา 
2556 
(http://www.reportqa.ru.ac.th/report_
qa2013/app/) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบตัิทั้ง
ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

คณะศึกษาศาสตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการ
เรียนรูดวยตนเองและใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทัง้
ในและนอกหองเรียน  ในรายวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ 
การฝกงานและการวิจัย 

ศษ. 2.6.3.1 รายชื่อกระบวนวิชาที่ฝกสอน/ฝกงาน/ฝก
ปฏิบัติ   

ศษ. 2.6.3.2 มคอ.3, 4 วิชาที่ฝกสอน/ฝกงาน/ฝกปฏิบัติ   
ปการศึกษา 2556 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวชิาการหรือวิชาชีพ
จากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทกุหลักสูตร 
 

ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตรไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ 
หรือเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาหลักสูตร  

รวมทั้งไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ   ใน
การรับนักศึกษาฝกสอน/ฝกงานที่เก่ียวของ เพื่อใหได
เรียนรูการปฏิบัติงานในสถานการณจริง 

ศษ. 2.6.4.1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวฒุิบรรยาย 
ศษ. 2.6.4.2 เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณา/ปรับปรุงหลักสูตร 
ศษ. 2.6.4.3 บันทึกขอความขอสงนักศึกษาออกไป

ฝกสอน ฝกงาน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการ

วิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลจากการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี ้

1. ภาควิชาหลักสตูรและการสอน โดย อ.ขัณธชัย อธิเกียรติ  ไดทาํ
วิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ความสามารถในการแตงรอยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ระหวางกลุมท่ีสอนโดยใช
กิจกรรมผะหมีและกลุมท่ีสอนแบบปกติ และไดนําองคความรูจาก
งานวิจยัมาบูรณาการเรียนการสอนวิชา CTH3109  การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาไทย 

2. ภาควิชาภูมิศาสตร โดยอาจารยภาติยะ พฒันาศักดิ์ ไดทาํวิจัย
เร่ือง การวิเคราะหรูปแบบการใชที่ดินโดยจาํแนกขอมูลภาพจากดาวเทียม 
ในอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยไดนําองคความรูจากงานวิจัยมา
บูรณาการเรียนการสอนวชิา GEO 7303  การประมวลภาพเชงิงเลขเพื่อ
การวิเคราะหพื้นที ่

 

ศษ.2.6.5.1 รายงานการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
ความสามารถในการแตงรอยกรองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ระหวางกลุมท่ี
สอนโดยใชกิจกรรมผะหมีและกลุมท่ีสอน
แบบปกติ 

ศษ. 2.6.5.2 รายงานการวิจัยเร่ืองการวิเคราะหรูปแบบการ
ใชที่ดินโดยจําแนกขอมูลภาพจากดาวเทียม        
ในอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

ศษ. 2.6.2.1 มคอ. 3 
CTH3109  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
GEO 7303 การประมวลภาพเชงิเลขเพื่อการ
วิเคราะหพื้นที ่

ศษ. 2.6.5.3 มคอ. 5 
GEO 7303 การประมวลภาพเชงิเลขเพื่อการ
วิเคราะหพื้นที ่
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการประเมินความพงึพอใจของผูเรียน

ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมีนักศึกษาเขาเรียนอยางสม่าํเสมอ  
ในภาคเรียนที่ 1 จํานวน  332  วิชา  มีจาํนวนวิชาทีผ่ลการ
ประเมินตั้งแต 3.51 ข้ึนไป 332   วิชา    ภาคเรียนที่ 2 
จํานวน 297 วิชา มีจาํนวนวิชาที่ผลการประเมินตั้งแต 3.51 
ข้ึนไป 297   วิชา     

ศษ. 2.4.4.2 ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย               
ปการศึกษา 2556 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะศึกษาศาสตรไดปรับปรุงวิธกีารสอนและพฒันา
ผูเรียน  โดยการสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร  เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาผล
การปร6ะเมิน และมอบใหหัวหนาภาควิชานาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  6และแจงผลการ
ประเมินใหคณาจารยทราบเพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไข
พัฒนาการเรียนการสอนและพฒันานักศึกษาอยางตอเนื่อง  

 

ศษ. 2.6.7.1 ระบบการปรับปรุงวธิีการเรียนการสอนและพฒันา
ผูเรียน 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2557 , 7/2557 

ศษ. 2.6.7.2 บันทึกขอความขอสงผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอน   

ศษ. 2.6.7.3 แบบกรอกรายการ “การนําผลการประเมินการเรียน
การสอนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  

 
 
เกณฑการประเมิน   (ขอ) กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 
เปาหมาย  6  ขอ ทําได  3  ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  7  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……2..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงคตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสาํหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจคุณลักษณะบณัฑิต
ที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต  ในการ
ติดตามประเมนิคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปการศึกษา 2555-2556 พบวา
นายจางมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของบัณฑติคณะ
ศึกษาศาสตร ในระดบัปริญญาตรี อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.41 ระดับปริญญาโทอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
4.46 ระดับปริญญาเอกอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45  
ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.44 

 

ศษ. 2.7.1.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง ปการศึกษา 2555-2556  

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธผิล
ทางการเรียนทีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตรไดนาํผลสรุปการประเมินการ
ติดตามคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรพิจารณา เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน และเพิ่มเติมการจัดกิจกรรม
นักศึกษาใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุมคณะกรรรมการ  
ประจําคณะศึกษาศาสตร                   
คร้ังที่  2 /2557  วาระที่3.7 

3. มีการสงเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตรมหีนวยงานบริการการศึกษา   
ที่คอยใหทําปรึกษาแกนักศึกษา  ในแตละภาควชิามี
ตารางใหคําปรึกษา  รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบดําเนนิการใหบริการแก
นักศึกษา   และเว็บไซตของคณะศึกษาศาสตรมีการ
ประชาสัมพนัธเร่ืองตางๆ ที่เปนประโยชนแกนักศึกษา  
นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรมีงบประมาณ เพื่อ
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมสําหรับนักศึกษา   

ศษ.2.7.3.1 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.2.7.3.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2556 
ศษ. 2.4.5.3 Website คณะ

ศึกษาศาสตร www.edu.ac.th   
ศษ.8.1.2.4 เอกสารงบประมาณรายจายจาก

รายได ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ.  2556 คณะศึกษาศาสตร 

 

http://www.edu.ac.th/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีระบบและกลไกการสงเสริมให

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวชิาการในที่ประชุม
ระหวางสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งสงเสริมให
นักศึกษาเขารวมเขารวมกิจกรรมประชุมวชิาการหรือนําเสนองาน
วิชาการ  โดยการติดบอรดประชาสัมพนัธ 

นอกจากนี้ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก นักศึกษาที่
จะสําเร็จการศึกษาตองเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยรามคําแหงไดจัดโครงการประชุมวชิาการระดับชาติ เพือ่
นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา  

ศษ. 2.7.4.1 
 

เอกสารประชาสัมพันธเขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวชิาการ  

ศษ. 2.7.4.2 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 

ศษ. 2.7.4.3 
 

รายชื่อผูเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ือ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศกึษา ครั้งท่ี 5 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑติศึกษาที่จดั
โดยสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ไดแก  

1. โครงการปจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2556 

2. โครงการสงเสริม3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2556 

3. โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 
 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการปจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2556 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการสงเสริม3 D ในสถานศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 

ศษ. 2.7.5.3 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2556 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 
เปาหมาย  5  ขอ ทําได     5    ขอ     บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  5  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……...5..........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 

http://joomla.ru.ac.th/oasc/master/pb4.pdf
http://joomla.ru.ac.th/oasc/master/pb4.pdf
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ตัวบงชี้ที่  2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกบันักศึกษา 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
ที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ
อักษร 

คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาไวเปนลายลักษณ
อักษร และปรากฎในคูมือปฐมนเิทศนักศึกษาใหม               
ปการศึกษา  2556 

ศษ. 2.8.1.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2556 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม
ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยาง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรมีการเผยแพรพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา ที่กําหนดไวให
ทราบโดยทั่วกันทัง้ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา จัดทาํเปนหนงัสือเวียนและติดปายประกาศ
ประชาสัมพนัธในบริเวณคณะ และเผยแพรในเว็บไซต
ของคณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 2.8.1.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา  2556 
ศษ. 2.8.2.1 หนังสือเวียนแจงใหบุคลากร ผูบริหาร และคณาจารยให

รับทราบ  
ศษ. 2.8.2.2 ปายประกาศประชาสัมพันธในบริเวณคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุ
ตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสาํเร็จ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรม 3 โครงการ 

1. โครงการปจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2556 

2. โครงการสงเสริม3 D ในสถานศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 

3. โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2556 
 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการปจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 

ศษ. 2.7.5.2 โครงการสงเสริม3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร          
ปการศึกษา 2556 

ศษ. 2.7.5.3 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงชี ้

1. จํานวนตัวบงชี้....6-...........ตัวบงชี ้
2. จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย........6....ตัวบงชี ้
3. รอยละของตัวบงชี้ทีบ่รรลุเปาหมาย  100  
 

ศษ. 2.7.5.1 โครงการปจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 
ศษ. 2.7.5.2 โครงการสงเสริม3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร ป

การศึกษา 2556 
ศษ. 2.7.5.3 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับ
นักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาต ิ

- จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 1  คน 
 

ศษ. 2.8.5.1 รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 
เกณฑการประเมิน   (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 

เปาหมาย  4  ขอ ทําได  5  ขอ     บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   5  ขอ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……5..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.9    บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ป  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 1) 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล ปการศึกษา 2556 
1.จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีต่อบแบบสาํรวจ 338 
   1.1 จํานวนบณัฑิตที่มงีานทํากอนเขาศึกษา 65 
   1.2 จํานวนบณัฑิตที่ศึกษาตอ 9 
2. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจทั้งหมด  [1 - (1.1+1.2)] 264 
3. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทํา (ใหม) 236 
   3.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํ 203 
   3.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 33 
4.  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (3.1+3.2) 236 
5.  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  (4/2)x100 89.3939 
6. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 17,189.32 

หลักฐาน 
  
ศษ. 2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 2555 – 2556  
ศษ. 2.9.1.2 รายงานภาวะการมีงานทําของบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา 2555 
เกณฑการประเมิน   (รอยละ)  ผลผลติ / ผลลัพธ   
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
วิธีการคํานวณ 
                          

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 
เปาหมาย  รอยละ 80 ทําได..........รอยละ 89.39.......     บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....รอยละ ..80.. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……..4.47............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.10    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 2) 
 
คาเฉลี่ยของคะแนนบัณฑิตทุกระดับ 

ขอมูล ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1.จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 400 2,922 6 3,328 
2.จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน  (จากมติของ สมศ. ที่ให ม.ร.เทียบเกณฑได) 85 105 3 193 
3.ผลรวมของคาคะแนนจากการประเมินความพงึพอใจของนายจางตามกรอบ TQF 374.62 467.86 13.4 885.88 
4.คาเฉลี่ยของคะแนนบัณฑิต  (3)/(2) 4.40 4.45 4.46 4.59 

หลักฐาน 
ศษ. 2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 2555 – 2556  
ศษ. 2.10.1.1 ผลประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณลักษณะของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2555 - 2556 

 
 
เกณฑการประเมิน  (คาเฉลี่ย)  ผลผลติ / ผลลัพธ         วิธีการคํานวณ 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
                          
ตัวอยางไดจากการสุมตามที่ ม.ร. ขอเทียบเกณฑจาก สมศ. ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 จําแนกจาํนวนบณัฑิตตามคณะและระดบัการศึกษา (ปริญญาตรี โทและเอก) 
ข้ันตอนที่ 2 สุมจํานวนบัณฑิตโดยใชกระบวนการวิจัยตามหลักของ Taro Yamane โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 
ข้ันตอนที่ 3 สุมจํานวนบัณฑิตของแตละกลุมอยางนอยรอยละ 20 ตามเกณฑของ สมศ. 
ข้ันตอนที่ 4 จําแนกกลุมตวัอยางที่สุมไดในข้ันตอนที่ 3 ตามสัดสวนของสาขาวิชาหรือวิชาเอก เพื่อใหไดตัวแทนทุกกลุม 
ข้ันตอนที่ 5 นําขอมูลทีไ่ดจาก ข้ันตอนที่ 4 มาคํานวณตามเกณฑ สมศ. 
 

เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4.00 ทําได  คาเฉลี่ย 4.59   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....คาเฉลี่ย 4.00 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ ……4.59..............คะแนน (เต็ม 5) 

 

 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต  
 จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด  
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชีท้ี่ 3) 

ผลการดําเนินงาน 

 
หลักฐาน 

ศษ. 2.11.1.1 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ศษ. 2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 2555 – 2556 

 
 
 
 
 

ขอมูล จํานวนชิ้นงาน คาถวงนํ้าหนัก 

1.จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 513  
1.1 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (คาน้าํหนัก 0.25) 516 129 
1.2 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) (คานํ้าหนัก 0.50) 3 1.50 
1.3 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมีการตีพิมพในวารสารวชิาการ
ระดับชาติ  (คานํ้าหนัก 0.75) 

1 0.75 

1.4 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   (คานํ้าหนัก 1.00)  - 
2.  ผลรวมคาถวงนํ้าหนักงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  - 
3. จํานวนผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการเผยแพร -  
3.1  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (คาน้าํหนัก 0.125)   - - 
3.2  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(คาน้าํหนัก 0.25) - - 
3.3  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ(คาน้ําหนัก 0.50) - - 
3.4  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน (คาน้ําหนัก 0.75) - - 
3.5  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ(คาน้าํหนัก 1.00) - - 
4.   ผลรวมคาถวงนํ้าหนักงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  131.25 
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ตัวบงชี้ที่ 2.11 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชีท้ี่ 3) 
ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ขอมูล 
1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 2,922 
   1.1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก. 108 
   1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข. 2,814 
131.25 131.25 
3.ผลรวมคาถวงนํ้าหนักงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - 
4.รวมผลงานที่คิดคาน้าํหนัก (2)+(3)  131.25 
5.ระดับคุณภาพบทความวิจัย/งานสรางสรรค (4/1)X100=(%) 4.49 

เกณฑการใหคะแนน  (รอยละ)   ผลผลติ / ผลลัพธ           
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน  
 
วิธีการคํานวณ   

 
 
 
 
  

• ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหนบัผลงานที่ตีพิมพตามปปฏิทินทีต่รงกับปการศึกษาทีป่ระเมิน 

• จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทใหนับตามปการศึกษาที่ประเมิน 
 

เปาหมาย  รอยละ   10 ทําได  รอยละ 4.49    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   รอยละ   10 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…….0.90...........คะแนน (เต็ม 5) 

 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    X   100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12   ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 4) 
 

ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

ขอมูล จํานวนชิ้นงาน คาถวงนํ้าหนัก 

1.  จํานวนผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ดรับการตีพิมพเผยแพร 6  
1.1  ผลงานทีต่ีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาต/ิ ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพในวารสารวชิาการ
ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI (คาน้ําหนัก 0.25) 

0 0 

1.2  ผลงานทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดบัชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คาน้าํหนัก 0.50)   
1.3  ผลงานทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คาน้ําหนัก 0.75)   
1.4  ผลงานทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูในควอไทลใดควอไทลหนึง่ ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ
หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI  และ  Scopus 
(คาน้าํหนัก 1.00) 

  

2.  ผลรวมคาถวงนํ้าหนักงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   
3.  จํานวนผลงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ไดรับการเผยแพร   
3.1  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (คาน้าํหนัก 0.125)     
3.2  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ(คาน้าํหนัก 0.25)   
3.3  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ(คาน้ําหนัก 0.50)   
3.4  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน (คาน้ําหนัก 0.75)   
3.5  ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ(คาน้ําหนัก 1.00)   
4.  ผลรวมคาถวงนํ้าหนักงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  0 

http://www.scimagojr.com/
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ตัวบงชี้ที่ 2.12   ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 4) 
ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก       

ผลงานผูสําเร็จการศึกษา บัณฑิตปริญญาเอก  
1.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก       ไมมีผูสาํเร็จการศึกษา 
2.  ผลรวมคาถวงน้าํหนักงานวจิัยของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 6 
3.  ผลรวมคาถวงน้าํหนักงานสรางสรรคของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - 
4.  รวมผลงานที่คิดคาน้าํหนัก (2)+(3) - 
5.  ระดับคุณภาพบทความวิจัย/งานสรางสรรค (4/1)X100=(%) 0 

 
เกณฑการใหคะแนน  (รอยละ) ผลผลิต / ผลลัพธ  

ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน  
สูตรการคํานวณ    
 
       
 

 

• ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหนับผลงานที่ตีพิมพตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน 

• จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกใหนับตามปการศึกษาที่ประเมิน 
 

เปาหมาย  รอยละ   10 ทําได  รอยละ 0 บรรลุเปาหมาย                ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไปรอยละ   10 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……0..............คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 

      ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    X 100  
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
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ตัวบงชี้ที่ 2.13  การพัฒนาอาจารย  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 14) 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. การพัฒนาอาจารย   จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมดนบัรวมที่ลาศึกษาตอ จํานวน  

169  คน 
ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

 
 
เกณฑการใหคะแนน (คาดชันีคุณภาพ)   ผลผลิต / ผลลัพธ       วิธีการคํานวณ 

ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6  เทากับ 5 คะแนน 
                    
เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้าํหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี ้

วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย - x 2 = 0 62.5 x 2 = 125 22.5 x 5 = 112.5 237.5 
ผูชวยศาสตราจารย - x 3 = 0 19 x 3 = 57 7 x 6 = 42 99 
รองศาสตราจารย - x 5 = 0 37 x 5 = 185 21 x 8 = 168 353 

ศาสตราจารย 0 x 8 = 0 0 x 8 = 0 0 x 10 = 0 0 
รวม 0 367 322.5 689.5 

 
893.50/169=5.27 
เปาหมาย  ระดับคุณภาพ 4 ทําได   ระดับคุณภาพ  5.29    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไประดบัคุณภาพ 4 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 4.41 คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 

            ผลรวมถวงน้าํหนักของอาจารยประจํา 
                จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
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องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
    คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวชิาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดังนี ้
1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2556 เพื่อเปนแนวทางในการเรียนและการใชชีวิตแกนักศึกษา 
2.ในแตละภาควิชามีอาจารยทีป่รึกษาและจดัตารางใหคําปรึกษา 
3.มีหนวยงานบริการการศึกษาโดยเฉพาะหนวยกิจการนักศึกษาที่ทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวทางในการดาํรงชีวติ
ใหกับนักศึกษา 

ศษ.3.1.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 

ศษ.3.1.1.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2556 

ศษ.3.1.1.3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.3.1.1.4 ภาพถายงานบริการการศึกษา 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตร มีการประชาสัมพันธขาวสารที่เปนประโยชน
ตอนักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา กองทุนกูยืมทางการศึกษา การรับ
สมัครงาน กิจกรรมพัฒนาตนเอง เปนตน โดยประชาสัมพนัธผานการ
ติดประกาศตามบอรดประชาสมัพันธและทาง เวบ็ไซตคณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  
 

ศษ.3.1.2.1 
 

ประกาศพิจารณาทนุการศึกษา ปการศึกษา 
2556 

ศษ.3.1.2.2 ประกาศขอมูลขาวสาร 

ศษ.3.1.2.3 ประกาศประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.2.4 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มีการจัดโครงการฝกประสบการณวิชาชีพแก
นักศึกษา ไดแก 
1.โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ ข้ันความรู
เบื้องตน ภาควิชาพลานามัย มีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  
345 คน 
2.โครงการเตรียมความพรอมเขาสูวิชาชีพครู 
3. โครงการปจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตรปการศึกษา 2556 

ศษ.3.1.3.1 
 
 

โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลกูเสือ
สามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 
ภาควิชาพลานามัย 

ศษ.3.1.3.2 
 

โครงการเตรียมความพรอมเขาสู
วิชาชีพครู 

ศษ.2.7.5.1 โครงการปจฉิมนิเทศคณะ
ศึกษาศาสตรปการศึกษา 2556 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
ศิษยเกา 

   งานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา ดังนี ้
1.ติดประกาศขอมูลขาวสารเก่ียวกับการรับสมัครงานแกศิษยเกา 
2. Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ.3.1.1.3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.3.1.2.2 ประกาศขอมูลขาวสาร 

ศษ.3.1.2.3 
 

ประกาศประชาสัมพันธคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.2.4 Website www.edu.ac.th   
(สวนของศิษยเกา) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 

คณะศึกษาศาสตร มีการจัดโครงการฝกประสบการณวชิาชีพแกศิษย
เกา จํานวนกิจกรรม 1 กิจกรรม ไดแก 

- โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV – TR สู DSM- 5: 

ความเปลี่ยนแปลงที่ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV – 
TR สู DSM- 5: ความเปล่ียนแปลงที่
ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 
1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมีดังนี้ 
1. ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใชชีวติแกนักศึกษาอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.42 

2. ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษาอยูในระดบัมาก  คาเฉลี่ย 4.24 

3. ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวชิาชพีแกนักศึกษาไดแก  

4. โครงการปจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 อยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.12 

ศษ.3.1.6.1 
 
 

ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2556 

ศษ.3.6.1.2 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใหบริการงานบริการการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556  

ศษ.3.6.1.4 ผลการประเมินโครงการปจฉิมนเิทศ
คณะศึกษาศาสตรปการศึกษา 2556 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความตองการของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
บริการแกนักศึกษา และศิษยเกา และผลการประเมนิโครงการที่
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษามีสวนรับผิดชอบ 
   การบริการใหคําปรึกษา บริการแหลงขอมูล ขาวสารที่ เปน
ประโยชนตอนักศึกษา และศิษยเกา และผลการประเมินโครงการ
ปจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตรปการศึกษา 2556 มีการนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษา เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงการการจัดโครงการ
พัฒนานักศึกษาดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมบริเวณงานบริการการศึกษา/สถานที่
ใหบริการ 

2. การใหขอมูลทางเว็บไซดคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2557 
วาระที่ 4.1,วาระที่ 4.2 

 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 
เปาหมาย.........7 ขอ............... ทําได............7 ขอ......................    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....7 ขอ.......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…….5.......คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. สถาบนัจัดทาํแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่

สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

  คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม
, ดานความรูความสามารถ, ดานทักษะทางปญญา, ดานพัฒนา
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศษ.1.1.1.5 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2555-2558) 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.8 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2556 
 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.2.1.1 
 

แผนดําเนนิงานปการศึกษา 2556 
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ศษ.3.2.1.2 
 
 

คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 42/2555 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.7.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่1,2 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยนาํกระบวนการ
การบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ(PDCA)เนนแนวทางการ
ปฏิบัติงานสนบัสนนุโครงการกิจกรรมของนักศึกษา โดยเร่ิม
ตั้งแตการพัฒนาเตรียมความพรอม ผูนํากิจกรรม การเขียน
โครงการ การประเมินโครงการ จํานวน  1 กิจกรรมคือ  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2556 

ศษ.3.1.1.1 
 
 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

71 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญา
ตรี และอยางนอย 2 ประเภทสาํหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี ้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
 

 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
ชมรมและมีนักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค 
จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพจํานวน 1กิจกรรม ไดแก 
โครงการสงเสริม 3 D ในสถานศึกษา ปการศึกษา 2556 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอมจาํนวน 1
กิจกรรม ไดแก โครงการบาํเพ็ญประโยชนและรักษาสิง่แวดลอม 
คณะศึกษาศาสตร 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมจํานวน 1 กิจกรรม 
ไดแก โครงการปจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2556 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรมจํานวน 1 กิจกรรม 
ไดแก โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2556 

 
 
 
ศษ.3.1.1.1 
 

ระดับปริญญาตรี 
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 

 
ศษ.2.7.5.2 

กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสขุภาพ 
โครงการสงเสริม 3 D ในสถานศึกษา ป
การศึกษา 2556 

 
ศษ.3.2.3.2 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

โครงการบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
คณะศึกษาศาสตร 

 
ศษ.2.7.5.1 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการปจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2556 

 
ศษ.2.7.5.3 

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร ประจาํป 
2556 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. (ตอ) ระดับบัณฑิตศึกษา 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพจํานวน  1กิจกรรม 
ไดแก โครงการสานสัมพนัธ ประจําป 2556 สําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรมจํานวน 1 กิจกรรม 
ไดแก โครงการทําบุญภาควชิาฯและรดน้ําขอพรคณาจารย
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 
ศษ.3.2.3.5 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสขุภาพ 
โครงการสานสัมพนัธ ประจาํป 2556 
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท 

 
ศษ.3.2.3.6 

กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการทําบญุภาควิชาฯและรดน้ําขอพร
คณาจารยภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการสนับสนนุใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ

ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน 

คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมใหนักศึกษาสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบนั ดังนี ้
1.บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบัน ระดับนักศึกษา ระหวาง คณะมนษุยศาสตร 
คณะนิติศาสตร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2.บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายดาน
สถานศึกษา 3 ด ี
3.บันทึกขอตกลงความรวมมือการสรางเครือขายแลกเปลี่ยน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวาง คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง และ ภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
กิจกรรมที่มีรวมกัน 2 กิจกรรม ไดแก  

1. โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ ๔ คณะ” ประจําป  
๒๕๕๖  

2. อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ศึกษาดูงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.3.2.4.1 
 
 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสราง
เครือขายพัฒนาคณุภาพภายในสถาบัน 
ระดับนักศึกษา ระหวาง คณะศึกษาศาสตร  
คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะ
ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.3.2.4.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือการสราง
เครือขายดานสถานศึกษา 3 ด ี

ศษ.3.2.4.3 
 
 
 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือการสราง 
เครือขายแลกเปลีย่นและพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ระหวาง คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง และ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศษ.3.2.4.4 
 

โครงการ “กีฬาสานสัมพนัธ ๔ คณะ” 
ประจําป ๒๕๕๖ 

ศษ.3.2.4.5 
 

ภาพถายกิจกรรมการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

 คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ มีการประเมินแผนการดําเนินงาน กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา และแจงใหผูบริหารรับทราบ 

ศษ.3.2.5.1 
 

รายงานสรุปกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 

ศษ.3.2.5.2 
 

ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ป
การศึกษา 2556 (แผนกิจกรรมพัฒนา
นิสิตนักศึกษา) 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

 คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลประเมินโครงการเสนอในที่
ป ระชุ มคณะกรรมการฝ า ย กิ จกา รนั ก ศึ กษาและ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงโครงการอยางตอเนื่อง 

ศษ.3.1.7.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 1,2/2557 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6  ขอ 
 

เปาหมาย..........6 ขอ................ ทําได......6 ขอ...........................    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........6 ขอ............ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……...5.......คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 4   การวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกบริหาร

งานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของสถาบัน 
และดําเนนิการตาม ระบบที่
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค ดังนี ้
มีการกําหนดแผนการดาํเนินงานการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย มีคณะกรรมการสงเสริม

การวิจัย   ทําหนาที่ในการวางแผนการดําเนินงานดานการ

วิจัย  การพิจารณาทุน การคัดสรร วิเคราะหและสงัเคราะห

ความรูจากงานวิจัย  มีคูมือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบรายไดของมหาวิทยาลัย  คูมอืและข้ันตอนปฏิบัติในการรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก 

โครงการวิจัยที่พิจารณาตองผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตรและ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  และเมื่อดําเนินการ
วิจัยเสร็จสิ้นแลวผูวิจัยตีพิมพเผยแพรผลงานตามคูมือการ
จัดเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพในวารสารวิจัยรามคําแหง 

 
 
 

ศษ.1.1.1.4 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. 2556                     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2556        
(องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.1.2 คําสั่งที่  18.1/2556 และ 10/2557 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.3 คูมือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายจายจาก
รายไดมหาวิทยาลยัรามคําแหง  

ศษ.4.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย                      
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2556 วาระที่ 4.5,4.6,4.7,4.8 

ศษ 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร     
คร้ังที่10/2556 วาระที่ 4.5,4.10,4.11 

ศษ. 8.1.2.4 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ.  2556   คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.4.1.1.5 คูมือการจัดเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพในวารสารวิจัยรามคําแหง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยั

หรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตรไดนาํผลการวจิัยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
        งานการวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดวิเคราะหและความสามารถในการแตงรอยกรองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ระหวางกลุมทีส่อนโดยใชกิจกรรมผะหมีและกลุม
ที่สอนแบบปกติ ไดนาํมาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 
CTH 3109 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

ศษ. 4.1.2.1 บทคัดยองานวิจัย  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหและความสามารถในการแตงรอยกรองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ระหวางกลุมที่สอนโดยใชกิจกรรมผะหมีและกลุมที่สอนแบบปกติ 

ศษ. 2.6.2.1 มคอ. 3 กระบวนวชิา CTH 3109 การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจยั
แกอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 

คณะฯไดจัดอบรม เร่ืองการพัฒนาการเรียนการสอน
ดวยการวิจัยเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน ในวนัที่19 
พฤษภาคม  2557 โดยมีคณาจารยเขารับการอบรม จํานวน 
26 คน 

นอกจากนี้สงเสริมใหคณาจารยไดเขารวมอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ไดแก 

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลักสูตร การนํา
สถิติข้ันสูงมาใชในงานวจิัย จํานวน 1 คน 

2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” จํานวน 9 คน 

3.  เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การวิจัยในชั้น
เรียน จํานวน 3 คน 

ศษ. 4.1.3.1 รายชื่อคณาจารยเขารวมโครงการอบรมเร่ือง เร่ืองการพัฒนาการ
เรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ศษ. 4.1.3.2 บันทึกขอความ สงรายชื่อบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร การนาํสถิติข้ันสูงมาใชในงานวิจยั  

ศษ. 4.1.3.3 บันทึกขอความ ขอสงรายชื่อเขารวมอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”  

ศษ. 4.1.3.4 บันทึกขอความ ขอสงรายชื่อเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
การวิจัยในชัน้เรียน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  คณะฯสงเสริมสนับสนนุการเขารวมประชุมนาํเสนอผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ จํานวน 2 คน 
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรมกีารใหความรูดานจรรยาบรรณวิจัยแก

อาจารยและบุคลากร โดยทําบนัทึกขอความแจงใหหนวยงานรับทราบ
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติในการทาํวิจัยและมีการเผยแพร
ใน website คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.3.5 ขออนุมัติเขารวมเสนอผลงานวจิัยในการประชุมนานาชาติ 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี  
ของอ.ดร.ธิรตา ภาสะวณชิ 

ศษ. 4.1.3.6 ขออนุมัติเดินทางไปตางประเทศรวมประชุมสัมมนาและ
เสนอบทความวจิัย ของ ผศ.ดร.ณรัฐ วัฒนพานชิ 

ศษ. 4.1.3.7 บันทึกขอความ ขอสงคูมือจรรยาบรรณนักวิจัยและ
แนวทางปฏิบัต ิ

ศษ. 2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  /การ
จัดการความรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ac.th/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการจัดสรรงบประมาณ

ของสถาบัน  เพื่อเปนทุน
วิจัยหรืองานสรางสรรค 

คณะศึกษาศาสตรไดรับเงนิเพื่อเปนทนุวิจัย จากงบประมาณรายจายจาก
รายได ประจําปงบประมาณ  2556  งบเงินอุดหนุนโครงการวิจยั จํานวนเงิน 
300,000  บาท  มีคณาจารยขอทุนวิจัย จาํนวน 4 เร่ือง ดังนี ้

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและความสามารถ
ในการแตงรอยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ระหวางกลุมที่สอนโดยใชกิจกรรมผะหมีและกลุมที่
สอนแบบปกติ  ของอาจารยขัณธชัย อธิเกียรติ  จาํนวนเงิน 51,600 บาท   

2. แรงจูงใจภายในในการเรียนรูของนัเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยรามคําแหง   ของผูชวยศาสตราจารยสุวิไล  เรียงวัฒนสุข     
จํานวนเงิน  48,012 บาท 

3. การสํารวจสุขภาวะของนักศึกษาปการศึกษา  2556   
มหาวิทยาลยัรามคําแหงของอาจารยชนาภา  วินิจวฒันาวงษ          

จํานวนเงิน  62,736  บาท 
4. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูโดยการแลกเปลีย่นเรียนรูผาน

เว็บล็อกของอาจารย ดร.อภิชา  แดงจํารูญ   จํานวนเงนิ  69,768   บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  233,026  บาท  (สองแสนสามหมื่นสามพนัยี่สิบหก

บาทถวน)  

ศษ. 8.1.2.4 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2556   คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.4.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 3/2556  วาระที่ 4.7 
คร้ังที่ 10/2556  วาระที่ 4.5,4.10,4.11 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการสนับสนนุพันธกิจดานการวิจัยหรือ

งานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบนั
อยางนอยในประเด็นตอไปนี ้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ 
หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
สนับสนนุการวิจยัฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ 
เชน การจัดประชุมวชิาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

1. คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย               
คณะศึกษาศาสตร  ที่ชวยเหลือในการประสานงาน ติดตอ
การดําเนินงานและโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวจิัย 

2. สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มี
บริการปรึกษางานวิจยั (http://www.rd.ru.ac.th)  

3. สํานักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยรามคําแหงใหบริการ
และมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่อํานวยความสะดวก
ใหแกคณาจารยในการคนควาขอมูล (www.lib.ru.ac.th) 

4. คณะฯจัดโครงการอบรม เร่ืองการพัฒนาการเรียนการ
สอนดวยการวิจัยเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน ซึ่งมี
คณาจารย นักศึกษา และบุคคลภายนอกเขารวมอบรม 

 
 
 
 

ศษ. 4.1.1.2 คําสั่งที่  18.1/2556 และ 10/2557 เร่ืองแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.5.1 สถาบนัวิจัยและพัฒนาhttp://www.rd.ru.ac.th 

ศษ. 4.1.5.2 ฐานขอมูลอางอิงสาํนักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัย
รามคําแหง www.lib.ru.ac.th 

ศษ. 5.3.2.1 โครงการอบรม เร่ืองการพัฒนาการเรียนการสอนดวย
การวิจัยเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 

  

http://www.rd.ru.ac.th/
http://www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 

และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 
    คณะศึกษาศาสตรมีการติดตามการสนบัสนุนทนุ
วิจัยหรืองานสรางสรรค  รายงานใหแกงานคลังและ
พัสดุ คณะศึกษาศาสตร และรายงานใหที่ปร6ะชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรรับทราบ 
นอกจากนี้มีการประเมินการสนบัสนนุพันธกิจดานการ
วิจัย ดังนี ้
1. 6ผลการประเมินความพงึพอใจตอการจัดสรร
งบประมาณการวิจัย อยูในระดบัมาก คาเฉลี่ย  3.66 
2. 6ผลการประเมินความพงึพอใจตอการสนับสนุน
พันธกิจดานการวิจัย อยูในระดบัปานกลางคาเฉลี่ย  
3.31 

ศษ. 4.1.6.1 รายงานการใชเงินงบประมาณรายไดจาก
รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดเงิน
อุดหนุนการวิจัย 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา            
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2557   วาระที่  
3.11 

ศษ.4.1.6.2 ผลการประเมินการสนบัสนุนพนัธกิจการวิจัย 
ประจําปการศึกษา 5/2557 

ศษ. 4.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 4/2557              
วาระที่  4.5 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุน
พันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบนั 

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร              
มีการประชุมกันอยางตอเนื่องเพื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา รวมทั้งมีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจมาปรับปรุงโดยเพิ่มการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการทีส่งเสริมงานวิจัย และปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลการวิจัยใหพรอมใชและใหม 

ศษ. 4.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 4/2557              
วาระที่ 4.5 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรคบนพื้นฐานภูมปิญญาทองถ่ิน หรือจาก
สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนนิการตาม
ระบบที่กําหนด  
(เฉพาะกลุม ข และ ค2) 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน          
มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตรเปน
ดําเนินการ  

ศษ. 4.1.1.2 คําสั่งที่  18.1/2556 และ 10/2557 เร่ืองแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.4.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 3/2556 วาระที4.8 

ศษ. 4.1.8.1 ระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคบนพื้นฐานภูมปิญญาทองถ่ิน 
คณะศึกษาศาสตร 
 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการครบ 
8 ขอ 

 
เปาหมาย  7  ขอ ทําได  7 ขอ   บรรลุเปาหมาย                 ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป     8  ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……..4........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิและมกีารเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกสนับสนนุเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค ดังนี ้

1. มีคูมือและข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบ
รายได มหาวิทยาลยัรามคําแหง  บทความวิจยัที่ไดรับการตีพิมพแลว 
ผูวิจัยดําเนนิการยืน่เร่ืองขอรับเงินสมนาคุณ โครงการละไมเกิน 
20,000  บาท 

2. มีคูมือการจัดเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพในวารสารวิจัย
รามคําแหง 

3. มีการประชาสัมพนัธแหลงตีพิมพผลงานวิจัย ในบอรด
ประชาสัมพนัธเพื่อใหบุคลากรไดรับทราบ 

นอกจากนี้คณะฯยงัสนบัสนุนใหคณาจารย เขารวมเขารวม
ประชุมนําเสนอผลงานวิจยัในระดับนานาชาติ จาํนวน 2 คน 

 

ศษ. 4.1.1.3 คูมือและข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบรายได มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.4.1.1.5 คูมือการจัดเตรียมตนฉบับเพื่อตีพิมพในวารสาร
วิจัยรามคําแหง 

ศษ. 4.2.1.2 บันทึกขอความประชาสัมพันธแหลงเผยแพร
ผลงานวิจัย 

ศษ. 4.1.3.5 ขออนุมัติเขารวมเสนอผลงานวชิาการในการ
ประชุมนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ของอ.ดร.ธิรตา ภาสะวณชิ 

ศษ. 4.1.3.6 ขออนุมัติเดินทางไปตางประเทศรวม
ประชุมสัมมนาและเสนอบทความวิจัย ของ            
ผศ.ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 

วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่
คนทั่วไปเขาใจได และดําเนนิการตามระบบที่
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย มี
บทบาทในการคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค ในปการศึกษา  2556 คณะกรรมการ
ไดคัดสรรงานวิจัย เร่ือง USING IMAGERY OF HAND 
WARMTH IN COMPETITION FOR OXYGEN 
CONSUMPTION AND GOLF PERFORMANCE 
ENHANCEMENTของอาจารย ดร.ธิรตา ภาสะวณชิ ซึ่งเห็นวาเปน
ประโยชนแกคนทั่วไป และดาํเนินการวิเคราะหสังเคราะหเพื่อให
เปนองคความรูที่คนทัว่ไปเขาใจได มีการนาํองคความรูที่ได
เผยแพรใน Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th/
ระบบสารสนเทศ/งานวิจัยและงานสรางสรรค5  และมีการติดตาม
การนําความรูไปใชประโยชน 
 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2556        
(องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ.4.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร  ครั้งท่ี 3/2556             
วาระท่ี 4.5  

ศษ.4.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2557 วาระที่ 4.5 

ศษ.4.1.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2557 วาระที่ 4.4 

ศษ. 2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th/
ระบบสารสนเทศ/งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ศษ. 4.2.2.1 รายงานผลการนําโปรแกรมจินตภาพความอบอุน
ไปใชกับนักเรียนกีฬาโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ru.ac.th/ระบบสารสนเทศ/งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
http://www.edu.ru.ac.th/ระบบสารสนเทศ/งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการประชาสัมพนัธและเผยแพรองค

ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

คณะฯมีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจาก
งานวิจยัเผยแพรใน Website คณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th/ระบบสารสนเทศ/งานวิจัยและ
งานสรางสรรค5 

 

ศษ. 2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  /
สารสนเทศ/งานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

4. มีการนําผลงานงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

ผลงานงานวิจยัที่นาํไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน 4  เร่ือง  

 

ศษ. 4.2.4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และดาํเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

แนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ในการดําเนนิการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน ดงันี้ 1) มีระเบียบ
มหาวิทยาลยัรามคําแหงวาดวยการบริหารจัดการสิทธปิระโยชนจาก
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.2549 2) มีคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินการดานการจดลิขสิทธิ์ 3) กําหนดผูรับผิดชอบดําเนนิการจด
ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย 4) ผลงานและรายชื่อเจาของผลงานวิจัย 
อยูระหวางดําเนนิการแจงจดลิขสิทธิ ์

ม.ร.4.2.5.1 
 
 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการ
บริหารจัดการสิทธปิระโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา พ.ศ.2549 

ม.ร.4.2.5.2 
 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการดานการจด
ลิขสิทธิ ์

ม.ร.4.2.5.3 
 

เอกสาร/ตัวแทนมหาวิทยาลัยดาํเนินการแจงจด
ลิขสิทธิ ์

ม.ร.4.2.5.4  รายชื่อผลงานและเจาของผลงานวิจัยที่อยู
ระหวางดําเนนิการแจงจดลิขสทิธิ์  

ม.ร.4.2.5.5  แบบยื่นหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ru.ac.th/ระบบสารสนเทศ/งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
http://www.edu.ru.ac.th/ระบบสารสนเทศ/งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
http://www.edu.ac.th/
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.1.pdf
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.2.pdf
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.3.pdf
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.4.pdf
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.5.pdf
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เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
เปาหมาย 5 ขอ ทําได  5 ขอ บรรลุเปาหมาย                 ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  5 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ   5  คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ผลการดําเนินงาน 

แหลงเงินทุนสนับสนุน 
รวมเงินภายในและ

ภายนอก 
จํานวนอาจารย

ประจํา 
จํานวนนักวิจัย
ประจํา (ถามี) 

จํานวนเงินสนับสนุนตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา (บาท/คน) 
คาคะแนนที่ได งบภายใน 

งบภายนอก 
งบแผนดิน งบรายได 
901,840 715,444 2,493,475.18 

 
4,110,759.18 168 

ลาศึกษาตอ 1 คน  
- 24,468.80 4.89 

 
หลักฐาน 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2556 
ศษ. 4.3.3.1 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2556 

 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน   ปจจัยนาํเขา 
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โดยการแปลงจํานวนเงนิตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

ตัวบงชี้ที่ 4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจํา 
 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
 
 
2. แปลงจํานวนเงนิทีคํ่านวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด = 
 
 

เปาหมาย  15,000  บาท ทําได  24,468.80 บาท  บรรลุเปาหมาย       □  ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  25,000  บาท 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ   4.89   คะแนน (เต็ม 5) 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวชิา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
 
 

           จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก    
 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจํา 

  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   X  5 
  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 5) 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล ชิ้นงาน ผลรวมถวงนํ้าหนัก 
1. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพร   
1.1 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI (คานํ้าหนัก 0.25) 
9 2.25 

1.2 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คานํ้าหนัก 0.50) - - 
1.3 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. (คานํ้าหนัก 0.75) - - 
1.4 ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 

โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยูในควอไทลใดควอไทลหนึง่  ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus (คานํ้าหนัก 1.00) 

1 1 

2.ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพร คิดคานํ้าหนักแลว  3.25 
3. จํานวนงานสรางสรรค -  
3.1งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวดั (คานํ้าหนัก 0.125) - - 
3.2งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คานํ้าหนัก 0.25) - - 
3.3งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คานํ้าหนัก 0.50) - - 
3.4งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (คานํ้าหนัก 0.75) - - 
3.5งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต(ิคานํ้าหนัก 1.00) - - 
4.ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร คิดคานํ้าหนักแลว  3.25 
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ตัวบงชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 5) 
 

ขอมูล รวม 
1. จํานวนอาจารยประจํา 169 คน 
   1.1 จํานวนอาจารยประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง - 
   1.2 จํานวนอาจารยประจาํทีล่าศึกษาตอ - 
2. จํานวนนักวิจัยประจํา - 
   2.1 จํานวนนักวิจยัประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง - 
   2.2 จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ - 
3. ผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพ 11 
4. ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพร - 
5. รวมผลงานที่คิดคาน้าํหนัก (3)+(4) 3.50 
6.ระดับคุณภาพบทความวิจัย/งานสรางสรรค    (5/1)X100=(%) 2.07 

 
หลักฐาน 

ศษ. 4.4.1.1 รายชื่องานวิจัยที่ตพีิมพเผยแพร 
ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  
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ตัวบงชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 5) 
เกณฑการใหคะแนน  (รอยละ)  ผลผลติ / ผลลัพธ  
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน   จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา รอยละ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 10 

• ผลรวมถวงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรใหนับผลงานทีต่ีพิมพตามปปฏิทินทีต่รงกับปการศึกษาที่ประเมิน 

• จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําใหนบัตามปการศึกษาที่ประเมิน 
การคิดคะแนนระดบัคณะ ใหนาํคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดบัสถาบันใหนาํคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
 
 
เปาหมาย รอยละ 5 ทําได รอยละ  2.07    บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป รอยละ 5 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 1.04 คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 6) 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล รวม 

1. จํานวนอาจารยประจํา 169 คน 
2. จํานวนนักวิจัยประจํา - 
3. จํานวนงานวิจัยทีน่ําไปใชประโยชนโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลยั 4 
4. จํานวนงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลยั - 
5. รอยละที่ทําได {(3+4) / (1+2)} x 100 2.36 

 
หลักฐาน 
 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 4.2.4.1 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน 

 
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ) ผลผลติ / ผลลัพธ   
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ  20 เทากับ 5  คะแนน   ทุกกลุมสาขาวิชา  
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

• ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชนใหนับจาํนวนผลงานที่ตพีิมพตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน 

• จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําใหนบัตามปการศึกษาที่ประเมิน 
 

เปาหมาย  รอยละ  4........ ทําได  รอยละ  2.36    บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  รอยละ  4........ 
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รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……0.59..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 4.6  ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 7) 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล จํานวนรวม ผลรวมถวงนํ้าหนัก 
1. จํานวนอาจารยประจํา 169  
2. จํานวนผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ   
     2.1 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดบัชาติ (คาน้าํหนัก 0.25) 3 0.75 
     2.2 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดบันานาชาติ  (คาน้าํหนัก 0.50)   
     2.3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด   (คาน้าํหนัก 0.75) 16 12 
     2.4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 
แลว  หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการ  (คาน้าํหนัก 1.00) 

1 1 

3. ผลงานที่คิดคาน้ําหนักแลว  13.75 
4. รอยละที่ทําได  (3 /1)  x 100 8.13  

หลักฐาน 
ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 4.6.1.1 บทความวชิาการที่ไดรับการตีพมิพในวารสารระดับชาติ (คาน้าํหนัก 0.25) 
ศษ. 4.6.1.2 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวฒุิที่สถานศึกษากําหนด   (คาน้าํหนัก 0.75) 
ศษ. 4.6.1.3 ตําราที่ใชในการขอผลงานทางวชิาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการ 

 

เกณฑการใหคะแนน (รอยละ) ผลผลติ / ผลลัพธ        
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ  10  เทากับ 5  คะแนน   ทุกกลุมสาขาวิชา  
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการทีไ่ดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

• ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการทีไ่ดรับรองคุณภาพใหนบัผลงานที่ตีพิมพตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาทีป่ระเมิน 

• จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําใหนบัตามปการศึกษาที่ประเมิน 

เปาหมาย  รอยละ 10 ทําได รอยละ 8.13      บรรลุเปาหมาย    ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   รอยละ 10 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ   4.06   คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการ

ทางวชิาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคมและดาํเนินการตามระบบ โดยดําเนนิการดังนี ้
1.  จัดทําแผนการดําเนนิงานการบริการวิชาการแกสังคม 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบตัริาชการ 4 ป คณะศึกษาศาสตร 
และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2556 
2. คณะฯ ดําเนนิการตามระเบียบมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วาดวยการใหบริการทางวิชาการทางวิชาการแกสังคม (ฉบับที ่
3) พ.ศ. 2546 
3. มีคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตรเพื่อ
ดําเนินงานบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมบริการ
ทางวชิาการแกสังคม มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ 
5. มีการนําผลการประเมินเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการ
วิชาการ และคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการจัดบริการวิชาการแกสังคม 
 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มกีารสงเสริมใหคณาจารยมีสวน
ในการบริการวิชาการแกสังคม เชน วิทยากรภายใน วทิยากร
ภายนอก กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. (2555-2558) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.8 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2556 (องคประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ. 5.1.1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงวาดวยการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2546 

ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  09/2556  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ                    
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.3 
คร้ังที่ 1/2557 วาระที่ 4.5,4.6 
คร้ังที่ 2/2557 วาระที ่4.4,4.5 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 10/56 วาระที่ 4.7 ขออนุมัติโครงการบริการแกชุมชน

เก่ียวกับงานดานอาชีพ 
คร้ังที่ 1/2557 วาระที่ 5.3 ขออนุมัติโครงการบริการวชิาการ “   

จาก DSM – IV – IR สู DSM- 5: ความเปลีย่นแปลง
ที่ผูปฏิบตัิงานดานสุขภาพจิตควรทราบ 

คร้ังที่ 5/2557 วาระที่ 4.9 ขออนุมัติโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนดวยการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  (ตอ) ศษ. 5.1.1.3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินโครงการ 3 โครงการ 

1) โครงการบริการแกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ 
2) โครงการบริการวิชาการ “   จาก DSM – IV – IR สู DSM- 5: 
ความเปลี่ยนแปลงที่ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ 
3) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2557 วาระที่ 4.4,4.5 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 4/57 วาระ 4.12   
คร้ังที่ 4/57 วาระ 4.16 
คร้ังที่ 6/57 วาระ 5.2   

ศษ.  5.1.1.4 หนังสือเชิญคณาจารยใหมีสวนรวมในการบริการทางวิชาการแก
สังคม  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอน 
คณะศึกษาศาสตรมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอน จํานวน 2 โครงการ ไดแก 

1. โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – V – TR สู DSM- V: 
ความเปลี่ยนแปลงที่ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ”
ไปประกอบเปนหัวขอในการจัดการเรียนการสอนของวิชา 
(PSY3002) การทดสอบและการวัดทางจิตวทิยา  

2. โครงการ  “การบริการทางวชิาการแกชุมชนเก่ียวกับงาน

ดานอาชีพ”  ไปประกอบเปนหัวขอในการจัดการเรียนการ

สอนของวิชา VEM6601 สัมมนาการจัดการอาชีวศึกษา 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV – TR สู 

DSM- V: ความเปล่ียนแปลงที่ผูปฏิบติังานดานสุขภาพจิต

ควรทราบ” 
ศษ. 5.1.2.2 โครงการ “การบริการทางวชิาการแกชุมชน

เก่ียวกับงานดานอาชีพ” 
ศษ. 2.6.2.1 มคอ.3 

วิชา PSY3002    การทดสอบและการวัดทาง  
จิตวิทยา 

วิชา  VEM6601  สัมมนาการจัดการอาชีวศึกษา 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตรไดมีงานบริการวิชาการมาบูรณาการกับ
งานวิจยัดังตอไปนี ้

1. นําองคความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการบริการ
วิชาการแกชุมชน“จาก DSM – IV – TR สู DSM- V: ความ
เปลี่ยนแปลงทีผู่ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ” ไปตอยอดทํา
วิจัยเร่ือง “การใชเกณฑวินิจฉัย DSM 5 เพื่อตรวจคนเด็กที่มีภาวะ
บกพรองทางการเรียนรู” 

 

ศษ. 5.1.3.1 รายงานการวิจัยเร่ือง การใชเกณฑวินิจฉัย DSM5 
เพื่อตรวจคนเด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของ

การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลของความสาํเร็จของการบูรณาการงาน
บริการวิชาการ ดังตอไปนี ้
1. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการนําองคความรูทีไ่ดรับจากการเขา
รวมโครงการบริการวิชาการแกชุมชน“จาก DSM – IV – TR สู DSM- 5: 
ความเปลี่ยนแปลงที่ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ”ไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอนของกระบวนวิชา PSY3002 (การทดสอบและการวัดทาง
จิตวิทยา) ดวยการทดสอบยอยสําหรับวัดระดบัความเขาใจของผูเรียน         
ผลการทดสอบคะแนนเต็ม 15 คะแนน นักศึกษาทําคะแนนไดอยูระหวาง       
9.5 - 15 คะแนน   
     นอกจากนี้มีการประเมินความสําเร็จขอการบริการวิชาการแกสังคมกับ
การวิจัย โดยไดติดตามจากผูเขารวมอบรมที่นําเกณฑวนิิจฉัย DSM5 เพื่อ
ตรวจคนเด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู ไปใชในการปฏิบัตงิานดาน
สุขภาพจิตและปฏิบัตงิานในวชิาชีพ 
2. โครงการบริการทางวิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ   มีการ
ติดตามผลการนาํไปใชประโยชน โครงการบริการทางวชิาการแกชุมชน
เก่ียวกับงานดานอาชีพ  ผูเขารวมโครงการอบรมนําความรูและประสบการณ
ไปใชประโยชนประเมินเปนรายไดหลักและรายไดเสริมคิดเปนรอยละ 10 

 

ศษ. 5.1.4.1 ผลการทดสอบยอยคร้ังที่ 2 วิชา(PSY3002)          
การทดสอบและการวัดทางจิตวทิยา  

ศษ. 5.1.4.2 แบบสอบถามความสาํเร็จของการบูรณาการ
วิชาการแกสังคม 

ศษ. 5.1.3.1 รายงานการวิจัยเร่ือง การใชเกณฑวินิจฉัย DSM5 
เพื่อตรวจคนเด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู 

ศษ. 5.1.4.3 รายงานการติดตามผลการนําไปใชประโยชน 
โครงการบริการทางวิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงาน
ดานอาชีพ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวชิาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตรไดนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน ไปปรับปรุงแผนการสอน
กระบวนวชิา PSY 3002 (การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา) และวิชา  
VEM6601 สัมมนาการจัดการอาชีวศึกษา 

และนาํขอเสนอแนะจากแบบสอบถามความสาํเร็จของการบูรณาการ
วิชาการแกสังคมมาปรับปรุงแบบประเมินฉบับใหมคือ “แบบประเมินภาวะ
บกพรองทางการเรียนรู ตามเกณฑวินิจฉัยโรคทางจิตเวช DSM – 5”  ให
เคร่ืองมือมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 
 

ศษ. 2.6.2.1 มคอ.3  
วิชา PSY3002    การทดสอบและการวัดทาง  

จิตวิทยา ภาค 1/57 
วิชา  VEM6601  สัมมนาการจัดการอาชีวศึกษา 

2/2557 
ศษ. 5.1.4.2 แบบสอบถามความสาํเร็จของการบูรณาการ

วิชาการแกสังคม 

ศษ. 5.1.4.3 รายงานการติดตามผลการนําไปใชประโยชน 
โครงการบริการทางวิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงาน
ดานอาชีพ 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2557 วาระที่ 4.4,4.5 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
คร้ังที่ 4/57 วาระ 4.12  ,4.16 
คร้ังที่ 6/57 วาระ 5.2   

เกณฑการประเมิน    (ขอ)   
 

 
 
 

 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 

เปาหมาย.......5 ขอ......................... ทําได............ขอ...5........................ บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป......5 ขอ................... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . …….5.............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการสํารวจความตองการของ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทาง
และการจัดทาํแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของสถาบนั 

ในปการศึกษา 2556 คณะศึกษาดําเนนิการสาํรวจความ
ตองการของชุมชน หรือ ภาครัฐ เพื่อนําขอมูลมากําหนดแผนการ
ดําเนินงานและแนวทางในการบริการวิชาการ ไดแก 

1. โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV – TR สู DSM- 
5: ความเปลีย่นแปลงทีผู่ปฏิบัตงิานดานสุขภาพจิตควรทราบ” 

2. โครงการบริการทางวิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดาน
อาชีพโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

นอกจากนี้องคการบริหารสวนจงัหวัดอุทัยธานไีดทาํทําหนงัสือ
ขอความอนุเคราะหใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนแก
ประชาชนจังหวัดอุทัยธาน ี

ศษ.5.2.1.1 สรุปผลการสํารวจความตองการในการรับบริการวิชาการภาควชิา
จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.5.2.1.2 สรุปผลการสํารวจความตองการในการรับบริการวิชาการ           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.5.1.2.3 หนังสือขอความอนุเคราะหใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน 

2. มีความรวมมือดานบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

คณะศึกษาศาสตรมีความรวมมอืดานบริการวชิาการเพื่อการ
เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก  
1. โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV –TR สู DSM- 
5: ความเปลีย่นแปลงทีผู่ปฏิบัตงิานดานสุขภาพจิตควรทราบ” 
2. โครงการบริการทางวิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดาน
อาชีพ 
3. โครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน” 

โดยสงจดหมายเชิญผูเขารวมโครงการไปตามโรงเรียนที่
นักศึกษาไปฝกสอนฝกงาน และหนวยงานตางๆ  ทั้งนี้ไดรับการตอบ
รับการเขารวมโครงการ และเชญิวิทยากรจากหนวยงานภายนอกที่
มีความสามารถทางดานที่เก่ียวของมาใหความรูแกผูเขารวม
โครงการ 

ศษ. 5.2.2.1 แบบตอบรับเขารวมโครงการ 
1. โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV – TR สู DSM- V: 

ความเปลี่ยนแปลงที่ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ” 
2. โครงการบริการทางวิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ 
3. โครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน” 
ศษ. 5.2.2.2 หนังสือเชิญวิทยากร 

- โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV – TR สู DSM- V: 
ความเปลี่ยนแปลงที่ผูปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ” 
- โครงการการบริการทางวิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดาน
อาชีพ 
- โครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน” 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการประเมินประโยชนหรือ

ผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลโครงการบริการทางวชิาการแกสังคมทุก
โครงการ ไดแก 

1. โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV – TR สู DSM- V: ความ
เปลี่ยนแปลงทีผู่ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ” 
2. โครงการ โครงการบริการทางวชิาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ 
 

ศษ. 5.1.4.4 ผลการประเมินโครงการ 
- โครงการบริการวิชาการแกชุมชน“         
จาก DSM – IV – TR สู DSM- 5: ความ
เปลี่ยนแปลงทีผู่ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิต
ควรทราบ 
- ผลการประเมินโครงการการบริการทาง
วิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ 

ศษ. 5.1.3.1 รายงานการวิจัยเร่ือง การใชเกณฑวินิจฉัย 
DSM5 เพื่อตรวจคนเด็กที่มีภาวะบกพรอง
ทางการเรียนรู 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 
ไปพฒันาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทาง
วิชาการ 

คณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มีการนําผลการประเมินการใหบริการ
วิชาการในรอบปการศึกษา 2556 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขดังนี ้
1. โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV – TR สู DSM- V: ความ
เปลี่ยนแปลงทีผู่ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ” มีขอเสนอแนะควรนํา
เอกสารอบรมเผยแพรในคณะและการจัดโครงการควรดาํเนินการจัดในชวงวันทาํ
การของหนวยราชการ และ มีขอเสนอแนะจากแบบสอบถามทีบุ่คคลนาํองค
ความรูจากงานวิจัยเร่ือง ไปใชประโยชน เร่ืองการใชเกณฑวินิจฉัย DSM – 5  
เพื่อตรวจคนเด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู  โดยควรมีการพัฒนาเกณฑ
ปกติในกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญกวานี้ เพื่อใหเคร่ืองมือมีความนาเชื่อถือมาก
ข้ึน 
2. โครงการ โครงการบริการทางวิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ มี
ขอเสนอแนะใหจัดโครงการอยางตอเนื่องและควรจัดอบรมตามความตองการ
ของชุมชนที่หลากหลาย 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ                        
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2557 วาระที่ 
4.4,4.5 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ             
ประจําคณะ คร้ังที่ 4/57 วาระ 4.12 ,16 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการพัฒนาความรูทีไ่ดจากการใหบริการทาง

วิชาการและถายทอดความรูสูบคุลากรภายใน
สถาบนัและเผยแพรสูสาธารณชน 

คณะศึกษาศาสตรมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวของกับการบริการ
วิชาการ เผยแพรผานชองทางดงัตอไปนี ้

1. เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 
2. จดหมายขาว 

ศษ. 5.2.5.1 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 
(www.edu.ru.ac.th) 

ศษ. 5.2.5.2 จดหมายขาว News letter 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมาย.......5 ขอ......................... ทําได.............ขอ 5........................ บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป......5 ขอ................... 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . …….5.............คะแนน (เต็ม 5) 



 

                                  

              

101 

 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.3   ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 8) 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. ผลการนาํความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการวิชาการมาใชในการพฒันาการเรียน
การสอนและการวิจัย (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 8) 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตามแผนที่สภาอนมุัติ  3 
โครงการ 
2.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการทีน่ํามาใชพฒันาการ
เรียนการสอน  1 โครงการ 
3.จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการทีน่ํามาใชพฒันาการ
วิจัย  - โครงการ 
4.จํานวนโครงการบริการทางวิชาการที่นาํมาใชพัฒนาทัง้สวนการเรียน
การสอนและการวิจัย   1  โครงการ  (ใน 1 โครงการมีทั้งนาํมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย) 
5. รอยของโครงการบริการทางวิชาการทีน่ํามาใชพฒันาทั้งสวนการ
เรียนการสอนและการวิจัย  66.67 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – 
IV – TR สู DSM- V: ความเปลีย่นแปลงที่
ผูปฏิบัตงิานดานสุขภาพจติควรทราบ” 

ศษ. 5.1.2.2 โครงการบริการทางวิชาการแกชุมชน
เก่ียวกับงานดานอาชีพ” 

  

 
เกณฑการใหคะแนน (รอยละ)  ผลผลติ / ผลลัพธ    
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน    
 
วิธีการคํานวณ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ํามาใชในการพฒันาการเรียน 
การสอนและการวิจัย x 100 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 
 
เปาหมาย  รอยละ 30 ทําไดรอยละ 66.67 บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  รอยละ 30 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . …5.........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 9) 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) โดยการมี
สวนรวมของชุมชนหรือ
องคกร 

คณะฯจัดโครงการบริการวชิาการแกสังคม ซึ่งมีการ
ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
1. จัดทําแผนการดําเนนิงานการบริการวิชาการแก
สังคม ซึ่งเปนสวนหนึง่ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
คณะศึกษาศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจาํป 
พ.ศ. 2556 
2. มีคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตรเพื่อ
ดําเนินงาน จัดทําแผนการดาํเนนิงาน จัดกิจกรรม 
ประเมินผลและเสนอเสนอผลการดําเนินงานแนวทาง
ปรับปรุง 
3. คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรม
บริการทางวชิาการแกสังคม และมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินโครงการ ไดแก 

3.1 โครงการบริการวิชาการ  
“จาก DSM – IV – TR สู DSM- V: ความ
เปลี่ยนแปลงทีผู่ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิต
ควรทราบ” 

3.2 โครงการบริการทางวิชาการแกชุมชน
เก่ียวกับงานดานอาชีพ” 

3.3 โครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนดวย
การวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน” 

 

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. (2555-2558) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.8 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา  2556 (องคประกอบที่ 5 การ
บริการวิชาการแกสังคม) 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.3 
คร้ังที่ 1/2557 วาระที่ 4.5,4.6 
คร้ังที่ 2/2557 วาระที่ 4.4,4.5 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 10/56 วาระที่ 4.7 ขออนุมัติโครงการบริการแกชุมชนเก่ียวกับงาน

ดานอาชีพ 
คร้ังที่ 1/2557 วาระที่ 5.3 ขออนุมัติโครงการบริการวชิาการ “   จาก 

DSM – IV – TR สู DSM- V: ความเปลี่ยนแปลงที่
ผูปฏิบัตงิานดานสุขภาพจติควรทราบ 

คร้ังที่ 5/2557 วาระที่ 4.9 ขออนุมัติโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
ดวยการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

ศษ. 5.1.1.3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินโครงการ 3 โครงการ 
1) โครงการบริการแกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ 
2) โครงการบริการวิชาการ “   จาก DSM – IV – TR สู DSM- V: ความ
เปลี่ยนแปลงทีผู่ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ 
3) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียน 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 (ตอ) 4. มีการนําผลการประเมิน 3 โครงการเสนอที่

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดบริการวิชาการแกสังคม 

ศษ. 2.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร  
คร้ังที่ 2/2557 วาระที่ 4.4,4.5 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 4/57 วาระ 4.12   
คร้ังที่ 4/57 วาระ 4.16 
คร้ังที่ 6/57 วาระ 5.2   

2. บรรลุเปาหมายตามแผน
ประจําปไมต่าํกวารอยละ 
80 

1. จํานวนแผน  3   แผน 
2. บรรลุเปาตามแผน  3  โครงการ 
3. คิดเปนรอยละ  100 

ศษ. 5.1.2.1 โครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV – TR สู DSM- V: ความ
เปลี่ยนแปลงทีผู่ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตควรทราบ 

ศษ. 5.1.2.2 โครงการ  “การบริการทางวชิาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ” 
ศษ. 5.3.2.1 โครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน” 
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือ

สมาชิกที่มีการเรียนรูและ
ดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการ  “การบริการทาง
วิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ” โดย
โครงการดังกลาวนายกองคการบริหารสวนจังหว ัด
อุทัยธานี ขอเชิญรวมดําเนินโครงการฝกอบรมการ
สงเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนารายไดใหกับประชาชนกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี  ซ่ึงโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4ป คณะศึกษาศาสตร  

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. (2555-2558) คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.5.1.2.3 หนังสือขอความอนุเคราะหใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน 
ศษ. 5.1.2.2 โครงการ  “การบริการทางวชิาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ” 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไก

ที่มีการพัฒนาตนเอง โดย
คงอัตลักษณของคนใน
ชุมชนและเอกลักษณของ
ทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือ
ยั่งยืน 

คณะศึกษาศาสตรไดอบรม การทําซาลาเปา ใหกับ
ชุมชนจังหวัดอุทัยธานีนัน้ ไดนําวัตถุดิบทองถ่ินเชน 
ปลาแรดมาเปนวัตถุดบิซึ่งสรางคุณคาและคง
เอกลักษณของชุมชนไวได 

ศษ. 5.4.4.1 รูปถายโครงการ  “การบริการทางวิชาการแกชุมชนเก่ียวกับงานดาน
อาชีพ” 

ศษ. 5.1.4.3 รายงานการติดตามผลการนําไปใชประโยชน โครงการบริการทางวิชาการ
แกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ 

  

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน
สรางคุณคาตอสงัคม หรือ
ชุมชน/องคกรมีความ
เขมแข็ง 

คณะศึกษาศาสตรมีการติดตามผลการนาํความรูไปใช
ประโยชนโครงการบริการวิชาการ “จาก DSM – IV – 
IR สู DSM- 5: ความเปลีย่นแปลงที่ผูปฏิบัติงานดาน
สุขภาพจิตควรทราบ” โดยนาํ”เกณฑวินิจฉัย DSM – 
5  เพื่อตรวจคนเด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู” 
มาประยุกตใชกับหนวยงานของตนเอง  และ 
 โครงการ  “การบริการทางวชิาการแกชุมชนเก่ียวกับ
งานดานอาชีพ”  มีการติดตามการนําความรูไปใช
ประโยชนจากผูเขารวมสัมมนา 100  คน พบวา 
ผูเขารวมอบรมนําความรูและประสบการณไปใช
ประโยชนและประเมินเปนรายไดหลักและรายไดเสริม
คิดเปนรอยละ 10 

ศษ. 5.1.4.2 แบบสอบถามความสาํเร็จของการบูรณาการวชิาการแกสังคม 
ศษ. 5.1.4.3 รายงานการติดตามผลการนําไปใชประโยชน โครงการบริการทางวิชาการ

แกชุมชนเก่ียวกับงานดานอาชีพ 
 รายงานกาประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

 
เปาหมาย.........5 ขอ................... ทําได....... 5 ขอ................... บรรลุเปาหมาย            ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....5ขอ.................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  …….5.............คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการทาํนุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนนิการตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA 

     คณะศึกษาศาสตร มีดําเนนิการตามระบบวงจรคุณภาพ 
PDCA โดยแตงตั้งคณะกรรมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม         
ซึ่งมีหนาที่กําหนดแผนการดําเนนิงาน  ซึ่งสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 2556  กลยุทธที่ 3 
สงเสริมอนุรักษ การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญา
ทองถ่ิน    
คณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดแผนโครงการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม  2 โครงการ  ไดแก 

1.โครงการสบืสานประเพณีไทยทําบุญหลอเทียนจํานํา
พรรษาและถวายเทียนพรรษา จัดวันที่ 24 มิถุนายน  –          
19 กรกฎาคม  2556 
2.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต (วนัปใหมไทย)     
จัดวันที่ 9 เมษายน  2557 
มีการอนุมัติโครงการโดยผานคณะกรรมทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ คณะกรรมการประจําคณะ  มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบดาํเนนิงานโครงการฯ  
มีการประเมินผลโครงการ ดังนี ้

1.โครงการสบืสานประเพณีไทยทําบุญหลอเทียนจํานํา
พรรษาและถวายเทียนพรรษา ผลการประเมิน 4.38 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.6.1.1.1 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 
2556 

ศษ.6.1.1.2 คําสั่งที่ 61/2556 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2556  วาระที่ 4.1,4.2,4.3 

ศษ.6.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 1/2557 วาระที่ 4.1,4.2  

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที่ 6/2556 วาระที่ 4.4 เร่ืองขออนุมัติ
โครงการสืบสานประเพณีไทยทาํบุญหลอเทียนจาํนาํพรรษาและถวาย
เทียนพรรษา 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมกปค. คร้ังที4่/2557 วาระที่ 4.20 เร่ืองขออนุมัติ
โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต (วันปใหมไทย) 

ศษ.6.1.1.4 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณีไทย
ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา 

ศษ.6.1.1.4 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต (วันปใหมไทย) 
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2.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต (วนัปใหมไทย)        
ผลการประเมิน 4.53 
 

  

 
 
 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการทาํนุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนนิการตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA 

มีการนําผลการปร6ะเมินเสนอท่ีประชุมเพ่ือนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง ดังนี้ 

1.โครงการสบืสานประเพณีไทยทําบุญหลอเทียนจํานํา
พรรษาและถวายเทียนพรรษา มีขอเสนอแนะควรใหอาจารย 
ขาราชการ เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา มีสวนรวมใน
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมมากกวานี้โดยทํา

ศษ.6.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.1 

ศษ.6.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 2/2557  

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่10/2556 วาระที่ 4.9  เร่ืองขอสงผล
โครงการสืบสานประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียนจาํนาํพรรษาและ
ถวายเทียนพรรษา 
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หนังสือเวียนแจงภาควชิาหนวยงานใหทราบและ
ประชาสัมพนัธใหนักศึกษา ศิษยเกา และบุคคลทัว่ไป               
ทางwebsit ของคณะศึกษาศาสตร 

2.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต (วนัปใหมไทย) 
มีขอเสนอแนะในเร่ืองของการประชาสัมพันธ ควรมีการ
ประชาสัมพนัธใหทราบทุกหนวยงาน 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที่ 6/2557 วาระที่ 4.7 เร่ืองขอสงผล
การประเมินโครงการสบืสานประเพณีวันสงกรานต (วนัปใหมไทย) 

 
 
 
 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีการบูรณาการงานดานทาํนบุํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา  

      คณะศึกษาศาสตรมีการบูรณาการงานดานทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ดงันี ้
1. การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน โดยภาควิชาคหกรรมศาสตรไดเปดสอน 
- วิชา HEC 3302 (วัฒนธรรมอาหาร)  จุดมุงหมายของรายวิชาเพื่อให
นักศึกษาทราบถึงมิติทางวัฒนธรรมเก่ียวกับอาหารไทย ภูมิปญญาดาน
อาหารในวัฒนธรรมทองถ่ิน ซึง่นักศึกษาไดมีคนควา สาธิตและปฏิบัต ิ

ศษ. 2.6.2.1 มคอ.3 (Course Syllabus) 
HEC 3302 (วัฒนธรรมอาหาร) 
HEC 3502(การแกะสลักผักผลไม) 

ศษ. 6.1.2.1 Website e-learning  
บทเรียน e-learning ดานการทาํนุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม เร่ืองหัตถศิลปใบตองสด 
http://www.ram.edu/learning/index.php 

http://www.ram.edu/learning/index.php
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-  วิชา HEC 3502(การแกะสลกัผักผลไม) มีการจัดทําบทเรียน e-
learning ดานการทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม เร่ือง หัตถศิลปใบตองสด 
เพื่อประกอบในการเรียนการสอน   
2. การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกจิกรรม
นักศึกษา โดยภาควิชาคหกรรมศาสตร 
     มีการจัดโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงานวิชาเอกคหกรรม
ศาสตร รนที่ 36  ในโครงการมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการเร่ืองศิลปะการ
ปนลูกชุปแฟนตาซี และมีกิจกรรมบายศรีสูขวัญ  

ศษ. 6.1.2.2 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน วชิาเอก  
คหกรรมศาสตร รนที่ 36 

  

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการ
บริการดานทํานุบาํรุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 

     คณะไดจัดโครงการสืบสานประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียนจํานาํ
พรรษาและถวายเทียนพรรษา " คณะศึกษาศาสตร ป 2556 ที่วัดเทพ
ลีลา กทม.  และ โครงการสบืสานประเพณีวันสงกรานต (วันปใหมไทย) 
โครงการกิจกรรมดังกลาว มีการเผยแพรกิจกรรมผานทาง Website 
คณะศึกษาศาสตร http://www.edu.ru.ac.th/aspfile/news.asp 
 

ศษ.2.4.5.3 
 

Website คณะศึกษาศาสตร 
http://www.edu.ru.ac.th/aspfile/news.asp 

 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณา

การงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

  มีการประเมินผลการเรียนการสอน 
- วิชา HEC 3302 (วัฒนธรรมอาหาร)  ผลการประเมนิอยู

ในระดับดี คาเฉลี่ย 4.82 
- วิชา HEC 3502(การแกะสลักผกัผลไม) ผลการประเมินอยู

ในระดับดี คาเฉลี่ย 4.67 
มีการประเมินโครงการโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
วิชาเอกคหกรรมศาสตร รนที่ 36 ผลการประเมินหัวขอศิลปะ
การปนลูกชุปแฟนตาซี นักศึกษามีการฝกทําลูกชุป (ภาคปฏิบัต)ิ 
ผลการประมนิอยูในระดบัมากทีสุ่ด 4.41 นักศึกษานําผลการ

ศษ. 6.1.4.1 ผลการประเมินการเรียนการสอนวิชา          
HEC 3502  
HEC 3302 

ศษ. 6.1.4.2 ผลการประเมินโครงการปจฉิมนเิทศนักศึกษา
ฝกงาน วชิาเอกคหกรรมศาสตร รุนที่ 36 
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ปฎิบัตินาํไปประยุกตเชิงธุรกิจอาหารได ผลการประเมินอยูใน
ระดับมากทีสุ่ด 4.58 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

1. มีการนําผลการประเมินการเรียนการสอน มาปรับปรุง
การเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 

- วิชา HEC 3302 (วัฒนธรรมอาหาร)  ปรับปรุงโดยการเพิ่มการ
คนควาอาหารประจําถ่ินที่นักศึกาอาศัยอยู เพื่อศึกษาความ
หลากหลายของอาหารกับระบบนิเวศ (Ecosystem Diversity) 
แลวนํามาวิเคราะหรวมกับนิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology) 
- วิชา HEC 3502(การแกะสลักผกัผลไม) ปรับปรุงโดยเพิ่มการ
สังเคราะหประวัติศาสตร (Historical Synthesis) เพื่อใหนักศึกษา
ทราบประวัติความเปนมาโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธขอมูลและ
หลักฐานตางๆ เขาดวยกันและการศึกษาเพิ่มเติมในสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. มีนําการประเมินโครงการโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ฝกงาน วชิาเอกคหกรรมศาสตร รนที่ 36 มาปรับปรุงกิจกรรม
นักศึกษาโดยโครงการตอไปใหจดัการฝกปฏิบัติการทาํขนมไทยที่
หลากหลาย เพื่อใหเขาใจ 

ศษ. 6.1.5.1 แบบกรอกรายการการนําผลการประเมินการ
เรียนการสอนไปปรับปรุงแกไข 
วิชา HEC 3302 (วัฒนธรรมอาหาร)   
วิชา HEC 3502(การแกะสลักผกัผลไม) 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2557 วาระที่ 
4.19 

 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน

ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาต ิ

  - 
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หมายเหตุ กรณีที่มีการสรางมาตรฐานระดบันานาชาติใหรายงาน 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6  ขอ 

 
เปาหมาย    5    ขอ ทําได  5  ขอ     บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.........5......ขอ......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . …5...........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่  6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจร      คณะศึกษาศาสตร มีการสงเสริมและสนบัสนุนดานศิลปะและ ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556        
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คุณภาพ PDCA วัฒนธรรม โดยดาํเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี ้
P=  มีคณะกรรมการฝายสวัสดกิารและการทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทําหนาที่ในการกําหนดแผนการดําเนนิงานเก่ียวกับการ
ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม ปการศึกษา 2556 กําหนดแผนการ
ดําเนินงานจํานวน 2 โครงการ 
D=  ดําเนินการจัด 1.โครงการสืบสานประเพณีไทยทําบุญหลอเทียน
จํานาํพรรษาและถวายเทียนพรรษา จัดวันที่ 24 มิถุนายน –19 
กรกฎาคม  2556  2.โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต (วนัป
ใหมไทย) จัดวันที่ 9 เมษายน  2557 
มีการอนุมัติโครงการโดยผานคณะกรรมทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและ 
คณะกรรมการประจําคณะ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผดิชอบ
ดําเนินงานโครงการฯ  
C= มีการประเมินผลการดาํเนินงานโครงการ ไดแก 
1.โครงการสบืสานประเพณีไทยทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและ
ถวายเทียนพรรษา ผลการประเมิน 4.38 
2.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต (วนัปใหมไทย) ผลการ
ประเมิน 4.53 
 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ.6.1.1.1 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม               

ปการศึกษา 2556 
ศษ.6.1.1.2 คําสั่งที่ 61/2556 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.6.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2556  วาระที่ 
4.1,4.2,4.3 

ศษ.6.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 1/2557 วาระที่ 
4.1,4.2  

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที่ 6/2556 วาระที่ 4.4 เร่ืองขอ
อนุมัติโครงการสืบสานประเพณไีทย"ทําบุญหลอเทียนจาํนาํ
พรรษาและถวายเทียนพรรษา 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมกปค. คร้ังที4่/2557 วาระที่ 4.20           
เร่ือง ขออนุมัติโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต (วันป
ใหมไทย) 

ศษ.6.1.1.4 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสืบสาน
ประเพณีไทยทําบุญหลอเทียนจาํนําพรรษาและถวายเทียน
พรรษา 

ศษ.6.1.1.5 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต (วันปใหมไทย) 

 
 
 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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1. มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
(ตอ) 

A=มีการนําผลการปร6ะเมินเสนอท่ีประชุมเพ่ือนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุง ดังนี้ 

1.โครงการสบืสานประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา
และถวายเทียนพรรษา มีขอเสนอแนะควรใหอาจารย ขาราชการ 
เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกา มสีวนรวมในกิจกรรมทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมมากกวานี้โดยทาํหนังสือเวียนแจงภาควชิาหนวยงาน
ใหทราบและประชาสัมพนัธใหนกัศึกษา ศิษยเกา และบุคคลทั่วไป               
ทางwebsit ของคณะศึกษาศาสตร 
2.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต (วนัปใหมไทย)                
มีขอเสนอแนะในเร่ืองของการประชาสัมพันธ ควรมีการ
ประชาสัมพนัธใหทราบทุกหนวยงาน 

ศษ.6.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 2/2556 วาระที่ 4.1 

ศษ.6.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 2/2557  

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที่ 10/2556 วาระที่ 4.9  เร่ือง
ขอสงผลโครงการสบืสานประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียนจํานํา
พรรษาและถวายเทียนพรรษา 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที่ 6/2557 วาระที่ 4.7 เร่ืองขอ
สงผลการประเมินโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต (วัน
ปใหมไทย) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผน
ประจําปไมต่าํกวารอยละ 80 

1. จํานวน  2 แผน 
2. บรรลุเปาหมายตามแผน 2 แผน  
3. คิดเปนรอยละ 100 

ศษ.6.2.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  
ปการศึกษา 2556   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง      คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานทาํนบุํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมตามแผนและจดัทําโครงการอยางตอเนื่อง
ดังนี ้

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. (2555-2558)                       
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556           
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1.  มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. (2555-2558)                       
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2. แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 
2556 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

3. แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปการศึกษา 2556 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ.6.1.1.1 แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

ปการศึกษา 2556 

4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
ภายใน/ ภายนอก 

1. โครงการสืบสานประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียน
จํานาํพรรษาและถวายเทียนพรรษา เปนโครงการที่เกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน ซึ่งไดนาํถวายเทียน ณ 
วัดเทพลีลา 

2. โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต (วันปใหม
ไทย) เปนการสบืทอดประเพณไีทย และสาํนึกในความ
กตัญู  การสรงน้ําพระพุทธรูปและใชน้าํซึ่งเปนของเย็น
รดใหแกกัน เปนการใหความเย็นดับความรอนจากฤดูกาล 
ก็เปนการใหสิ่งดีๆ การรับพรจากผูใหญก็เปนสิริมงคลแก
ชีวิต   

ศษ. 6.2.1.1 ผลการประเมิน โครงการสบืสานประเพณีไทย        
ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา      
คณะศึกษาศาสตร ป 2556 

ศษ. 6.2.1.2 ผลการประเมิน โครงการสบืสานประเพณีวนัสงกรานต 
(วันปใหมไทย) 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือ
นานาชาต ิ

   

 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 
2  ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
  4 ขอ 

ปฏิบัติได 
5  ขอ 
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เปาหมาย.........5  ขอ............... ทําได.....4.... ขอ.....    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป...............5............... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . ……4...........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่  6.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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1. การมีสวนรวมของบุคลากร
ในสถาบนัที่กอใหเกิด
วัฒนธรรมที่ด ี

     การทํางานดานศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตรเนน
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนตัง้แตรวมคิดรวมทํา และรวม
ปฏิบัติโดยคณะไดสนบัสนุนสงเสริมใหบุคลากรทั้งอาจารย 
เจาหนาที่ และนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางดาน 
ศิลปะและวัฒนธรรมตามโครงการ กิจกรรมที่คณะจัดข้ึน 
จากการสงเสริมและสนบัสนุนดงักลาว ทาํใหการจัดโครงการ/
กิจกรรมไดรับความรวมมือเปนอยางดี ทั้งจากผูบริหาร อาจารย 
เจาหนาที่ และนักศึกษา จนเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกร  
เชน โครงการสบืสานประเพณีไทยทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา
และถวายเทียนพรรษา และโครงการสืบสานประเพณีวนั
สงกรานต  (วันปใหมไทย) 

ศษ. 6.3.1.1 รายชื่อผูเขารวมโครงการ 
-  โครงการสืบสานประเพณีไทยทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษา
และถวายเทียนพรรษา  
-  โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต (วันปใหมไทย) 

ศษ. 6.3.1.2 รูปภาพ 
- โครงการสืบสานประเพณีไทยทาํบุญหลอเทียนจาํนาํพรรษา
และถวายเทียนพรรษา  

 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต (วันปใหมไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. สิ่งแวดลอมดานความ

ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 
     คณะศึกษาศาสตร มีสภาพแวดลอมทั้งภายในและนอก
อาคารที่เหมาะสมตอคุณภาพชวีิตที่ดี มีแมบานดูแลความสะอาด 

ศษ. 6.3.2.1 รูปภาพถายสภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 6.3.2.2 เจาหนาที่ทาํความสะอาด คณะศึกษาศาสตร 
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สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแตงอยางมีความสนุทรีย 

อาคารของคณะ/หนวยงานใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ           
มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําตึก มีหนวยงานอาคาร
สถานที่รับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่ใหเหมาะกับการ
ทํางาน และมีการปรับแตงภูมิทศันใหเหมาะสมในการจัด
กิจกรรม/โครงการไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามประเพณี และ
กาลเทศะ อันกอใหเกิดความสุนทรียแก ผูทํางาน ผูเขารวม
กิจกรรม ผูเขารวมโครงการ 

ศษ. 6.3.2.3 กรอบภาระหนาที่หนวยอาคารสถานที่ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 6.3.2.4 รูปภาพเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน คณะศึกษาศาสตร 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศน
ใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

     คณะศึกษาศาสตร ของบประมาณในการ 
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารคณะศึกษาศาสตร มีบรรยากาศที่
ดีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน  

ศษ.6.3.3.1 สัญญาจางเลขที่ 5/2556 สัญญาจางงานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
อาคารคณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 6.3.2.1 รูปภาพถายสภาพแวดลอม คณะศึกษาศาสตร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมให
นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม
อยางสม่ําเสมอ 

     คณะศึกษาศาสตรมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อเอ้ือใหเกิดการ
จัดกิจกรรม/โครงการใหอาจารยบุคลากร นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป เชน ลานศิลปวฒันธรรม และหอง 302 คณะศึกษาศาสตร 
ที่ใชจัดกิจกรรมโครงการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ศษ.6.3.4.1 ลานศิลปวฒันธรรม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.6.3.4.2 ภาพถายสถานที่การจัดโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
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5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-
4 ไมต่ํากวา 3.51   
จากคะแนนเต็ม 5 

1.  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากร คา6เฉลี่ย        
6 4.51 (คะแนนเต็ม 5) 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษา คา6เฉลี่ย
64.42.(คะแนนเต็ม 5) 
3.  ผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรและ
นักศึกษา คา6เฉลี่ย6 4.48 (คะแนนเต็ม 5) 
4.  จํานวนผูประเมินความพึงพอใจ จํานวน 220 คน 

ศษ. 6.3.5.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานสุนทรียภาพทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2556 
                                   

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 

เปาหมาย............5  ขอ................ ทําได 5  ขอ     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.........5 ขอ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . …5….คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทกุระดบัของสถาบัน 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ

หนวยงานปฏิบตัิหนาทีต่ามที่
กฎหมายกําหนดครบถวนและมกีาร
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่
กําหนดลวงหนา 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ซึ่งประกอบไปดวยคณบดี รองคณบดีฝายตาง 
ๆ หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสํานักงานเลขานุการ คณะ
ศึกษาศาสตร โดยปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลยั
รามคําแหง พ.ศ.2541 มาตราที่ 34 มีหนาที่รับผิดชอบใน
การกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของคณะฯ ให
สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย  

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.57 
(ดานอํานาจหนาที่อยูในระดับดมีาก คาเฉลี่ย 4.60 ดาน
ภาวะผูนํา อยูในระดบัดีมาก คาเฉลี่ย 4.59 ดานการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คาเฉลี่ย 4.53) 

ศษ.7.1.1.1 ระบบและกลไกในการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.1.2 พระราชบญัญัติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง                    
พ.ศ. 2541 มาตราที่ 34 

ศษ. 7.1.1.3  แผนการดําเนินงาน องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ                
ปการศึกษา  2556  

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
 คร้ังที่ 6/2556  วาระที่ 4.10 

ศษ. 7.1.1.4  ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการ

ดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผน   กล
ยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

     คณบดีคณะศึกษาศาสตร กําหนดทิศทางการดําเนินงาน 
และถายทอดไปยังบุคลากรในคณะฯ โดยผานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ การประชุมบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ 

คณบดี รองคณบดีฝายนโยบายและแผน และหัวหนา
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาํป 2556  และนาํแผนปฏิบัติราชการเสนอที่
ประชุมฝายนโยบายและแผนและคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพื่อพิจารณา ทั้งนีง้านนโยบายและแผนไดมีการจัดทาํรายงาน
ประจําป 2556และเผยแพรแผนปฏิบัติราชการไป
ยัง www.edu.ru.ac.thเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศถายทอดไปยงั
คณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 

ศษ. 1.1.1.8 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ.   2556          
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา           
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 17/2555 วาระที่ 4.9 

ศษ.1.1.1.9 
 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 6/2556              
วาระที่ 3.23 

ศษ. 7.1.2.1 รายงานประจาํป 2556 คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.2.4.5.6 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ / งานนโยบายและแผนฯ 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.1.2.2 รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ 
ศษ. 7.1.2.3 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนนุ          

คร้ังที่ 1-2/2557 
 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนนิงานของสถาบันไป
ยังบุคลากรในสถาบนั 

    คณบดีคณะศึกษาศาสตร มกีารกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนนิงานตามที่มอบหมายผานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ รวมถึงการสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงาน 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา          
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 6/2556 วาระที่ 4.25 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา             
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2557 วาระที่ 3.8 
 
 

 
 
 
 

http://www.edu.ru.ac.th/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ผูบริหารสนบัสนุนใหบุคลากรใน

สถาบนัมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
ใหอํานาจในการตัดสนิใจแกบุคลากร
ตามความเหมาะสม 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดมีการมอบหมายใหบุคลากรมี
สวนรวมในการบริหารจัดการ และใหอํานาจในการตัดสินใจ ไดแก 
การมอบหมายหนาท่ี ความรับผิดชอบใหกับรองคณบดีฝายตาง ๆ 
และการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ โดยมีรองคณบดีฝายตาง ๆ 
เปนประธานกรรมการ  

 

ศษ.7.1.4.1 หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.7.1.4.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการฝายบริหาร 
ศษ.7.1.4.3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการฝายสวัสดิการ 
ศษ. 2.1.1.7 คําสั่งที่  09/2556  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ

วิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 4.1.1.2 คําสั่งที่  18.1/2556 และ 10/2557 เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย                   
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.6 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน
คร้ังที่ 56/2556 และคร้ังที่ 53/2557 

ศษ. 9.1.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริม

พัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตาม
ศักยภาพ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดถายทอดความรูใหแกบุคลากรในเร่ือง
ตางๆ เชน นโยบายบริหาร จรรยาบรรณ  ผานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ การประชุมคณาจารย และบุคลากรสายสนบัสนนุวชิาการ 
นอกจากนั้นยงัสนบัสนุนใหบุคลากรทุกสายงานเขาประชุมสัมมนา ศึกษา
ตอ เพื่อพัฒนาความรูความสามาร5 

ศษ. 7.1.2.2 รายงานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ 

ศษ. 7.1.2.3 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนนุ              
คร้ังที่ 1-2/2557 

ศษ.7.1.5.1 รายชื่อบุคลากรศึกษาตอ 
ศษ. 2.4.2.4 รายชื่อคณาจารยและบุคลากรทีเ่ขารับการอบรม   

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมา         
ภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบนั
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

     คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการใหบุคลากรประเมินการบริหารงาน
ของคณบดีตามหลักเกณฑที่กําหนดไวลวงหนา ผลการประเมินคณบดีโดย
บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ พบวา ดานภาวะผูนําของ
ผูบริหาร อยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ย 4.66 ดานการบริหารงานตาม
หลักธรรมมาภิบาล อยูในระดบัดีมาก คาเฉลี่ย 4.62 

ศษ.7.1.6.1 
 

รายงานผลการประเมินคณบดี คณะ
ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 

7. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
หนวยงาน ประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยั/หนวยงาน  และผูบริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 

 
เปาหมาย   7  ขอ   ทําได     6 ขอ      บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  7  ขอ  

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  4  คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงช้ีท่ี  7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตรดําเนนิการจัดการความรู โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรโดยมีรอง
คณบดีฝายบริหารเปนประธานกรรมการและมีการประชุมของ
คณะกรรมการ เพื่อกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายที่
สอดคลองกับแผนกลยทุธของคณะในพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย โดยที่ประชุมคณะกรรมการฝายการจัดการ
ความรูไดกําหนดประเด็นการจดัการความรู 2 ประเด็น ไดแก 

1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู 

2. การเขียนโครงรางการวิจัย 

ศษ. 1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.8 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํป 2556 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.2.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการการจัดการความรู 

ศษ. 7.2.1.2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู      
คร้ังที่  1/57 

ศษ. 7.2.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู       
คร้ังที่  2/57 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ
พัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจน
ตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

คณะกรรมการการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร มี
มติใหกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพฒันาความรูและทักษะ
ดานการผลิตบณัฑิต  

1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูมีบุคลากรเปาหมาย คือ คณาจารยของคณะ
ศึกษาศาสตร และตั้งคาเปาหมายความสําเร็จของการจัดการ
ความรูเปนผลการทวนสอบรายวิชา อยางนอยรอยละ 25 ของ
กระบวนวชิาทัง้หมดในหลักสูตร 

2. การเขียนโครงรางการวิจัยมบีุคลากรเปาหมายคือ 
อาจารยใหมของคณะศึกษาศาสตร ที่ปฏิบัติงานในคณะฯ ไมเกิน 
3 ป และตั้งคาเปาหมายความสาํเร็จของการจัดการความรู เปน
รอยละ 10 ของอาจารยใหมมีการเสนอโครงรางการวิจัย 
 

ศษ. 7.2.1.2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู      
คร้ังที่  1/57 

ศษ. 7.2.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู      
คร้ังที่  2/57 

 
 



 

                                  

              

123 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู 

ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู
บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

คณะกรรมการการจัดการความรู คณะ
ศึกษาศาสตร ไดมีการแลกเปลี่ยนความรูจากผูมี
ประสบการณตรงกับบุคลากรเปาหมาย ในแตละประเดน็ที่
กําหนดไวขางตน ดงันี ้

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูไดเชิญ รศ.ดร.นาตยาปลันธนานนท 
จากคณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร มาแบงปนความรู
ใหกับคณาจารยคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.2.3.1 โครงการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู” 
- รายชื่อคณะกรรมการโครงการ 
- รายชื่อผูเขารวมโครงการ 
- ภาพถายกิจกรรม 
- ผลการประเมินโครงการ 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนด
ในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบตัิที่ดีมาพฒันาและจัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge) 

 
ไมมีการดําเนนิการ 

 
- 

 
- 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําความรูทีไ่ดจากการจัดการความรูในป

การศึกษาปจจบุันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และ
จากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง 

 
ไมมีการดําเนนิการ 

 
- 

 
- 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2   ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 
เปาหมาย        5 ขอ   ทําได      2 ขอ       บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   5 ขอ    

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . ……..2...........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสนิใจ 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System 

Plan) 
คณะศึกษาศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการศูนย

สารสนเทศ และไดกําหนดแผนระบบสารสนเทศ 4 ปละ
แผนประจาํป 2556 

ศษ. 7.3.1.1 
 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการศูนยสารสนเทศ 

ศษ. 7.3.1.2 แผนระบบสารสนเทศ 4 ป (2555 -2558 )  
ศษ. 7.3.1.3 แผนระบบสารสนเทศ ประจําป 2556 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบนั โดยอยางนอย
ตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาํไปใชในการดําเนนิงานประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการศูนยสารสนเทศพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจดังตอไปนี ้

1. การเงินและพัสด ุ
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
3. งานวิจยัและงานสรางสรรค 
4. สารสนเทศดานนักศึกษา 
5. สารสนเทศดานการเรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ศูนยสารสนเทศ และไดกําหนดแผนระบบสารสนเทศ 
ประจําป 2556 

ศษ.2.4.5.6 เว็บไซต คณะศึกษาศาสตร (www.edu.ru.ac.th) 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบ

สารสนเทศ 
คณะกรรมการศูนยสารสนเทศ ไดประเมินความพึง

พอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  ผลการประเมินอยูใน
ระดับมาก  (�̅� = 3.56) 

ศษ. 7.3.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผูใช
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

      คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลความพึงพอใจการใช
งานเว็บไซตและระบบสารสนเทศของคณะ
ศึกษาศาสตรใหผูรับผิดชอบเชื่อมโยงไปยังระบบ MIS 
ของมหาวิทยาลัยใหครบทุกหนวยงาน ท้ังนี้คณะ
ศึกษาศาสตรอยูระหวางจัดหาระบบบริหารจัดการ
สําหรับหนวยงานในคณะศึกษาศาสตร พรอมท้ังได
จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือเปน
หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและระบบอ่ืนๆ ใหเหมาะกับคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 7.3.4.1 รายงานกาประชุมคณะกรรมกาประจําคณะ
ศึกษาศาสตรคร้ังที่ 4/2557 วาระที่ 4.22 

ศษ. 7.3.4.1 รายงานกาประชุมคณะกรรมกาประจําคณะ
ศึกษาศาสตรคร้ังที่ 6/2557 วาระที่ 4.7 

ศษ. 7.3.4.2 จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 2.5.4.3 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร
www.edu.ru.ac.th 

5 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงาน
ภายนอกที่เก่ียวของตามที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีการสงขอมูลผานระบบเครือขาย
ไปยังคุรุสภาเก่ียวกับการขอใบประกอบวิชาชีพครู โดย
กรอกขอมูลลงในระบบ KSP Bundit และมีหนาทีส่ง
ขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบ ระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

ศษ.7.4.5.1 เว็บไซตคุรุสภา ตรวจสอบสถานะ KSP 
Bundit  

ศษ.7.4.5.2 ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
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เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2   ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

 
เปาหมาย 4 ขอ ทําได  4 ขอ      บรรลุเปาหมาย    ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป 5 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 4 คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี  7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

โดยมีผูบริหารระดบัสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพนัธกิจหลักของ
สถาบนัรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

คณะศึกษาศาสตรมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรองคณบดี
ฝายบริหารทาํหนาที่เปนประธาน รองคณบดีฝาย
ตาง ๆ เปนรองประธาน และมีตวัแทนจากทุก
ภาควิชาและหนวยงานตางๆ  ในคณะ
ศึกษาศาสตร เปนกรรมการ มีการประชุมรวมกัน
ของคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะฯ 

ศษ. 7.4.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสีย่ง และปจจัยที่กอใหเกิดความ
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบนั ตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะศึกษาศาสตร( คร้ังที่ 2/2557) ได
วิเคราะหและระบุความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง จํานวน 3 ดาน ไดแก 

1. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ไดแก 
ความเสี่ยงดานการพฒันาและจดัทําหลักสูตรตาม

ศษ. 7.4.2.1 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คร้ังที่1, 2/57 

ศษ. 7.4.2.2 
 
 

มร.คส. 1 -7 ของความเสี่ยงเร่ืองการพัฒนา
และจัดทาํหลั กสูตรตามมาตรฐาน TQF  
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- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

มาตรฐาน TQF 
2. ความเสี่ยงดานบุคลากร ไดแก ความ

เสี่ยงดานการจัดทํากรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 
3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก ความ

เสี่ยงดานระบบสารสนเทศดานบริหารและจัดการ 
โดยไดรายงานผลการวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยงในแบบรายงานความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง (มร.คส.) 

ศษ. 7.4.2.3 
 
 

มร.คส. 1 -7 ของความเสี่ยงเร่ืองการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ  

ศษ. 7.4.2.4 มร.คส. 1 -7  ของความเสี่ยงดานระบบ
สารสนเทศดานบริหารและจัดการ             
คณะศึกษาศาสตร 

 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจดัลําดับ
ความเสี่ยง 3 ดาน ไดแก 

ลําดับที่ 1 ความเสี่ยงดานการพฒันาและจัดทําหลักสูตร
ตามมาตรฐาน TQF 

ลําดับที่ 2 ความเสี่ยงดานการจดัทํากรอบอัตรากําลัง
สายวชิาการ 

ลําดับที่ 3 ความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศดานบริหาร
และจัดการ 

ศษ. 7.4.2.1 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง             
คร้ังที่ 2/57 

ศษ. 7.4.2.2 
 
 

มร.คส. 1 -7 ของความเสี่ยงเร่ืองการพัฒนาและจัดทําหลักสูตร
ตามมาตรฐาน TQF  

ศษ. 7.4.2.3 
 
 

มร.คส. 1 -7 ของความเสี่ยงเร่ืองการจัดทํากรอบอัตรากําลงัสาย
วิชาการ  

ศษ. 7.4.2.4 มร.คส. 1 -7  ของความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศดานบริหาร
และจัดการ คณะศึกษาศาสตร 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่งที่
มีระดับความเสี่ยงสูง และ

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง มีการวิเคราะหความเสี่ยงโดยใหบุคลากรภายในคณะ

ศษ. 7.4.2.1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คร้ังที่ 
1,2/57 
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ดําเนินการตามแผน ศึกษาศาสตร มีสวนรวมในการกําหนดวิธีการ และมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง (รายงานใน มร.คส. 6 และ มร.คส.7) 
รวมถึงมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดระบุ
ไว 

 

 
ศษ. 7.4.2.2 

 
 

มร.คส. 1 -7 ของความเสี่ยงเร่ืองการพัฒนาและจัดทําหลักสูตร
ตามมาตรฐาน TQF  

ศษ. 7.4.2.3 
 
 

มร.คส. 1 -7 ของความเสี่ยงเร่ืองการจัดทํากรอบอัตรากําลงัสาย
วิชาการ  

ศษ. 7.4.2.4 มร.คส. 1 -7  ของความเสี่ยงดานระบบสารสนเทศดานบริหาร
และจัดการ คณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 

คณะศึกษาศาสตร ไดติดตามและ
ประเมินผลการดําเนนิงานตามมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงทุกดาน โดยไดรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงไปยัง
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 7.4.5.1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปงบประมาณ 
2556  

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก
สภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 
ไมมีการดําเนินการ 

 
- 

 
- 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 
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1 ขอ 2  ขอ 3  หรือ 4 ขอ   5 ขอ 6  ขอ 
 

เปาหมาย   6  ขอ   ทําได   5 ขอ     บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   6  ขอ   5 คะแนน 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ     4     คะแนน   (เต็ม 5) 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.5    การปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่องผูบริหารสถาบัน (อธิการบดหีรือคณบดี)   (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 13)  
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบนั  

(อธิการบดีหรือคณบดี)   (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 13) 
คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร 
 ผลการประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร ประจาํป
การศึกษา 2556 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก
(4.82) 

ศษ.7.5.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.7.5.1.2 ผลการประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2556 

 
 
เกณฑการใหคะแนน (คาคะแนน) ผลผลิต / ผลลพัธ    
 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4.50 ทําได  คาเฉลี่ย 4.82    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป   4.50 
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รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……..4.82..........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
หมายเหตุ    เปนการประเมินในระดับสถาบนั คณะไมตองประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ขอที่ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1 
 

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลอง
กับแผนกลยุทธของสถาบนั 

งานคลงัและพสัดุคณะศึกษาศาสตรมีการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงินที่สอดคลองกับแผนกลยทุธของมหาวิทยาลยั รวมทั้ง
สงเสริมแผนกิจกรรม/โครงการตางๆ เชื่อมโยงของมหาวทิยาลยั
ใหบรรลุเปาหมาย 

ศษ. 8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 - ปงบประมาณ 2555-2558  

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 13/2556  วาระที่ 3.6  
รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 1/2557  วาระที่ 3.6  

ศษ. 1.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2554-2557) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ. 1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2554-2557)   คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 1.1.1.8 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร 

- ปงบประมาณ 2556 
- ปงบประมาณ 2557 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน มีแนวนโยบายในการทางจัดหาทรัพยากรดานการเงินของคณะ ศษ. 8.1.2.1 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําปของคณะศึกษาศาสตร 
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การเงิน หลักเกณฑการจัดสรรและ
การวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

ศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการนโยบายและแผน ดาํเนินการ
จัดทํา  คําของบประมาณประจาํปใหเปนไปตามความตองการ
ของภาควิชาและหนวยงานในคณะศึกษาศาสตร อยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมหาวิทยาลัย จดัสรร
งบประมาณใหคณะศึกษาศาสตรและไดรับการสนบัสนนุจาก
โครงการพิเศษ ฯ ของคณะศึกษาศาสตรดาํเนินการอยู สวน
งานวิจยัมีนโนบายสนับสนนุสาย ก และ สาย ข ทัง้เสนอขอทุน
ภายในคณะและเสนอขอทุนภายนอก เชน สกอ.,สวทช.,
สํานักวิจัยฯและทนุวิจัยระหวางประเทศ เปนตน 

- งบประมาณ 2556 
- งบประมาณ 2557 

ศษ. 8.1.2.2 งบประมาณประจําป 2556 
งบประมาณประจําป 2557 

ศษ. 8.1.2.3 เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําป ของ         คณะ
ศึกษาศาสตร 
- งบประมาณ 2556 
- งบประมาณ 2557 

ศษ.8.1.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน  
คณะศึกษาศาสตร 
 
 

ขอที่ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคคลากร 

คณะศึกษาศาสตร ไดรับงบประมาณประจําปทั้งงบรายได และ
งบแผนดินที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการตาม แผนงาน
จัดการศึกษาอุดมศึกษา แผนงานบริการวิชาการแกสังคม แผน
งานวิจัย 

ศษ.8.1.2.2 งบประมาณประจําป 2556 
งบประมาณประจําป 2557 

ศษ.1.1.1.8 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร     
 - ปงบประมาณ 2556 
 - ปงบประมาณ 2557 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เป นระบบ และรายงานต อสภา
สถาบันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

งานคลงัและพสัดุคณะศึกษาศาสตรไดจัดทาํรายงานทางการเงิน
เปนประจาํทุกเดือน เสนอตอคณบดี และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และมีการรายงานผล
การปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณประจาํป 
งบประมาณ 2556และงบประมาณ 2557และมีการรายงาน
วิเคราะหคาใชจายเปรียบทางการเงินปงบประมาณ 2556 และ
ปงบประมาณ 2557 ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตรไดเสนอคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายจากรายไดประจําป  2558 เสนอกอง
แผนงานเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัยตอไป 

ศษ.8.1.4.1 รายงานสรุปเงนิสํารองราชการ  
- ประจําปงบประมาณ 2556 
- ประจําปงบประมาณ 2557 

ศษ.8.1.4.2 
 

รายงานสถานะการเงินรายเดือน 
- ประจําปงบประมาณ 2556 
- ประจําปงบประมาณ 2557 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 13/2556 
วาระที่ 3.6  
รายงานการประชุม กปค. คร้ังที ่1/2557 
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 วาระที่ 3.5   
ศษ. 8.1.4.3 
 

รายงานผลการปฏิบัตงิานและการใชจาย 
 - งบประมาณ พ.ศ. 2556 
 - งบประมาณ พ.ศ. 2557 

ศษ. 8.1.4.4 
 

รายงานวิเคราะหคาใชจายเปรียบทางการเงิน-   
 - ประจําป 2556 (แตละดาน) 
 - ประจําป 2557  

ศษ.8.1.2.3  รายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายได  
- ประจําปงบประมาณ 2556 
- ประจําปงบประมาณ 2557 

ศษ. 8.1.4.5 
 

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการใชจายจากเงินรองจาย
สํานัก/สถาบนั/สาขาวทิยบริการ 

 
 

ขอที่ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ

วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน
อยางตอเนื่อง 

งานคลงัและพสัดุนาํขอมูลทางการเงินมาวิเคราะห
สถานะทางการเงินเพื่อเสนอตอคณบดี ในการตัดสนิใจ
ใหจัดสรรเงินงบประมาณ (เพิ่ม–ลด) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.8.1.5.1 เอกสารการโอนเงิน/เงินกัน งบประมาณประจําป 2556 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร 
- ปงบประมาณ 2556 
- ปงบประมาณ 2557 

ศษ. 8.1.5.2 การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินไตร
มาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2556 วาระที่ 5.10 

6. มีหน วย ง านตรวจสอบภาย ในและ
ภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใช
เงินใหเปนไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ

คณะศึกษาศาสตรได รับการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณจากหนวยตรวจสอบภายในและผูแทนจาก  
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) มีคณะกรรมการ

ศษ.8.1.6.1 
 

รายงานสรุปการใชเงนิสาํรองราชการ ประจาํป
งบประมาณ 2557 

ศษ.8.1.6.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการทางการเงินฯ 
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ที่สถาบันกําหนด ทางการเงินฯ ของคณะเพื่อเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑของทางราชการ 

ศษ.8.1.6.3 เอกสารการตรวจสอบจากหนวยงานการตรวจสอบภายใน
และเอกสารตรวจสอบจากผูแทน สตง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอที่ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช

เงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูล
จากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรไดติดตามผลการใชเงินและนาํ
ขอมูลไปใชในการวางแผนและตดัสินใจ เพื่อพิจารณาสั่ง
การ เชน การบริหารเงินงบประมาณในไตรมาส 2 
รายงานผลการดําเนนิงานการทางการเงินประจําป
งบประมาณและมีการติดตามแผนทางการเงินเก่ียวกับ
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในเครือขายเพื่อ
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมพัฒนา
หลักสูตรดานวชิาการสู AEC  

ศษ.8.1.7.1 รายงานสถานะทางการเงินรายเดือน   
  - ประจําปงบประมาณ 2556 
  - ประจําปงบประมาณ 2557 
วิเคราะหงบประมาณทางการเงนิเปรียบเทียบ 
- ประจําปงบประมาณ 2556 
- ประจําปงบประมาณ 2557 

ศษ.8.1.7.2 
 
 
ศษ. 8.1.4.5 
 

- บันทึกฯ การบริหารเงินงบประมาณและรายงานการเงนิ
ไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2557 วาระที่ 4.6 
- รายงานสรุปผลการตรวจสอบการใชจายจากเงินรองจาย
สํานัก/สถาบนั/สาขาวทิยบริการ 
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ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 1/2557 วาระที่ 3.5  
(งานคลังและพัสดุ) 

ศษ.8.1.7.4 รายงานติดตามผลการใชงบประมาณโครงการ/กิจกรรม
ของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน  (ขอ)  กระบวนการ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2 หรือ 3   ขอ มีการดําเนินการ 4 หรือ 5 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ มีการดําเนินการ 7 ขอ 
 
เปาหมาย.....7 ขอ........................... ทําได..........7 ขอ.............................    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป............................ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……7..............คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
สถาบนั ตั้งแตระดับ
ภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คือ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา          
คณะศึกษาศาสตร เปนผูกํากับดแูลการดําเนินงานโดยปฏิบัติตามคูมือ
องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนแนวทางในการดาํเนินงาน 

ในระดับภาควชิาและหนวยงาน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของแตละหนวยงาน มีหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา                    
คณะศึกษาศาสตรรวมทั้งเจาหนาที่ประจาํเปนผูดาํเนินการ                        
ทุกหนวยงานไดรับการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษาละ 2 คร้ัง 

 
 

ศษ. 9.1.1.1 คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มร. ปการศึกษา 2556        

ศษ. 9.1.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                     
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 9.1.1.3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                     
คณะศึกษาศาสตร ระดับภาควชิา/หนวยงาน 

ศษ. 9.1.1.4 โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1 /57 วาระ 4.4  เร่ืองขอสงผลตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ภาค 1 ปการการศึกษา 2556 

ศษ. 9.1.1.5 บันทึกขอความ ขอแจงกําหนดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 มีการกําหนดนโยบาย

และใหความสําคัญ
เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

     คณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการกําหนดเปนตัวชีว้ัดเก่ียวกับผลการประเมินการประกัน
คุณภาพของหนวยงานไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํป  มีคณบดีหรือผูบริหารสูงสดุเปนประธาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมีตัวแทนแตละภาควิชา
เขารวม  คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดนําเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ 
นอกจากนั้นคณะฯ ไดมีการกําหนดกรอบภาระหนาที่การจัดทาํรายงาน
การประเมินตนเองและการจัดแฟมเอกสารในระดับภาควชิาฯ 
สํานักงานเลขานุการ และคณะศึกษาศาสตร  และปฏิบตัิตามแนว
ปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่บรรจุไวใน คูมือ
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ปการศึกษา  2556 

 

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. (2555-2558)                       
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.8 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2556           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 9.1.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                     
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 1 /57 วาระ 4.4  เร่ืองขอสงผลตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ภาค 1 ปการการศึกษา 2556 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
คร้ังที่ 4/57 วาระ 4.11 และ วาระ 5.1 

ศษ. 9.1.2.1 กรอบภาระหนาที่การจัดทาํรายงานการประเมินตนเองและการ
จัดแฟมเอกสาร 

ศษ. 9.1.1.1 คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มร. ปการศึกษา 2556        

3. มีการกําหนดตัวบงชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ
ของสถาบัน 

     คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดอัตลักษณเหมือนกับมหาวิทยาลัยใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงคร้ังที่ 3/2555 วาระที่ 4.21 
วันที่ 20 ก.พ. 2555 และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป 
2556 และคูมือองคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2556 ทั้งนี้อัต
ลักษณ คือการผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม  จากผลการประเมิน
การผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรมจากผูใชบัณฑิต มีการประเมิน
ความพึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ย 4.40 (ระดับดี)  

ศษ. 9.1.3.1 มติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2555 วาระที่ 4.21 วันที่ 20 
ก.พ. 2555 

ศษ.1.1.1.8 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556           
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 9.1.1.1 คูมือองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มร.ปการศึกษา 2556 

ศษ. 2.7.1.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณลักษณะ
บัณฑิตมหาวทิยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2555 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 
ประกอบดวย  
1) การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจาํปทีเ่ปน
รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภา
สถาบนัและสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online  และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ครบถวนมีทั้ง การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร ปละ 2 ครั้ง มีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะศึกษาศาสตรเปน
ประจําทุกป และบันทึกขอมูล CHE QA Online  

คณบดีไดนําวาระเรื่องการประกันคุณภาพและนําผลการ
ประเมิน ประจําป 2556 (รอบ 6 เดือน) เขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตรตอไป  

ศษ. 9.1.4.1 แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา  2556 

ศษ. 9.1.4.2 ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ภาค 1 ปการศึกษา 2556 

ศษ. 9.1.1.5 บันทึกขอความ ขอแจงกําหนดตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 

ศษ. 9.1.4.3  CHE QA online  
ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา          

คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/57 วาระ 4.11 และ 
วาระ 5.1 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา       
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1 /57 วาระ 4.4   
เร่ืองขอสงผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภาค 1 ปการการศึกษา 2556 

ศษ. 9.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา   คร้ังที่ 1/57 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธทุกตัวบงชี ้

คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดนาํผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2555 และ ปการศึกษา 
2556 ( รอบ 6 เดือน) รายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการ
ฝายประกันคุณภาพ และคณะกรรมการประจําคณะไดทราบ
ผลการพัฒนาผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ไมครบทุกตัวบงชี ้

 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา           
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1 /57 วาระ 4.4  เร่ืองขอ
สงผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภาค 1            
ปการการศึกษา 2556 

ศษ. 9.1.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา   คร้ังที่ 1/57 

ศษ.9.1.5.1 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผาน
มา และเปาหมายสาํคัญในปจจบุัน 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล
สนับสนนุการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทุก
องคประกอบคุณภาพ 

     มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนบัสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา จํานวน 3 ระบบ ไดแก 

1. เว็ปไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 
2. เว็ปไซตสํานักประกันคุณภาพ มร. 
http://www.ru.ac.th/quality_assurance/ 
3. การบันทึกขอมูลใน CHE QA Online   

ศษ.2.4.5.3 Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 

ศษ. 9.1.6.1 Website  สํานักประกันคุณภาพ 
มร. http://www.ru.ac.th/quality_assurance/ 

ศษ. 9.1.4.3  CHE QA online  

 
 
 
 
 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ac.th/
http://www.ru.ac.th/quality_assurance/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยี

ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพนัธกิจของ
สถาบนั 

คณะศึกษาศาสตรสนบัสนุนใหนกัศึกษามีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพ ทั้งการประเมินการเรียนการสอน และ
การประเมินคุณภาพภายใน  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
ไดจัดทาํคูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อใหนักศึกษาไดรับ
ทราบขอปฏิบัติของนักศึกษาและความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร ผลการประเมินความพึงพอใจที่
คะแนนเฉลี่ย 4.40 (ระดับดี) 

ศษ. 2.4.4.2 ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย               
ปการศึกษา 2556 

ศษ. 9.1.1.5 บันทึกขอความ ขอแจงกําหนดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2556 

ศษ. 9.1.7.1 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
ศษ. 2.7.1.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอ

คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลยัรามคําแหง ปการศึกษา 
2555 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน 
 

การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดดาํเนินการระหวาง คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง และคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยมีกิจกรรมรวมกันไดแก การ
เสวนาปญหาดานการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
เขียนโครงงานของนิสิต-นักศึกษา โดยมีการดาํเนินการ ไดแก 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 คณะศึกษาศาสตร ม.รามคําแหง ได
ไปเยี่ยมชมระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร โดยมีกิจกรรมคือ
การลงนามความรวมมือการพัฒนาทางการศึกษา การเสวนา
ปญหาดานการประกันคุณภาพ สวนในวนัที่ 29 พฤษภาคม 
2557 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร กลับมา
ดูงานดานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร ม.รามคําแหง โดยมีการเสวนารวมกันและการ
ใหเขาเยี่ยมชมการจัดแฟมเอกสารของสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.9.1.8.1 
 

บันทึกขอตกลงความรวมมือสรางเครือขายแลกเปลี่ยน
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหวางคณะ
ศึกษาศาสตร  ม.รามคําแหง และคณะศึกษาศาสตร            
ม.เกษตรศาสตร 

ศษ. 9.1.8.2 รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรและคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 9.1.8.3 รูปภาพกิจกรรมการสรางเครือขาย 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
9. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพร
ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนาํไปใช
ประโยชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ สําหรับคณะ/ สถาบนัจัดการเรียนการสอน 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2  หรือ 3  ขอ มีการดําเนินการ4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ มีการดําเนินการ 7 หรือ 8 ขอ มีการดําเนินการ 9  ขอ 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ สําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน/ สาขาวิทยบริการ และเร่ิมนับคะแนนตั้งแตขอ 1-6 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2  หรือ 3  ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการ  5 ขอ มีการดําเนินการ 6  ขอ 
 
เปาหมาย 8 ขอ ทําได 7 ขอ    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.........8 ขอ................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ . ……...4.........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 10   การวิจัยสถาบัน 
ตัวบงชี้ที่ 10.1  การวิจัยสถาบัน 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีนโยบายและแผนการดําเนนิงานสนับสนนุ

การวิจัยสถาบนั 
ในปการศึกษา 2556คณะศึกษาศาสตร มีนโยบายและ

แผนการดําเนนิงานทีส่นบัสนุนการวิจัยสถาบนัแกบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตร 

 
 

ศษ. 1.1.1.8 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ.   2556          
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 4.1.1.1 แผนการดําเนนิงานประจําปการศึกษา 2556 
(องคประกอบที่ 4 การวิจัยและงานสรางสรรค) 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2556              
วาระที่ 4.7 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  และ
ดําเนินงานตามแผน 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
คณะศึกษาศาสตร ดําเนนิการพจิารณาแบบเสนอ
โครงการวิจัยของบุคลากรคณะฯ 

ศษ. 4.1.1.5 คําสั่งที่  18.1/2556  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 3/2556              
วาระที่ 4.5   

3. มีการจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ
สนับสนนุการทําวิจัยสถาบัน 

ในปงบประมาณ 2556 มีงานวจิัยสถาบนัจํานวน  1  
เร่ือง ชื่อเร่ืองวิจัย  ความตองการสารสนเทศบนเว็บไซต
สําหรับงานการเงินและพัสด ุ ไดรับงบประมาณสนบัสนุน 
5,000  บาท 

ศษ.4.7.3.1 บันทึกขอความ ขออนุมัติเงินอุดหนุนการวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2556 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการติดตามประเมนิผลการดําเนินงาน

ตามแผนและทบทวนแผนการวิจัย 
มีการติดตามประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนและ

ทบทวนแผนการวิจัย โดยมีการรายงานความกาวหนา และมี
การประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยเก่ียวกับแผนการ
ดําเนินงาน 

ศษ. 10.1.4.1 แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย 
ศษ. 4.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2557  วาระที่ 3.3 

5. มีการนําผลการวิจัยสถาบนัมาใชพัฒนา
ใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน 

มีการนําผลการวิจัยมาใชในหนวยงานการเงินและพัสดุ 
ซึ่งไดรับความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ศษ. 10.1.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจสารสนเทศบนเว็บไซต
สําหรับงานการเงินและพัสด ุ

 
เกณฑการประเมิน   (ขอ)  ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

1 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

2 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

4 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

5 ขอ 
 
เปาหมาย  4 ขอ ทําได  5 ขอ   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป.....5 ขอ.................. 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……5..............คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 97   องคประกอบตามอัตลักษณ 
ตัวบงชี้ที่ 97.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกดิอัตลักษณ คือ ผลิตบัณฑติใหมีความรูคูคุณธรรม (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 16.1) 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธและ

แผนการปฏิบัติงานทีส่อดคลอง
กับอัตลักษณของสถานศึกษา 
โดยไดรับการเห็นชอบจากสภา
สถาบนั 

คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดอัตลักษณคณะศึกษาศาสตรเหมือนกับ
มหาวิทยาลยั ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง คร้ังที ่3/2555 วาระ
ที่ 4.21 วันที่ 20 ก.พ.2555 และสอดคลองกับแผนปฏิบตัิราชการประจําป 
2556 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

ศษ.1.1..5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.(2555-2558) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.6 
 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ   
พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

ศษ. 9.1.3.1 มติสภามหาวิทยาลัย  การกําหนดอัตลักษณ 
มร. คร้ังที่ 3/55 วาระที่ 4.21 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวม
ของผูเรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 

คณะศึกษาศาสตรเนนการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาโดย
ดําเนินการอยางเปนระบบ คือ การจัดการเรียนการสอนและจดักิจกรรมเพื่อ
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม ดังนี้ จัดการเรียนการสอนในกระบวน     
วิชา ความรูคูคุณธรรม RAM 1000  ในระดับปริญญาตรีทุกหลกัสูตร  RAM 
6000 และ RAM 9000ในระดับบัณฑิตศึกษา  นอกจากนี้ภาควชิาพืน้ฐานมี
กระบวบวชิา EDF 2105 จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู ซึ่งมีคําอธิบาย
รายวิชาที่สอดแทรกความหมายและความสาํคัญของคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสาํหรับวิชาชพีครู  ลักษณะ
ของครูที่ดีและการปลูกฝงอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ใหครู นอกจากนี้คณาจารยและเจาหนาที่2ไดเขารวมโครงการสรางเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรมหาวิทยาลยัรามคําแหง2  

 

ศษ. 97.1.2.1 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษา              
ชั้นปริญญาตรี ปการศึกษา 2556 

ศษ. 97.1.2.2 คูมือรับสมัครนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ป
การศึกษา 2556 

ศษ. 97.1.2.3 มคอ.3 RAM 1000   
มคอ.3 RAM 6000   
มคอ.3 RAM 9000   
มคอ. 3 EDF 2105 

ศษ 97.1.2.4 หนังสือเวียนแจงบุคลากรเขารวมโครงการ
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากร
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากร

เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่
สอดคลองกับอัตลักษณ ไมต่าํกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียน คณาจารย 
และเจาหนาที่เก่ียวกับการปฏิบตัิงานของคณะฯ ผลการประเมินดังนี ้

1. นักศึกษา อยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.23 
2. คณาจารยและเจาหนาที่ อยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.40 

ศษ. 97.1.3.1 รายงานการประเมินผลการพฒันา
มหาวิทยาลยัรามคําแหงใหเกิดอัตลักษณ ป
การศึกษา 2556 

4. ผลการดําเนนิงานกอใหเกิดผลกระทบที่
เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอ
สังคม 

คณะศึกษาศาสตรไดผลิตบัณฑติฑิตไปสรางคุณคาตอสังคมและ
ประเทศชาติเปนที่ยอมรับของสงัคม  โดยสังคมภายนอกยอมรับ
คุณลักษณะของบัณฑติที่ไดสรางคุณคาตอสังคม ซึ่งการประเมินผูใช
บัณฑิตพบวา ดานคุณธรรมจริยธรรม ระดับปริญญาตรี อยูในระดับดี 
(คาเฉลี่ย 4.41)  ระดับปริญญาโทอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.45)  ระดับ
ปริญญาเอกอยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.46) และผลจากการจัดการเรียน
การสอนและการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทําใหนักศึกษาไดรับ
การยกยองและสรางคุณคาตอสงัคม 

ศษ.97.1.4.1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการ
พัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอน
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ป
การศึกษา 2556 

ศษ.97.1.4.2 เอกสารการไดรับการยกยองในระดับชาติใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2556 

5. ผูเรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถาบนั ไดรับ
การยกยองหรือยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติในประเด็นที่
เก่ียวกับอัตลักษณ 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรไดรับการยกยองและยอมรับในเร่ือง
ของการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทไดรับรางวัล
ระดับชาต ิ ไดแก 

1. นางอังคณา แสบงบาล รหัส 5112442363 

ศษ.97.1.4.2 เอกสารการไดรับการยกยองในระดับชาติใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2556 

เกณฑการประเมิน     (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 

เปาหมาย 3 ขอ ทําได  5ขอ    บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป 4 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  5 คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 97.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  คือ ผลิตบัณฑติใหมีความรูคูคุณธรรม (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 16.2) 

ขอมูล ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 400 2,922 6 3,328 
2. จํานวนผูใชบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 85 105 3 193 
3. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน  (จากมติของ สมศ. ที่ให ม.ร. เทียบเกณฑได) 85 105 3 193 
4.  ผลรวมของคาคะแนนทีไ่ดจากการประเมิน 374.69 466.81 13.37 854.87 
5. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (4) / (3) 4.41 4.45 4.46 4.43 

 
เกณฑการใหคะแนน (คาเฉลี่ย) ผลผลิต / ผลลัพธ    
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
หลักฐาน 

ศษ. 2.9.1.1 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 2555 – 2556  
ศษ. 2.7.1.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของนายจางที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตมหาวทิยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2555 

 

วิธีการคํานวณ  
 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 

 
 จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด 

 
จํานวนกลุมตัวอยางไดจากการสุมตามที่ มร. ขอเทียบเกณฑ จาก สมศ. ดังนี ้

ข้ันตอนที่ 1 จําแนกจาํนวนบณัฑิตตามคณะและระดบัการศึกษา (ปริญญาตรี โทและเอก) 
ข้ันตอนที่ 2 สุมจํานวนบัณฑิตโดยใชกระบวนการวิจัยตามหลักของ Taro Yamane โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 
ข้ันตอนที่ 3 สุมจํานวนบัณฑิตของแตละกลุมอยางนอยรอยละ 20 ตามเกณฑของ สมศ. 
ข้ันตอนที่ 4 นําขอมูลทีไ่ดจากข้ันตอนที่ 3 มาคํานวณตามเกณฑของ สมศ. 

 
เปาหมาย คาเฉลี่ย 4 ทําได  คาเฉลี่ย 4.43   บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  คาเฉลี่ย 4 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…….4.43.............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 97.3  ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (การเปนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา)  (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 17) 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัตงิานที่

สอดคลองกับจุดเนน จดุเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดเอกลักษณ คือการเปน
มหาวิทยาลยัตลาดวิชา โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติใหคณะ/
สถาบนัและหนวยงานสนับสนนุ กําหนดเอกลักษณเหมือนกับ
มหาวิทยาลยัในการประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 3/2555 
วาระที่ 4.21 วันที่ 20 ก.พ. 2555 โดยมีความสอดคลองกับ
กลยุทธในแผนปฏิบตัิราชการประจําป พ.ศ. 2556 และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

ศษ.1.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.(2555-2558) 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.1.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการ ประจาํป พ.ศ. 2556 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.97.3.1.1 มติสภามหาวิทยาลัยเร่ือง 
เอกลักษณของ มร. คร้ังที่ 3 /55              
วาระที่ 4.21 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน
และบุคลากรในการปฏิบตัิตามกลยุทธที่
กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

บุคลากรคณะศึกษาศาสตรทุกฝายมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
ดังนี้  
1. การรับสมัครนิสิตยายโอนจากการสถาบนัการศึกษาอ่ืน 
2. การรับสมัครผูเขาศึกษาเปนรายกระบวนวชิาเพื่อเตรียม
ศึกษาระดับปริญญาตรี(Pre-Degree)  การรับสมัครนักศึกษา
ประเภทเทียบโอนหนวยกิต  
3. มีหลักสูตรที่หลากหลายทีน่ักศึกษาสามารถเลือกศึกษา
ไดตามความถนัดและสนใจ 

ศษ.97.3.2.1 การรับสมัครนิสิตยายโอนจาก
สถาบนัการศึกษาอ่ืน 

ศษ.97.3.2.2 การรับสมัครผูเขาศึกษาเปนรายกระบวน
วิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี          
(Pre-Degree) 

ศษ.97.3.2.3 การรับสมัครนศ.ประเภทเทียบโอนหนวยกิต  

ศษ. 97.1.2.1 ระเบียบการรับสมัครเขาเปนนักศึกษา              
ชั้นปริญญาตรี ปการศึกษา 2556 

ศษ. 97.1.2.2 คูมือรับสมัครนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ป
การศึกษา 2556 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่

เก่ียวกับการดําเนินการจุดเนน จุดเดน หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินความคิด เห็นของผู เ รียน 
คณาจารย และเจาหนาที่เก่ียวกับเอกลักษณของสถาบัน ผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.63) 

ศษ.97.3.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดนทีส่ะทอนเปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบนัและเกิด
ผลกระทบที่เปนประโยชนและสรางคุณคาตอ
สังคม 

จากการที่คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินงานทําใหเกิดผลกระทบที่
เปนประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม นักศึกษาไดสรางประโยชน
แกสังคม โดยชวยงานในวนัพอแหงชาติ และผูทาํคุณประโยชน
ทางดานการศึกษาระดับจงัหวัด เปนแบบอยางที่ดีในดานการปฏิบัติ
ตน การปฏิบตัิงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน เปนที่ประจักษ
ตอสาธารณชน 

ศษ. 97.3.4.1 เอกสารการไดรับการยกยองในระดับชาติใน
ประเด็นที่เก่ียวกับเอกลักษณ ป 2556 

5. ผูเรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถานศึกษา มี
เอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนดและไดรับการยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

ผลการดําเนนิการตามอัตลักษณของคณะศึกษาศาสตร
กอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม คือ  

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับโลประกาศเกียรติคุณเปนผู
อุปการะงานวันพอแหงชาติ ปที ่34  จากสมาคม
อาสาสมัครและชวยการศึกษา จํานวน 1 คน 

2. นักศึกษาระดับปริญญาโทไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ 
เปนผูทาํคุณประโยชนทางดานการศึกษาระดับจงัหวัด เปนแบบอยาง
ที่ดีในดานการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพฒันาคุณภาพชีวติใหดี
ข้ึน เปนทีป่ระจักษตอสาธารณชน จํานวน 1 คน 

ศษ. 97.3.4.1 เอกสารการไดรับการยกยองในระดับชาติใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ ป 2556 

 

เกณฑการประเมิน     (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 

เปาหมาย 3 ขอ ทําได 5 ขอ    บรรลุเปาหมาย                ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป 5 ขอ 
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รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน (เต็ม 5) 
 
ตัวบงชี้ที่ 97.4 ผลการชี้นําปองกันหรือแกปญหาของสังคม ในดานสิ่งเสพติดภายในสถาบัน (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 18.1) 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการชี้นํา ปองกัน หรือ

แกปญหาของสังคมในดานสิ่งเสพติดโดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ดังนี้ 
1. มีแผนการดําเนนิในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
2. คณะศึกษาศาสตรรวมกับมหาวทิยาลัยรามคําแหง จัดโครงการ 
“ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ”         
ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดรับมอบหมายดําเนินโครงการกิจกรรมการ
ออกกําลังกายและ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังกลาว 
 มีการประเมินผลโครงการเขาทีป่ระชุม กบมร. เพื่อรับนโยบาย
เก่ียวกับการดําเนินงานในการชีน้ําปองกันหรือแกปญหาของสังคมใน
ดานสิง่เสพติดภายในสถาบัน ในปการศึกษาตอไป 

ศษ.97.4.1.1 แผนการดําเนนิงานองคประกอบที่ 97
ประจําปการศึกษา  2556  

ศษ.97.4.1.2 โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยา
เสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ.97.4.1.3 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการโครงการชี้นํา
ปองกันและแกปญหายาเสพตดิ 

ศษ.97.4.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมโครงการ
ชี้นําปองกันและแกปญหายาเสพติด 
คร้ังที่  2/2557 

ศษ.97.4.1.5 มติที่ประชุม กบมร. เร่ือง สรุปผลการ
ดําเนินงานชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัย
ยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมต่าํกวารอย
ละ 80 

ผลการข้ีนําปองกันปญหาสังคมดานสิ่งเสพติดบรรลุเปาหมายตาม
แผนไมตํากวารอยละ 80 
      - จํานวนโครงการตามแผน 1  โครงการ 
     -  ดําเนินการได 1 โครงการ 
     -  คิดเปนรอยละ 100 

ศษ.97.4.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงาน
องคประกอบที่ 97 ประจําปการศึกษา  
2556 

ศษ.97.4.1.2 โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยยา
เสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการเฝาระวังภัยยาเสพ

ติดปองกันปญหายาเสพติดซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาสภาพแวดลอม
ของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบใหเปนพื้นที่สีขาวที่ปลอดสิ่งเสพ
ติดและอบายมุข 

ศษ.97.4.1.5 มติที่ประชุม กบมร. เร่ือง สรุปผลการ
ดําเนินงานชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัย
ยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ
สถาบนั 

  โครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ  
เปนกิจกรรมที่ทําใหบุคลากร นกัศึกษา และประชาชน ตระหนกั         
ถึงปญหาและพษิภัยของยาเสพติด  และกิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณตอตานยาเสพตดิ โดยบุคลากร นักศึกษา และประชาชน
ที่เขารวมโครงการรวมกัน ประกาศวาจะไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด
ตลอดไป นับเปนการตั้งปณิธานสําหรับอนาคตที่สงผลดีตอผูเขารวม
โครงการ 

ศษ.97.4.4.1 หนังสือจากหนวยงานภายในทีน่ําผล
จากการเขารวมกิจกรรมไปใชประโยชน 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ -  - 

 
เกณฑการประเมิน      (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 
2  ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
4-5  ขอ  

 
เปาหมาย 4 ขอ ทําได 4 ขอ    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  4 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  ……5.............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 97.5 ผลการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพภายนอกสถาบัน   (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 18.2) 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมี

สวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการจัดกิจกรรมการชี้นํา ปองกัน หรือ

แกปญหาของสังคมในดานสุขภาพโดยดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ดังนี้ 
1. มีแผนการดําเนนิโครงการ/กิจกรรม 
2. มีการสนับสนุนการจัดโครงการ สงเสริม 3D ในสถานศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  ซึ่งเปนกิจกรรมยอยในโครงการชุมชนรามฯรวม
ใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ มีคณะกรรมการ 
โครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร เปนผู
ดําเนินงาน โดยจัดกิจกรรมเตนแอโรบิคและ ฮูลาฮูบ เพื่อรณรงคให
บุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยตระหนัก ถึง
ปญหาและพิษภัยของยาเสพติด และมีสุขภาพแข็งแรง 
3.มีการประเมินผล และนําผลประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อไปปรับปรุงการดําเนินงานและวาง
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมข้ีนําหรือแกปญหาสังคมในดานสุขภาพ
และยาเสพติด ปการศึกษา 2557 ตอไป โดยจะปรับปรุงในเร่ืองของ
การประชาสัมพันธใหดีข้ึน 

ศษ.97.5.1.1 แผนการดําเนนิงานองคประกอบที่ 
97 ประจําปการศึกษา 2556  

ศษ.97.5.1.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการโครงการ
สงเสริม 3D ในสถานศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2556 

ศษ.2.7.5.2 โครงการ สงเสริม 3 D ใน
สถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจํา คณะศึกษาศาสตร   
คร้ังที่  6/2557 วาระที่ 5.4   

ศษ.97.5.1.4 ผลการประเมินโครงการ สงเสริม 3D 
ในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมต่าํกวารอยละ 80 (บรรลุเปาหมายตามแผนประจําป และบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ) 
     - จํานวนโครงการตามแผน 1 โครงการ 
     -  ดําเนินการได 1 โครงการ 
     -  คิดเปนรอยละ 100 

ศษ.97.5.2.1 ประเมินแผนการดําเนนิงานประจําป
การศึกษา  2556 

ศษ.2.7.5.2 โครงการ สงเสริม 3 D ใน
สถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน       การที่คณะศึกษาศาสตร ไดจัดกิจกรรมโครงการ สงเสริม 3 D 

ในสถานศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2556   (เตนแอโร
บิค และฮูลาฮูบ)  ซึ่งเปนกิจกรรมยอยในโครงการชาวรามรวมใจ ตาน
ภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพนั้น  เปนการสรางประโยชนและ
สรางคุณคาตอคนในชุมชนอยางมาก  ซ่ึงสงเสริมใหคนในสังคมมี
สุขภาพพลานามัยที่ดี และหางไกลยาเสพติด   

ศษ.1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจํา คณะศึกษาศาสตร  คร้ังที่ 
6/2557  วาระที่ 5.4 

ศษ.97.4.1.5 มติที่ประชุม กบมร. เร่ือง สรุปผลการ
ดําเนินงานชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัย
ยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน
หรือสังคม 

     โครงการ สงเสริม 3 D ในสถานศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา  2556   (เตนแอโรบิค และฮูลาฮูบ)  ซึ่งเปนกิจกรรมยอย
ในโครงการชาวรามรวมใจ ตานภัยยาเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ
นั้นเปนกิจกรรมที่ทําใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ตระหนัก         
ถึงปญหาดานสุขภาพและสงผลดีตอผูเขารวมโครงการ 

ศษ.97.4.4.1 หนังสือจากชุมชนภายนอกหลังจากเขา
รวมโครงการ ชาวรามรวมใจ ตานภัยยา
เสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ -  - 

 
เกณฑการประเมิน      (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 
2  ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
4-5  ขอ  

 
เปาหมาย 4 ขอ ทําได 4 ขอ     บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  4 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  ……5.............คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบที่ 99   องคประกอบตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ด ี(3 D)” 
 
ตัวบงชี้ที่ 99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

(3D) และสงเสริมสนบัสนุนทัง้ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก 
และบุคลากร 

    ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ไ ด ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ืองการประกันคุณภาพตาม
นโยบายสถานศึกษา 3D มีคณะกรรมการสถานศึกษา 3D 
คณะศึกษาศาสตร เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

ศษ.99.1.1.1 
 
 

หนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามนโยบาย 3D  

ศษ.99.1.1.2 
 
 

คําสั่งที่ 98.1/2556 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา 3D คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 99.1.1.3 แผนการดําเนนิงานองคประกอบที่ ๙๙ 
นโยบายสถานศึกษา 3 D 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธปิไตย ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

   คณะศึกษาศาสตรมีการจัดและการสงนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู ดานประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรม ดานจริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ
ติด ดังตอไปนี้ 

1. โครงการสถานศึกษา 3D ในสถานศึกษา 
ประจําป 2556 

2. โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยสิ่งเสพติด
และสรางเสริมสุขภาพ 

3. โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร 
4. โครงการปจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตรป

การศึกษา 2556 

ศษ.2.7.5.2 โครงการสถานศึกษา 3D ใน
สถานศึกษา ประจาํป 2556 

ศษ.97.4.1.2 โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยสิ่ง
เสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ.2.7.5.3 โครงการไหวครู คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.2.7.5.1 โครงการปจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร
ปการศึกษา 2556 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและ

ทักษะการปฏิบตัิงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา  3 ดี (3D) อยาง
มีคุณภาพ 

    คณะศึกษาศาสตรมีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนใหมีองคความรูโดยการจัดทําจดหมายขาว
(News letter) เร่ืองความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3D ให คณาจารย ขาราชการ และเจาหนาที่ 
ไปทั่วทุกภาควิชา/หนวยงาน ในคณะศึกษาศาสตร เพื่อให
บุคลากรมีความรูการพัฒนาสถานศึกษา 3D 
  บุคลากรของคณะศึกษาศาสตรไดเขารวมโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดข้ึนเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 

ศษ.99.1.3.1 จดหมายขาวเร่ือง “ความรูเก่ียวกับการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3D” 

ศษ.99.1.3.2 หนังสือเวียน 

ศษ.99.1.3.3 หนาเว็บไซตคณะ 

ศษ.2.4.4.2 ผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาป
การศึกษา 2556 

ศษ.97.1.2.4 หนังสือเวียนแจงบุคลากรเขารวม
โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 

4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

   คณะศึกษาศาสตรใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 
3D เชน  

1. สงบุคลากรเขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยสิ่งเสพติด
และสรางเสริมสุขภาพและรวมกิจกรรม 

2. คณะศึกษาศาสตรไดสงเจาหนาท่ีเขารวมเปน
คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกองคการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ.99.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการชี้นาํ ปองกันและแกไข
ปญหาของสังคม คร้ังที่ 2/2557 วาระ
ที่ 4.2 

ศษ.99.1.4.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดกิจกรรม 
“ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยสิ่งเสพติด
และสรางเสริมสุขภาพ” 

ศษ.99.1.2.1 โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยสิ่ง
เสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

ศษ.99.1.4.3 เอกสารรายชื่อบุคลากรคณะศึกษาท่ี
เปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพฒันาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมให

การดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
   คณะศึกษาศาสตรไดมีการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษา
พัฒนาใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 
3D 

ศษ. 1.1.1.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที ่
6/2557 วาระที่ 5.4 

 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5  ขอ 
 
เปาหมาย 5 ขอ ทําได  5 ขอ   บรรลุเปาหมาย              ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  5 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……....5..........คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 99.2  ผลที่เกิดกบัผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤตกิรรม 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 1 ดาน 1.ดานคุณธรรมจริยธรรม  จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี ้

- โครงการสถานศึกษา 3D ในสถานศึกษา ประจําป 2556
จํานวนผูเขารวม 115 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.51 
อยูในระดับ มากที่สุด 
-  โครงการปจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตรปการศึกษา 2556 
จํานวนผูเขารวม 115 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.54 
อยูในระดับ มากที่สุด  
  2)  ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด  จํานวน 3 กิจกรรม 
ดังนี้ -  โครงการสถานศึกษา 3D ในสถานศึกษา ประจําป 
2556 จํานวนผูเขารวม 115 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 
4.65 อยูในระดับ มากที่สุด 
-   โครงการปจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตรปการศึกษา 
2556 จํานวนผูเขารวม 115 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 
4.01 อยูในระดับ มาก 
- โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัยสิง่เสพติดและสราง
เสริมสุขภาพ จํานวนผูเขารวม 296 คน  ผลการประเมิน
คาเฉลี่ย 4.14 อยูในระดับ มาก 
  3)  ดานประชาธิปไตย จาํนวน 2 กิจกรรม ดังนี ้
- โครงการปจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตรปการศึกษา 2556 
จํานวนผูเขารวม 115 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.22 
อยูในระดับ มาก  
- โครงการสถานศึกษา 3D ในสถานศึกษา ประจําป 2556
จํานวนผูเขารวม 115 คน  ผลการประเมินคาเฉลี่ย 4.53 

ศษ.99.2.1.1 ผลประเมินโครงการสถานศึกษา 3D 
ในสถานศึกษา ประจาํป 2556 

ศษ.99.2.1.2 ผลประเมินโครงการปจฉิมนิเทศคณะ
ศึกษาศาสตรปการศึกษา 2556 

2. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 2 ดาน ศษ.99.2.1.3 โครงการ ชุมชนรามฯรวมใจ ตานภัย
สิ่งเสพติดและสรางเสริมสุขภาพ 

3. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 3 ดาน 
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อยูในระดับ มากที่สุด 

 
 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต 

  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย 

สถานศึกษา 3 ดี  
จํานวน 1 ดาน 

- มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี  
จํานวน 2 ดาน 

- มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี  
ครบทั้ง 3  ดาน 

 
เปาหมาย 3 ดาน ทําได  3 ดาน  บรรลุเปาหมาย               ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  3 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……...5...........คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 



บทที่  3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 
 

องคประกอบ 
ผลการประเมิน 

ตามเกณฑ  
สกอ. 

ตามเกณฑ  
ม.ร. 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 2   การผลิตบัณฑิต 3.24 3.24 

องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4   การวิจัย 3.52 3.52 

องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 4.25 4.25 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.67 4.67 

องคประกอบท่ี 7   การบริหารและการจัดการ 3.76 3.76 

องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 4.00 4.00 

องคประกอบท่ี 10   นโยบายสถานศึกษา 3 ดี - 5.00 

องคประกอบท่ี 97   องคประกอบตามอัตลักษณ - 4.89 

องคประกอบท่ี 99   องคประกอบตามนโยบายของรัฐบาล”สถานศึกษา 3ดี” - 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 

3.81 4.01 
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บทที่  3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมิน 
   บรรลุปาหมาย 

    ไมบรรลุเปาหมาย 
ตามเกณฑ 

สกอ. 
ตามเกณฑ 

ม.ร. 
องคประกอบที ่1      

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 7 ขอ 8 ขอ  5.00 5.00 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 
   

5.00 5.00 

องคประกอบที่ 2      
ตัวบงชีท้ี่ 2.1 4 ขอ 2 ขอ  2.00 2.00 
ตัวบงชีท้ี่ 2.2 รอยละ 30 รอยละ 36.13  5.00 5.00 
ตัวบงชีท้ี่ 2.3 รอยละ 60 รอยละ 55.47  4.62 4.62 
ตัวบงชีท้ี่ 2.4 5 ขอ 5 ขอ  4.00 4.00 
ตัวบงชีท้ี่ 2.5 6 ขอ 6 ขอ  5.00 5.00 
ตัวบงชีท้ี่ 2.6 6 ขอ 3 ขอ  2.00 2.00 
ตัวบงชีท้ี่ 2.7 5 ขอ 3 ขอ  3.00 3.00 
ตัวบงชีท้ี่ 2.8 4 ขอ 5 ขอ  5.00 5.00 
ตัวบงชีท้ี่ 2.9 รอยละ 80 รอยละ 89.39  4.47 4.47 
ตัวบงชีท้ี่ 2.10 คาเฉลี่ย 4.00 คาเฉลี่ย 4.44  4.44 4.44 
ตัวบงชีท้ี่ 2.11 รอยละ 10 รอยละ 4.49  0.90 0.90 
ตัวบงชีท้ี ่2.12 รอยละ 10 รอยละ 0  0.00 0.00 
ตัวบงชีท้ี่ 2.13 ระดับ 4 ระดับ 4.40  3.67 3.67 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 2 
  

 3.24 3.24 

องคประกอบที่ 3      
ตัวบงชีท้ี ่3.1 7 ขอ 7 ขอ  4.00 4.00 
ตัวบงชีท้ี่ 3.2 6 ขอ 6 ขอ  5.00 5.00 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 3 
   5.00 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบคุณภาพ 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมิน 
   บรรลุปาหมาย 

    ไมบรรลุเปาหมาย 
ตามเกณฑ 

สกอ. 
ตามเกณฑ 

ม.ร. 
องคประกอบที่ 4      

ตัวบงชี้ที ่4.1 7 ขอ 7 ขอ  4.00 4.00 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 5 ขอ 5 ขอ  5.00 5.00 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 25,000 บาท 30936.14 บาท  5.00 5.00 
ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 5 รอยละ 2.37  1.19 1.19 
ตัวบงชี้ที่ 4.5 รอยละ 4 รอยละ 3.65  0.91 0.91 
ตัวบงชี้ที่ 4.6 รอยละ 10 รอยละ 10.04  5.00 5.00 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 4 
 
 

  
3.52 3.52 

องคประกอบที่ 5      
ตัวบงชีท้ี ่5.1 5 ขอ 5 ขอ  5.00 5.00 
ตัวบงชีท้ี่ 5.2 5 ขอ 5 ขอ  5.00 5.00 
ตัวบงชีท้ี่ 5.3 รอยละ 30 รอยละ 66.67  5.00 5.00 
ตัวบงชีท้ี่ 5.4 5 ขอ 2 ขอ  2.00 2.00 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 5 
   

4.25 4.25 

องคประกอบที่ 6      
ตัวบงชีท้ี ่6.1 5 ขอ 5 ขอ  5.00 5.00 
ตัวบงชีท้ี่ 6.2 5 ขอ 4 ขอ  4.00 4.00 
ตัวบงชีท้ี่ 6.3 5 ขอ 5 ขอ  5.00 5.00 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 6 
   

4.67 4.67 

องคประกอบที่ 7      
ตัวบงชีท้ี ่7.1 7 ขอ 6 ขอ  4.00 4.00 
ตัวบงชีท้ี่ 7.2 5 ขอ 2 ขอ  2.00 2.00 
ตัวบงชีท้ี่ 7.3 4 ขอ 4 ขอ  4.00 4.00 
ตัวบงชีท้ี่ 7.4 6 ขอ 5 ขอ  4.00 4.00 
ตัวบงชีท้ี่ 7.5 คาเฉลี่ย 4.50 คาเฉลี่ย 4.82  4.82 4.82 
ตัวบงชีท้ี่ 7.6 - - - - - 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 7 
   

3.76 3.76 

องคประกอบที่ 8      
ตัวบงชีท้ี ่8.1 7 ขอ 7 ขอ  5.00 5.00 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 8 
   

5.00 5.00 

องคประกอบที่ 9      
ตัวบงชีท้ี ่9.1 8 ขอ 7 ขอ  4.00 4.00 
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องคประกอบคุณภาพ 
 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย คะแนนการประเมิน 
   บรรลุปาหมาย 

    ไมบรรลุเปาหมาย 
ตามเกณฑ 

สกอ. 
ตามเกณฑ 

ม.ร. 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 9 
   

4.00 4.00 

องคประกอบที่ 10      
ตัวบงชีท้ี ่10.1 4 ขอ 5 ขอ  - 5.00 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 10 
   - 5.00 

 

องคประกอบที่ 97   
 

   

ตัวบงชีท้ี ่97.1 3 ขอ 5 ขอ  - 5.00 
ตัวบงชีท้ี่ 97.2 คาเฉลี่ย 4.00 คาเฉลี่ย 4.43  - 4.43 
ตัวบงชีท้ี่ 97.3 3 ขอ 5 ขอ  - 5.00 
ตัวบงชีท้ี่ 97.4 4 ขอ 4 ขอ  - 5.00 
ตัวบงชีท้ี่ 97.5 4 ขอ 4 ขอ  - 5.00 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 97 
   - 4.89 

 
องคประกอบที่ 99      

ตัวบงชี้ที ่99.1 5 ขอ 5 ขอ  - 5.00 
ตัวบงชี้ที่ 99.2 3 ดาน 3 ดาน  - 5.00 
คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ 99 
   - 5.00 

 



 

 
 
 
ตารางที่ ส 2 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ   ( เปรียบเทียบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 
 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 
  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
  1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2 4.87 4.87 2.75 2.75 2.75 2.75 3.24 พอใช 3.24 พอใช 
3  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4 5.00 5.00 4.50 4.50 2.37 2.37 3.52 ดี 3.52 ดี 
5  -  - 5.00 5.00 3.50 3.50 4.25 ดี 4.25 ดี 
6  -  - 5.00 5.00 4.50 4.50 4.67 ดีมาก 4.67 ดีมาก 
7  -  - 3.50 3.50 4.82 4.82 3.76 ดี 3.76 ดี 
8  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
9  -  - 4.00 4.00  -  - 4.00 ดี 4.00 ดี 
10  -  -  -  -  - 5.00 - - 5.00 ดีมาก 
97  -  -  -  -  - 4.89 - - 4.89 ดีมาก 
99  -  -  -  -  - 5.00 - - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.91 4.91 4.06 4.06 3.17 3.81 3.81 ดี 4.01 ดี 
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ตารางที่ ส 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ทีใ่ชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน   (เปรียบเทยีบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

  1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 
สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  -  -  -  - 2.56 3.26 2.56 พอใช 3.26 พอใช 

2.  มาตรฐานดานการบริหารจดัการ 
   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ
บริหาร   

 -  - 4.29 4.29 4.82 4.82 4.35 ดี 4.35 ดี 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของการ 
บริหาร 

4.91 4.91 4.00 4.00 3.93 4.46 4.18 ดี 4.36 ดี 

3.  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

 -  - 3.50 3.50 2.37 2.37 2.82 พอใช 2.82 พอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.91 4.91 4.06 4.06 3.17 3.81 3.81 ดี 4.01 ดี 



 

161 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  (ส 3) 

   
จุดแข็ง 

1. มีการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักศึกษาอยางเปนระบบ 

2. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมมาภิบาล โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในงานบริหารงาน  

3. การบริหารงานของผูบริหารมีการคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสียโดยผานการ

ประชุมคณะกรรมการภาคประชาชน 

4. มีคณาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูง 

5. มีกิจกรรมท่ีไดนําความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาไปทํากิจกรรมครบทุกดาน 

6. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการทําวิจัยและการบริการวิชาการแกสังคม 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1. สงเสริมใหคณาจารยไดทําผลงานทางวิชาการและเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

2. ประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรมใหมากข้ึนและเพ่ิมชองทางขอมูลขาวสารใหกับ

ศิษยเกา 

3. สงเสริมใหคณาจารยรวมกันทําวิจัยโดยขอทุนวิจัยจากภายนอกและมีโครงการบริการวิชาการรวมกัน

ของคณาจารยจากภาควิชาตาง ๆ  

จุดออน 
1. มีงานผลงานตีพิมพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนนอย 

2. งานวิจัยหรืองานสรางท่ีตีพิมพเผยแพรและมีการนําไปใชประโยชนมีจํานวนนอย 

3. การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรูยังไมสามารถรวบรวมความรูและจัดเก็บเปนลายลักษณอักษรเผยแพร

ไปยังบุคลากรเปาหมาย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สงเสริมการตีพิมพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับชาติ 

2. หาชองทางในการตีพิมพเผยแพราวิจัยและในการเสนอโครงรางการวิจัยควรระบุหนวยงานและผลท่ี

สามารถนําไปใชประโยชน 

3. คณะกรรมการจัดการความรูควรดําเนินการตามแผนการจัดการความรู เพ่ือนํามาเปนแนวปฏิบัติใน

การปฏิบัติงานไดจริง 
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ตารางที่ ส 4 สรุปผลตามมุมมองดานบริหารจัดการทีส่ําคัญและตัวบงชีต้ามมุมมองดานการบริหารจัดการ (เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

มุมมองดาน 
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

  1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
  0.00-1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 
สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  ดานนักศึกษาและผู มีสวนได   
     สวนเสีย 

 -  - 4.17 4.17 2.83 3.31 3.45 พอใช 3.65 ดี 

2.  ดานกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.00 4.00 4.61 4.81 4.22 ดี 4.43 ดี 

3.  ดานการเงิน   5.00 5.00 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและ 
      นวัตกรรม 

4.81 4.81 3.50 3.50 2.69 2.69 3.42 พอใช 3.42 พอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.91 4.91 4.06 4.06 3.17 3.81 3.81 ดี 4.01 ดี 
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   สรุปผลตามมุมมองดานบริหารจัดการท่ีสําคัญและตัวบงช้ีตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  ( ส 4) 
 

จุดแข็ง 
1.  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2.  มีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารแกนักศึกษาและศิษยเกา 
3.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสตูรตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4.  มีแผนการบริหารและพฒันาคณาจารยและสายสนับสนนุเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5.  มีระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรมที่ดาํเนินการอยางตอเนื่อง 
6.  มีแผนกลยทุธทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและมีรายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- 
 

จุดออน 
1. ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรยังมีนอย 
2. ยังไมมีงานบริการทางวชิาการทีส่งเสริมใหชุมชุนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองเพื่อสะทอนอัตลักษณ

หรือเอกลักษณของคนในชุมชนหรือทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
3. การสงเสริมสนบัสนุนการสรางผลงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมทั้งการตีพิมพเผยแพรในระดบัชาติ/นานาชาติ 

ตลอดจนการนาํผลงานไปใชประโยชนยังมนีอย 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรสงเสริมและหาชองทางใหผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาใหตีพิมพเผยแพรผลงานเพิม่มากข้ึนและเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ.   
2. ควรสรางความรวมมือกับชุมชนหรือองคกรหรือทองถ่ินในการพัฒนาองคกรที่สะทอนอัตลักษณหรือเอกลักษณของ

คนในชุมชนหรือทองถ่ินไดอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเขมแข็งในระยะยาว 
3. ควรสรางแรงจูงใจและสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยทําผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/

นานาชาติ ตลอดจนการนาํผลงานไปใชประโยชนใหเพิ่มมากข้ึน 
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ตารางที่  ส 5  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงชีท้ี่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน  (เปรียบเทียบคะแนน  สกอ.  และ ม.ร.) 
มุมมองดาน                           บริหาร

จัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน  4.51-5.00    

การดําเนินงานระดับดีมาก 3.51-4.50   
การดําเนินงานระดับดี  2.51-3.50    
การดําเนินงานระดับพอใช 1.51-2.50   
การดําเนินงานตองปรับปรุง  0.00-1.50   
การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม           (เฉลี่ย
รวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบ) 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 

(1)  ดานกายภาพ 5.00 5.00  -  -  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

(2)  ดานวชิาการ 4.81 4.81 2.67 2.67 3.67 3.67 3.55 ดี 3.55 ดี 

(3)  ดานการเงิน  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

(4)  ดานการบริหารจัดการ  -  - 3.83 3.83 4.82 4.89 3.97 ดี 4.40 ด ี

2.  มาตรฐานดานการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 

(1)  ดานการผลิตบัณฑิต  -  - 4.33 4.33 2.56 2.56 3.23 พอใช 3.23 พอใช 

(2)  ดานการวิจัย 5.00 5.00 4.50 4.50 2.37 2.37 3.52 ดี 3.52 ด ี

(3)  ดานการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  -   - 5.00 5.00 3.50 4.25 4.25 ดี 4.50 ด ี

(4)  ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  -  - 5.00 5.00 4.50 4.50 4.67 ดีมาก 4.67 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.91 4.91 4.06 4.06 3.17 3.81 3.81 ดี 4.01 ดี 
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สรุปผลตามมุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  (ส 5) 
 

จุดแข็ง 
1. มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตอการบริหารจัดการและตรวจสอบได 
2. มีคณาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกและที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการในสดัสวนที่สูง 
3. มีการวิเคราะหความเสี่ยง 3 ดานตามบริบทของสถาบัน 
4. ผูบริหารบริหารงานตามหนาทีโ่ดยบรรลุผลตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจาํป 

 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวชิาการเพิ่มมากข้ึน 
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรนําผลการประเมินจากมหาวิทยาลัยมาปรับแผนและวิเคราะหความเสี่ยงในรอบป

ถัดไป 
 
จุดออน 

1. การพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ ยังไมครบถวนทุกหลักสูตร 
2. จํานวนผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรมีจํานวนนอย 
3. งานวิจยัหรืองานสรางสรรคของอาจารยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรและนําไปใชประโยชนมีจํานวนนอย 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรมีการกับกําดูแลอยางเครงครัดและเรงดวน เพื่อใหทุกหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

2. ควรสนันสนุนสงเสริมและมีมาตรการในการเพิ่มจํานวนการตีพมิพผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
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เปาหมายและแผนการพัฒนาหนวยงานในอนาคต (ใหสอดคลองกับเปาหมาย) 
 

เปาหมาย 
แผนการพัฒนา 

ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป) 
องคประกอบที่ 1 
1. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจาํปพรอมกับการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานทุก 6 
เดือน 

2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป  พ.ศ.2556 

 
1. ดําเนินการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ทุก 6 เดือน 

2. ทบทวน ปรับปรุง กลยุทธ เปาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกหนวยงานมี
สวนรวมโดยผานการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผน และ
การประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ
ศึกษาศาสตร 

3. นําผลการประเมินแตละองคประกอบ
เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 
1. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน โดย
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกหนวยงานมี
สวนรวมและเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายและแผน รวมทั้ง
คณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร 

 

องคประกอบที่ 2 
1. มีการประเมินการจัดการเรียน

การสอน 
2. จัดทําประมวลรายวิชา เนน

ผูเรียนเปนสาํคัญ 
 

 
1. ทุกหลักสูตรดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

2. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การเรียนการสอนเปนรูปธรรม 

3. จัดทําประมวลผลรายวชิาอยาง
ตอเนื่อง โดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
รวมทั้งจัดทําประมวลรายวิชาที่เปน
วิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาที่สอดคลอง
นโยบายสถานศึกษา 3D 

4. มีคณาจารยที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก
รอยละ 40 และมีตําแหนงทาง
วิชาการรอยละ 60 

 
1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบติดตามการ

ดําเนินงานใหครบถวนทุกหลักสูตร 
2. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 
3. จัดทําประมวลผลรายวิชาในการจัด

กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
4. สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวชิาการ

และศึกษาตอตามแผนพฒันาอาจารย 
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เปาหมาย แผนการพัฒนา 
ระยะสั้น 1 ป ระยะสั้น 1 ป 

องคประกอบที่ 3 
1.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา 

 
1.  นําผลการสํารวจมาปรับปรุงการ

ใหบริการแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
2.  ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

และจัดกิจกรรมใหมีความหลากหลาย  

 

1. สงเสริมการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษา 

2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ

องคประกอบที่ 4 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมใหความรูดาน

การวิจัยแกบุคลากร 
2. สงเสริมใหคณาจารยทําวิจัยโดย

ขอทุนภายในและโดยเฉพาะ
ภายนอกสถาบนั 

 
1. จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการวิจัยที่

หลากหลายแกบุคลากร 
2. สงเสริมใหคณาจารยไดรับ

ทุนอุดหนุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

3. หาชองทางและสนับสนนุการตพีิมพ
เผยแพรและการนําเสนอผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 
1.  ประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอกผาน
คณะกรรมการวิจัย คณะฯ และหาชองทางให
คณาจารยไดตีพิมพเผยแพรผลงานทาง
วิชาการมากข้ึน 

องคประกอบที่ 5 
1. คณะ ศษ. สนบัสนนุใหภาควิชาจัด

โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคม 

2. สนับสนนุใหคณาจารยบริการ
วิชาการวชิาชีพแกสังคม 

 

 
1. ภาควิชาดาํเนนิการจัดโครงการ

บริการวิชาการและวชิาชีพแกสงัคม
อยางนอย 1 โครงการ/ภาควิชา/ป 

2. สนับสนนุใหคณาจารยบริการ
วิชาการวชิาชีพแกสังคมอยาง
ตอเนื่อง 

 
1. จัดโครงการกิจกรรมบริการวิชาการและ
วิชาชีพแกสังคมอยางตอเนื่องทัง้ระดับชาติ
และ นานาชาติ  
2. สนบัสนุนใหคณาจารยมีการบริการ
วิชาการวชิาชีพแกสังคมอยางตอเนื่องใน
ระดบัชาต ิ 

องคประกอบที่ 6 
1. จัดกิจกรรมทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 

 
1. จัดกิจกรรมทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติอยาง
ตอเนื่องโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 
1.  มีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและมีการ
ประชาสัมพนัธใหนักศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตรเขามามสีวนรวมทกุกิจกรรม 
2. จัดกิจกรรมทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
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เปาหมาย 
แผนการพัฒนา 

ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป) 
องคประกอบที่ 7 
1.  ดําเนินการจัดองคความรู (KM) ดาน
การเรียนการสอนและวิวัย 
2.  วิเคราะหความเสี่ยงใหครบ 3 ดาน
และดําเนนิการอยางเปนรูปธรรม 
3.  ปรับปรุงระบบสารสนเทศคณะฯ 
ทางดานระบบฐานขอมูลบุคลากร 
เว็บไซตการจัดการเรียนการสอนดวย  
e-learning และ mobile-learning 

 
1. จัดทําองคความรู(KM) 2 โครงการ และ
เผยแพรไปสูกลุมเปาหมาย 
2. วิเคราะหความเสี่ยงใหครบ 3 ดาน 
และดําเนนิการแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศคณะฯ ใหมี
ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัยในการใชงาน 

 
1. ประชุมคณะกรรมการการจัดการ

ความรูอยางนอย 3 คร้ังตอภาค
การศึกษา เพื่อสรางความรูและ
เผยแพรไปสูกลุมเปาหมายในดาน
การเรียนการสอนและวิจัย 

2. วิเคราะหความเสี่ยงและมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงครบ 3 ดาน โดย
การมีสวนรวมของบุคลากร 

องคประกอบที่ 8 
จัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบและสม่าํเสมอเสนอทุก 6 เดือน 
และเสนอตอผูบริหารทุกระดบั เพื่อ
ทราบสถานะทางการเงินของหนวยงาน
และบริหารจัดการตัดสินใจดาน
งบประมาณ 

 
1.ใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอ
ตอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ปละ 2 คร้ัง และเผยแพรขอมูลดาน
งบประมาณแกบุคลากร 
2. ใหมีการตรวจสอบจากผูตรวจภายนอก
หนวยงาน ปละ 2 คร้ัง 

 
1. จัดทําแนวปฏิบัติในดานการ
รายงานสถานะทางการเงิน 
2. แจงขอมูลดานงบประมาน/
คาใชจายตามภารกิจหลักใหบุคลากรที่
เก่ียวของรับทราบ 

องคประกอบที่ 9 
1. สรางเครือขายดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมี
กิจกรรมรวมกัน 

 
1.ระบุผูรับผิดชอบในหนวยงานที่
ดําเนินการในแตละตัวบงชี ้และ
ประเมินผลการดําเนนิงานในแตละ
องคประกอบ 
2. มีการจัดอบรมตัวบงชี้ และแนวทางการ
จัดเอกสารใหกับหนวยงาน/บุคลากรทุก
ระดับ 
3. ศึกษาดูงานเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาตางๆ โดยการ
สรางเครือขายระหวางสถาบันในทุกป
การศึกษา  

 
1.  ระบบุุคลากรในหนวยงานที่
รับผิดชอบในแตละตวับงชี ้และ
ประเมินผลการดําเนนิงานในแตละ
องคประกอบอยางตอเนื่อง 
2. มีการจัดโครงการใหความรูและ
ทักษะแก บุคลการและนักศึกษาเพื่อให
มีความเขาใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา อยางตอเนื่อง  
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เปาหมาย 
แผนการพัฒนา 

ระยะสั้น 1 ป ระยะยาว (3-5 ป) 
องคประกอบที่ 10 

มีการทําวิจัยสถาบนัปละ 1 เร่ือง 
 
มีการทําวิจัยสถาบนัจากหนวยงานในคณะ
ศึกษาศาสร 

 
มีการวางแผนใหทุกหนวยงานทาํวิจัย
สถาบนัปละ 1 เร่ือง 

องคประกอบที่ 97 
1. มีการประเมินของผูเรียนและ

บุคลากรเก่ียวกับการปฏิบตัิงาน
สถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลกัษณ 

2. พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณคือ
ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม 

3. สงเสริมสนบัสนุนใหนักศึกษา
ไดรับการยอมรับในระดบัชาตินานาชาต ิ

4. จัดโครงการปองกันแกไข
ปญหาของสังคมดานสิง่เสพติดและ
สุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 

 
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและนําผล
การดําเนินงานมาปรับปรุงสงเสริม
สนับสนนุใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพื่อ
เปนที่ยอมรับในระดบัชาติและนานาชาต ิ

 
1. กําหนดกลยุทธทีส่อดคลองกับ
จุดเดนของมหาวิทยาลัยในแผนปฏิบัติ
ราชการ 
2. สรางระบบใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการโดย
การเพิ่มชองทางประชาสัมพนัธ
การสนันสนนุใหรวมโครงการจาก
คณาจารย 

องคประกอบที่ 99 
จัดกิจกรรม 3D จํานวน 3 ดาน 

 
1. มีการกําหนดนโยบาย แผนการ
ดําเนินงาน คณะกรรมการผูรับผิดชอบ 
และดําเนนิงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 
ดี ครบถวนทั้ง 3 ดาน 
2. คณะฯ มีความรวมมือในการดําเนินงาน
ตามนโยบาย 3 ด ี กับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 
3. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตาม
ใหมีการพัฒนาการดาํเนินงานเปนไปตาม
มาตรฐาน 

 
กําหนดโครงการ / กิจกรรมในแผนกล
ยุทธ และประชาสัมพนัธใหมีผูเขารวม
โครงการโดยผานชองทางที่หลากหลาย 
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