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มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และคณะศึกษาศาสตร ไดแก การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก
สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานบริหารจัดการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการไดตรวจ
ประเมินและใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรทราบผลการดําเนินงานปการศึกษา  2557 ซ่ึงจะเปนแนวทาง                     
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตรตอไป   

 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยทิพย  หาสาสนศรี) 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
 



 

สารบัญ 
 

คํานํา   
บทท่ี 1   บทนํา 1 
บทท่ี 2   ผลการการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 23 
บทท่ี 3   สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 70 
ภาคผนวก   
ภาคผนวก  ก.   รายการเอกสารประกอบ 71 
ภาคผนวก  ข.   1.  รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2558 
82 

 2.  แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2557 87 
ภาคผนวก  ค.    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

(ท่ีผานมา) 
93 

ภาคผนวก  ง.   เอกสารติดตามประเมินผลตางๆ ของ  คณะศึกษาศาสตร 96 
ภาคผนวก  จ.   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะศึกษาศาสตร 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
 
 

    บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 บทสรุปผูบริหาร 

ประวัติหนวยงานโดยยอ   ................................................................................................................. 
ผลการประเมินตนเอง  
องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 1 เทากับ  …………… (ระดับ...............)    

จุดเดน 
1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 เทากับ  …………… (ระดับ...............)    
จุดเดน 

1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 เทากับ  …………… (ระดับ...............)    
จุดเดน 

1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 เทากับ  …………… (ระดับ...............)    
จุดเดน 

1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 เทากับ  …………… (ระดับ...............)    
จุดเดน 

1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมินระดับคณะตามเกณฑ  สกอ.  อยูในระดับ.........ไดคะแนนเฉล่ีย .......  
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ช่ือหนวยงาน  ท่ีตั้ง ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงคและประวัติความเปนมา 
…………………………………………………………………………………………………...............……………………………
รายช่ือผูบริหารของหนวยงาน 
…………………………………………………………………………………………………..............……………………………
หลักสูตรและสาขาท่ีเปดสอน   
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
จํานวนนักศึกษา   
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
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 เอกลักษณวัฒนธรรมของคณะ   
………………………………………………………………………………………………….............………………………………
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1.4 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน    

ผลการประเมินป 2556 
(เนื้อหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2557) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ 
                    วัฒนธรรม 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 
 
องคประกอบท่ี 5 บริการวิชาการ 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
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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 3.63 (ระดับดี)   
 
จุดเดน 

มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาครบถวนและนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมและวางแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรคํานึงเรื่องคุณสมบัติของอาจารยประจําของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 เทากับ 4.05 (ระดับดี)  
  
จุดเดน 

คณะศึกษาศาสตรมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตรและสถาบันวิจัยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และหนวยงานภายนอกมากข้ึน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

  ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ ตํารา หรือบทความ เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการให

สูงข้ึน 

  
 
 
 
 

 



 

องคประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 เทากับ 5.00 (ระดับดีมาก)   
จุดแข็ง 
          มีการจัดโครงการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
           - 
 
องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 เทากับ 5 (ดีมาก)   
จุดเดน 

มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีแผนจัดการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 เทากับ 4.50 (ระดับดี)  

จุดเดน 
1. มีแผนการดําเนินงานตามพันธกิจสองคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 
2. มีการประเมินผูบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. มีการจัดจัดการความรูครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตและดานการวิจัย 
4. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมีการติดตามการดําเนินงานของแตละหลักสูตร  และมีการนําผลการประเมินในแตละหลักสูตร

มาปรับปรุงแกไข 
 
 
 
 

ช่ือหนวยงาน  ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมา 
ชื่อหนวยงาน  คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมินระดับคณะตามเกณฑ  สกอ.  อยูในระดับ ดี ไดคะแนนเฉล่ีย 4.11 
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ท่ีตั้ง ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก   เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 10240 
ประวัติความเปนมา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2514 ที่ทําการของคณะศึกษาศาสตรใน
ระยะแรก ใชอาคารซ่ึงมีลักษณะทรงกลมท่ีจัดสรางข้ึนเพ่ือแสดงสินคา ในงานแสดงสินคานานาชาติแหง
ประเทศไทย  พ.ศ. 2511  ตอมาป พ.ศ. 2516 ไดยายท่ีทําการคณะศึกษาศาสตรไปอยูที่อาคารศรีชุมซึ่ง
เปนอาคารชั่วคราว เนื่องจากอาคารศรีชุมมีสถานที่จํากัด  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             
(ใหเรียกชื่ออาคารศรีชุมเหมือนเดิม) และอนุมัติใหพ้ืนท่ีชั้น 1-2  ของอาคารศรีชุมใหม เปนท่ีทําการของ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร และภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร รับผิดชอบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงใหจัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพ่ือเปนสถานปฏิบัติการทางดานการศึกษาและฝกอบรม
วิชาการแกเยาวชนในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 6  ตั้งแตปการศึกษา 2516 และในป พ.ศ. 2529 ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนมัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
คณะศึกษาศาสตรไดเตรียมความพรอมดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ และหองปฏิบัติการเพ่ือเปดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยใชรวมกับการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จนถึง  พ.ศ. 2532 จึงไดรับ
อนุมัติใหเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรเปนหลักสูตร
แรก  และปตอ ๆ มาไดรับอนุมัติใหเปดสอนปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 
ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 

 ปรัชญา (Philosophy) คือ เปดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
ปณิธาน (Will)  คือ พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ
และคุณธรรมนําไปสูการสรางสรรค และรับผิดชอบตอสังคม 

เปาหมาย  (Goals) 
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม และ จริยธรรมท่ีดี

งาม สอดคลองกับความตองการของสังคมท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 
2. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสวนกลาง และจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาท้ัง

ในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูทางวิชาการ วิชาชีพ และเปนการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา ใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม อยางท่ัวถึงกัน 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการบริการ สนับสนุนและสงเสริมความรูทางวิชาการใหแกบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตรอยางท่ัวถึงกัน 

4. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการใหมีมาตรฐานทาง
การศึกษา รวมท้ังประเมินและปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง 
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วัตถุประสงค  (Objectives)   มีดังนี้ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ และวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึกท่ีดีตอการ

ประกอบอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความม่ันคงทางอารมณ มีความเปนผูนํา มีความรู ทักษะ 
และความสามารถท่ีเปนประโยชน เพ่ือการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติได 

2. เพ่ือพัฒนาวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย และสรางเครือขายการเรียนรูไปสูสังคมและ ชุมชน เปนการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย สนับสนุนใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรเปนผูท่ีใฝรู สามารถ
สรางองคความรู ใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการ และสามารถเผยแพรผลงานไปสูสากลได 

4. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท้ังทางดานการบริหาร และวิชาการ ใหมีความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา มีความเปนเลิศทางวิชาการ รวมท้ัง
มีระบบตรวจสอบ  ประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม และมีความโปรงใส 

5. สงเสริมสนับสนุนใหเห็นคุณคา และสรางสรรควัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังสืบสาน
วัฒนธรรมไทยท่ีดีงามใหยั่งยืนตลอดไป 

6. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสามารถนํามา
ประยุกต 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) 

 
ปจจุบันคณะศึกษาศาสตร มีผูบริหารดังนี้ 

ผูชวยศาสตราจารยทิพย  หาสาสนศรี  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  อิงอาจ  รองคณบดีฝายบริหาร 
อาจารยบงกช  ทองเอ่ียม    รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
อาจารยภาติยะ  พัฒนาศักดิ์  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
อาจารยภูชิษย  สวางสุข  รองคณบดีฝายสวัสดิการ 
อาจารยวิมลมาลย สมคะเน  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
อาจารย ดร. รังสิมา  หอมเศรษฐี  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
รองศาสตราจารยพรทิพย  ทองอรามดี  รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียน สธ.มร. 
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โครงสรางการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 

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

   
   

หนวยทะเบียนและประเมินผล  
หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  
   
   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ  

หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 หนวยวิเทศสัมพันธ  
   
   

หนวยแผนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

หนวยประเมินคณุภาพการศึกษา  
   
   
   

 
 
 
หมายเหตุ   งานนโยบายและแผน และงานประกันคณุภาพ แบงสวนราชการเพ่ิมเติมตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง                             
ครั้งท่ี 4/2548  วาระท่ี 4.4 เรื่องการแบงสวนราชการเพ่ิมเติมในสํานักงานเลขานุการ/สํานัก/สถาบันท่ีจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมาย เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2548 
 
 
 
 
 

คณบดคีณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานเลขานุการ ภาควิชา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุ

 

 งานบริการการศึกษา 

 

 

งานนโยบายและแผน 

 

 

งานบริหารและธุรการ  สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

*   แบงสวนราชการเปนการภายใน 
 ตามมตสิภามหาวิทยาลัย 
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โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   
   

หนวยทะเบียนและประเมินผล  
หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  
   
   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ  

หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 หนวยวิเทศสัมพันธ  
   
   

หนวยแผนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

 หนวยประเมินคณุภาพการศึกษา  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ หัวหนาภาควิชา 

หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 

หัวหนางานบริการการศึกษา สธ.มร. 

หัวหนางานคลังและพัสด ุ

หัวหนางานบริการการศึกษา 

 

 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

 

 

หัวหนางานบริหารและธุรการ สธ.มร. 

หัวหนางานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

*   แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 
 ตามมติสภามหาวิทยาลยั 

รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝายสวัสดิการ รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ฯ 

คณะกรรมการประจําคณะ (กปค.) 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 

คณบดี 
คณบดีคณะศึกษาศาสตรเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะ ฯ เปนประธานกรรมการ 
คณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงมีอํานาจและหนาท่ีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พุทธศักราช 2541 มาตรา 34 และเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนในการปฏิบัติราชการของคณะ
ศึกษาศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 จึงมอบหมายใหรองคณบดีฝายตาง ๆ ปฏิบัติราชการ
แทนคณบดี 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 และเปนเรื่องปกติท่ัวไป ยกเวนงาน

ราชการลับหรืองานสําคัญใหเสนอคณบดีโดยตรง 
1.9 กํากับการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
1.10 ประสานงานเก่ียวกับการสอบไล การพิมพขอสอบ 
1.11 งานบัณฑิตศึกษา 
1.12 งานราชการอ่ืนตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
ในกรณีท่ีคณบดีไมอยูใหรองคณบดีฝายบริหารเปนผูรักษาราชการแทนคณบดี 

2.  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย (ร.คศษ.ว.) มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการ
ปฏิบัติราชการดังนี้ 
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 และดูงานของขาราชการเพ่ือนําเสนอคณบดี 
2.13 การสอบไล การพิมพขอสอบ 
2.14 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

7 
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3.  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน (ร.คศษ.นผ) มีอํานาจในการสั่งการ การอนุญาตการ
อนุมัติ 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 ใหรองคณบดีฝาย
นโยบายและแผนรักษาราชการแทนคณบดี 
 4.  รองคณบดีฝายสวัสดิการ (ร.คศษ.ส.) มีอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 
4.1 การรับรองการใชสิทธิเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล และการชวยเหลือคาใชจายใน

กรณีถึงแกกรรม 
4.2 งานสวัสดิการเงินกู  
4.3 ดําเนินการดูและจัดงานในวันสําคัญตาง ๆ  
4.4 งานรับรองเอกสารตาง ๆ เก่ียวกับสวัสดิการของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 
4.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 
ในกรณี คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝายนโยบายและแผน
และรองประกันคุณภาพการศึกษาไมอยู 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 ยกเวนหนังสือรับรอง

วาสําเร็จการศึกษาปริญญาบัตร 
5.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

6. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา (ร.คศษ.ปก.) มีอํานาจในการสั่งการ การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการดังนี้  
6.1  งานเก่ียวกับการจัดทํารายงานประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร 
6.2  กํากับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม เก่ียวกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกตัวบงชี้ 

ของคณะศึกษาศาสตร  
6.3  กํากับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม เก่ียวกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกหลักสูตร 
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ในกรณีท่ีคณบดี รองคณบดีฝายบริหาร หรือรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยไมอยู ใหรองคณบดีฝายฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษารักษาราชการแทนคณบดี 

7.  รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ร.คศษ.สธ.มร.)            
มีอํานาจ ในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง ตามระเบียบคณะศึกษาศาสตร และระเบียบราชการ
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 
6.1 กํากับ ดูแลบริหารจัดการท่ัวไปในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
6.2 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
 รองคณบดีฝายใดปฏิบัติราชการเรื่องใดแทนแลว และเปนเรื่องสําคัญ หรือเปนเรื่องสมควร ให
รายงานใหคณบดีทราบดวย 
 รองคณบดีทุกฝายมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในความรับผิดชอบแลวแตกรณี 

 
ภาควิชา 

ภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนของคณะฯ โดยดําเนินการ
สอนท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 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 มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานธุรการและใหการสนับสนุนภาระงาน
ตามพันธกิจของคณะ  แบงสวนราชการออกภายใน ออกเปน 5  งาน ดังนี้ 
 1. งานบริหารและธุรการ  ประกอบดวย หนวยสารบรรณ  หนวยการเจาหนาท่ี   หนวย
อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  และหนวยผลิตเอกสาร ซ่ึงแตละหนวยมีหนาท่ี ดังนี้ 
 -  หนวยสารบรรณ  มีหนาท่ีรับ สงหนังสือ  รางโตตอบหนังสือ จัดระเบียบและควบคุมการ
จัดเก็บหนังสือ  จัดแยกหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ เสนอผูบังคับบัญชา เวียนและปดประกาศ ลงทะเบียน
รับ สงจดหมายและพัสดุไปรษณีย และทําลายหนังสือราชการ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี 0ไดรับมอบหมาย 
 -  หนวยการเจาหนาท่ี   มีหนาท่ีควบคุมทะเบียนประวัติ และรวบรวมขอมูลขาราชการ  
พนักงานและลูกจาง การสรรหาบุคคล  ขออนุมัติสอบบรรจุ  แตงตั้ง เลื่อนข้ัน ปรับวุฒิ ปรับตําแหนง
ควบคุมและรวบรวมขอมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ  วินัยขาราชการ  การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี0ไดรับมอบหมาย 
 - หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   มีหนาท่ีดูแลดานความสะอาดสถานท่ีท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร  เตรียมสถานท่ีหองบรรยาย  ลิฟท    รถยนต  ควบคุมดูแลการเบิกจายน้ํามัน   การ
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ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต  พนักงานทําความสะอาด และซอมบํารุงระบบประปา  ไฟฟา และงาน
อ่ืนๆ ตามท่ี0ไดรับมอบหมาย 
 - หนวยผลิตเอกสาร มีหนาท่ีดานการจัดพิมพเอกสาร ขอสอบ และตํารา 
 
 2. งานคลังและพัสดุ   ประกอบดวยหนวยการเงินและบัญชี  หนวยพัสดุ มีหนาท่ี ดังนี้ 
 -  หนวยการเงินและบัญชี  มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการเงินของคณะฯ เก่ียวกับการเบิก
จายเงินทุกประเภทตามงบประมาณท่ีไดรับ  การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทํารายงานแสดงฐานะ
ทางการเงิน และการบัญชี  ใหคําปรึกษาดานการเงินและบัญชี  
 -  หนวยพัสดุ    มีหนาท่ีดําเนินการจัดซ้ือ  จัดหาวัสดุครุภัณฑ  ควบคุม รักษาพัสดุภัณฑ 
รายงานขอแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด  ลงทะเบียนครุภัณฑ  ควบคุมทะเบียนประวัติครุภัณฑ   ให
คําปรึกษาดานวิชาการพัสดุ  รวบรวม สรุปและวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการใชจายเงินและการจัดซ้ือ
จัดจางของคณะศึกษาศาสตรเปนรายเดือน  รายไตรมาส และรายป 
 3. งานบริการการศึกษา   ประกอบดวยหนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  
หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   และหนวยกิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 -   หนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  มีหนาท่ีจัดทําและรักษาทะเบียนประวัติ
นักศึกษา ตรวจสอบแกไขหลักฐานทางทะเบียน  บันทึกประวัติและผลการสอบ  ตรวจสอบรับรองผล
การศึกษา ประกาศผลการสอบไล และออกหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ ใหนักศึกษา 
 -   หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ มีหนาท่ีดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการ
ตําราของคณะศึกษาศาสตร  เชน การจัดพิมพ การเบิกจายคาตอบแทนรางวัลตํารา แจงยอดตํารา
คงเหลือ  ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับการจัดโครงการประชุม  อบรม สัมมนา การบรรยาย 
อภิปรายและสนทนาทางวิชาการ  ดําเนินการและประสานงานในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน  จัดทําภาระงานสอนของอาจารยประเมินประสิทธิภาพผูสอน  และดําเนินการและประสานงาน
เก่ียวกับการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยพลศึกษาสวนภูมิภาค 
 -   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 
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 - หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดําเนินงานประสานงานระดับนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
บริหารงบประมาณท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 - หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการดําเนินการประสานงานระดับปฏิบัติการกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดสงและรวบรวมแบบประเมินตาง ๆ เพ่ือนําไปประมวลผล  
 

บัณฑิตศึกษา 
เปนหนวยงานปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตรมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดเง่ือนไขลงทะเบียนเรียนและการจัดการสอบไล 
3. ประสานงานดานบริหารและวิชาการเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม การสอน การวิจัย การจัด

ตารางสอน ตรวจสอบและพิจารณาผลการสอบไลในระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ 
5. รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 
6. รวบรวมบทความจากวิทยานิพนธของมหาบัณฑิตในแตละปการศึกษาท่ีไดพิมพเผยแพรในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
7. จัดทําโครงการใชจายเงินประจําปสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะเพ่ือนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณา 
 
คณะกรรมการฝายตาง ๆ 

คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบทางดานวิชาการ สงเสริมพัฒนาทางวิชาการ 
สงเสริมพัฒนากิจการนักศึกษา การบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมท้ังงานธุรการ 
ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มีอํานาจและหนาท่ีตาม มาตรา 34 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 2541  ดังนี้ 
1.1 วางนโยบาย และแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.2 พิจารณาหลักสูตร และรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
1.3 พิจารณาวางระเบียบและออกแบบขอบังคับภายในคณะท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพ่ือเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัย 
1.4 พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําตอในคณะตอ

มหาวิทยาลัย 
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 
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2.1 ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

2.2 วางแผนการใชจายงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.3 วางแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.4 ดูแลมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
2.5 จัดทําแผนการเปดหลักสูตรตาง ๆ ทําแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายบัณฑิตศึกษา 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.5 กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางการวิจัยเพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณะ

ศึกษาศาสตร 
3.6 พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
3.7 พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการวิจัย และการ

สรางสรรคผลงานทางการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
3.8 รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย แกไขปญหาและขัดอุปสรรคเก่ียวกับการวิจัย

ของคณะศึกษาศาสตร 
 4.   คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 
คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานนโยบายและแผนท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติราชการของคณะฯ ประชุม กําหนดนโยบาย วางแผนและนําเสนอคณบดีในงานท่ี
เก่ียวของดังนี้ 
4.1 วิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทําแผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวสู

แผนการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหและจัดทําระบบงานของ
หนวยงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาการศึกษา การวางแผนดานแผนงานโครงการและ
โครงสราง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การวิเคราะหอัตรากําลังของหนวยงานตาง ๆ 

4.2 การจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะศึกษาศาสตร ดานขอมูล
ภายในคณะศึกษาศาสตร และปรับปรุงใหทันสมัย งานสงเสริมและสนับสนุนดานวิจัยสถาบัน ดาน
สารสนเทศ  

4.3 การติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย ในดานพิธีการและ
สารสนเทศดานความสัมพันธกับมหาวิทยาลัย แสวงหาความรวมมือและขยายขอบเขตความรวมมือ
กับหนวยงานตาง ๆ  

 5.  คณะกรรมการฝายสวัสดิการและกองทุน  รับผิดชอบงานดานสวัสดิการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 
5.1  ดานสวัสดิการ  ทําหนาท่ี 
 5.1.1 จัดหาแหลงเงินทุนสวัสดิการ และจัดหารายไดเขากองทุนสวัสดิการคณะศึกษาศาสตร 
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 5.1.2 จัดสวัสดิการเงินกูยืมเพ่ือใหความชวยเหลือบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีมีรายไดนอย 
 5.1.3 จัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เชน  น้ําดื่ม  เยี่ยมผูปวยท่ีเขารักษาตัว

ในโรงพยาบาล  ชวยเหลือเงินและรวมพิธีศพบุคลากร  บิดา  มารดา  สามี ภรรยา  และบุตรของบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตรท่ีเสียชีวิต 

 5.1.4 ดําเนินงานดานสวัสดิการตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดย
ประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในสวนของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 

 5.1.5  จัดสวัสดิการดานสรางเสริมสุขภาพใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร รวมกับคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 5.1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เขารวมขบวนพาเหรดและแขงขันกีฬา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง (สุพรรณิการเกม)  ซ่ึงมีประจําทุกป 

 5.1.7 จัดใหมีเครื่องวัดความดันโลหิต เพ่ือใหบริการบุคลากรวัดความดันโลหิตดวยตนเอง 
5.2  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.2.1 วางแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับนโยบายดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร 
 5.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร 
 5.2.3 รวมโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน

ภายนอก 
 5.2.4รวมโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิม

พระเกีรยติ และ คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดข้ึน 
 5.2.5 สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในคณะศึกษาศาสตรโดยรณรงคใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร

แตงกายดวยเครื่องแตงกายสีชมพูในวันอังคาร การทักทายดวยการไหวและกลาวคําสวัสดี  
 6.  คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 งานบริการใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

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

ไลท่ีเก่ียวของกับบริการผลการสอบของนักศึกษา 
(4) วางแผน จัดเตรียมงาน และควบคุมดูแลการดําเนินงานรับสมัครใหมในแตละภาคการศึกษาใน

ข้ันตอนท่ีคณะฯ รับผิดชอบ 
(5) ควบคุมดูแล การดําเนินงานบริการจัดหางานใหนักศึกษา โดยการปดประกาศรับสมัครงานของ

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
(6) วางแผน จัดเตรียมงานและควบคุมการดําเนินงาน ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา 
*(7) ควบคุม ดูแลการดําเนินงานการขอสอบซํ้าซอนในแตละภาคการศึกษา 
(8) วางแผน ควบคุม ดูแลบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(9) วางแผน ควบคุม ดูแล การจัดทําบอรดนิเทศ 

6.2. งานบริการทุนการศึกษา 
(1) ทุนภายในคณะ 
- วางแผนควบคุมดูแลการดําเนินงานเก่ียวกับทุนการศึกษา 
- จัดวางตัวบุคลากรใหดูแลรับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษา 
- ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในเรื่องการขอรับทุนการศึกษา 
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- จัดทําประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร เชน ทุนพระ
พรหมคุณาภรณ (ด.เจียม กุลละวณิชย) ทุนละมอม ทองเอ่ียม และทุนคุณบุญพริ้ง ต.สุวรรณ เปนตน 
- ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาผูรับขอทุน 
- ตรวจสอบคุณสมบัติ พรอมหลักฐานของผูสมัคร 
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสัมภาษณขอรับทุน 
- ดําเนินการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 มอบในวันจัดโครงการพิธี    ไหวครูของคณะ
ศึกษาศาสตร สวนภาคเรียนท่ี 2 มอบในวันครู 
(2) ทุนของมหาวิทยาลัย 
- ดําเนินงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 
(3) เปนกรรมการสัมภาษณทุนของมหาวิทยาลัย 
- ดําเนินงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 

6.3  งานในโครงการกิจการพิเศษ 
(1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร 
- วางแผนควบคุมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหมเพ่ือแจกนักศึกษา 
- จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- รวมเปนวิทยากรในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการใหบริการการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร 
(2) โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร 
- วางแผนควบคุม ดูแล การดําเนินงาน 
- เชิญคณะกรรมการชมรมวิชาการของคณะศึกษาศาสตรรวมประชุม 
- ประกาศเชิญชวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรรวมงานพิธีไหวครู 
- เชิญคณาจารยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตรรวมงาน 
- ขอความอนุเคราะหดนตรีไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ขอความอนุเคราะหยืมเสื้อครุยปริญญา และเข็มพอขุนของสํานักพิมพ 
- จัดเตรียมสถานท่ี 
(3) โครงการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีลักษณะพึงประสงค โดยการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมใหครบ 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) แจงผลการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแกนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรใหทราบ 
(5) แจงบัณฑิตเก่ียวกับกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

หมายเหตุ  * เปนภารกิจท่ีงานบริการการศึกษาไดดําเนินการใหบริการอยางตอเนื่อง 
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7.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 
7.1   วางแผนการดําเนินงานระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของคณะ
ศึกษาศาสตร 
7.2   จัดโครงการเพ่ือเสริมสรางความรูความขาใจและทักษะประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในคณะ
ศึกษาศาสตรอยางสมํ่าเสมอ 
7.3   รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ประเมินผลและจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง 
7.4   สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการพัฒนาการจัดการศึกษา และ
สามารถใชรวมกันท้ังระดับภาควิชาและคณะฯ 
7.5   ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เพ่ือรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร 
7.6   สงเสริมใหมีการใชกระบวนการคุณภาพ PDCA ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ เพ่ือ
สงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพภายในองคกร 
7.7   ติดตามผลการปะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกเพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนา  ปรับปรุง
การใหความรูและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

8.  คณะกรรมการฝายบริหารและพัฒนา มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหารงานของ
คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 
8.1   วางแผนเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
8.2   พัฒนาระบบ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.3   พัฒนาดานกายภาพ และสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากร 
8.4   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
8.5   พัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

หลักสูตรและสาขาท่ีเปดสอน   
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 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

  1. หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา 
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
 5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
 7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
 8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
 9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
 10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
 11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 
 12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
 14. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจัดการอาชีวศึกษา  
 

         จํานวนนักศึกษา  

จํานวนนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  
 จํานวนนักศึกษาใหม (ปการศึกษา 2557) 

 

คณะ/ระดบั จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 

ระดับปริญญาตรี 5,975 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ(สวนกลาง)   - 

ระดับปริญญาโท (สวนกลาง)   476 

รวมทั้งสิ้น 5,413 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2556) 

คณะ/ระดบั จํานวนนักศึกษา (คน) 

ระดับปริญญาตรี 587 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ 204 

ระดับปริญญาโท  3,521 

รวมทั้งสิ้น 4,312 

 
 ขอมูล : -  งานบริการสารสนแทศ ฝายบริการวิชาการและสารสนเทศ สวป. 
  -  ฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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จํานวนอาจารยและบุคลากร 
 
จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร : จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 

         วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญา
เอก 

รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

อาจารย 0 71 22 93 

ผูชวยศาสตราจารย 0 21 7 28 

รองศาสตราจารย 0 32 20 52 

รวม 0 124 49 173 

              ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2558 
 
แสดงจํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2557 
 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

 ขาราชการ 12 
สายปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 16 

 ลูกจางประจํา 8 

 ลูกจางงบรายได 11 
 ลูกจางประจํา (งบรายได) 1 
 ลูกจางช่ัวคราว (รายป) 17 
 ลูกจางเงินโครงการฯ 13 

รวม 78 

 
งบประมาณ 
  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค. 57 – ก.ย. 58) คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานของคณะฯ จากงบประมาณแผนดิน จํานวน 108,529,900 
บาท และจากงบประมาณรายจายจากรายได จํานวน 74,141,840 บาท ดังรายละเอียด 
 
งบประมาณแผนดิน  ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน   108,529,900   บาท 

ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     108,529,900   บาท 
1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร   108,529,900   บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 
1.1.1จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร  108,529,900   บาท 
กองทุนเพ่ือการศึกษา     108,529,900   บาท 
1. งบบุคลากร          77,020,900  บาท 
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1.1 เงินเดือน        73,595,300  บาท 
1.1.1 เงินเดือนขาราชการ      73,595,300  บาท 
1.1.2 เงินประจําตําแหนงบริหาร 
1.1.3 เงินประจําตําแหนงวิชาการ 
1.1.4 เงินประจําตําแหนงวิชาชีพ 
1.1.5 เงินตอบแทนรายเดือนขอราชการ 
1.1.6 เงินตอบแทนสมทบเงินเดือน 

1.2 คาจางประจํา          3,425,600  บาท 
1.2.1 คาจางลูกจางประจํา        3,425,600  บาท 
1.2.2 เงินตอบแทนรายเดือนลูกจางประจํา 
1.2.3 เงินตอบแทนสมทบทคาจางประจํา 

2. งบเงินอุดหนุน         31,509,000  บาท 
2.1 เงินอุดหนุนคาใชจาย       31,509,000  บาท 

2.1.1 เงินเดือนพนักงานของรัฐ      31,509,000  บาท 
2.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ 
2.1.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงานของรัฐ 

 
งบประมาณรายจายจากรายได ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน   74,141,840  บาท 

ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     73,781,840  บาท 
1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร   73,781,840  บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 
1.1.1จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร  69,324,840  บาท 
กองทุนเพ่ือการศึกษา     68,744,140  บาท 
1. งบบุคลากร      24,444,140  บาท 

1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย     5,603,300  บาท 
1.1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย     
1.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 

1.2 คาจางลูกจางงบรายได      8,378,240  บาท 
1.2.1 คาจางลูกจางงบรายได     
1.2.2 คาตอบแทนการเลื่อนข้ันพิเศษ 

1.3 คาจางชั่วคราว      10,462,600  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. งบรายจายอ่ืน      30,800,000  บาท 
3.1 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาค ป.ตรี     800,000  บาท 
3.2 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาค ป.โท 30,000,000  บาท 
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กองทุนสินทรัพยถาวร           580,700  บาท 
1. งบลงทุน            580,700  บาท 

1.1 คาครุภัณฑ           580,700  บาท 
1.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง          150,000  บาท 

1.2 กิจกรรมสนับสนุน 
1.2.1 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 
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              200,000  บาท 
1. งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู            200,000  บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 
 1.1.1 ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู         200,000  บาท 
กองทุนวิจัย             200,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน            200,000  บาท 

1.1  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย           200,000  บาท 
ฉ. แผนงานสนับสนุนวิชาการ              60,000  บาท 
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1. งานสนับสนุนวิชาการ               60,000  บาท 
1.1 กิจกรรมรอง 

1.1.1 กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา             60,000  บาท 
กองทุนกิจการนักศึกษา               60,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน               60,000  บาท 

1.1  เงินอุดหนุนกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา            60,000  บาท 
 
 

ตราสัญลักษณและสีประจําคณะ 
 

ตราสญัลักษณ 
 
 
 
 
 
 

สีประจําคณะ 
 
 
 
 
 

สีชมพู 
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1.1 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจบัุน    
ผลการประเมินป 2556 
(เนื้อหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2557) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

- คุณสมบัติของอาจารยประจําของ
หลักสตูรใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 

- บางหลักสตูรยังไมเห็นชอบจากสกอ.  

- การดําเนินงานตามมาตรฐาน
หลักสตูร ไมเปนไปตามเกณฑท่ีสกอ.
กําหนด เชน มคอ.3,5,7 

- ไมมีการกําหนดตัวบงช้ีดานคุณธรรม
ของนักศึกษาและเปาหมายอยาง
ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

 

- ดําเนินการปรับปรุง สมอ.08 
เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน 
TQF 
 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให
ตรงตามเกณฑมาตรฐานท่ีสกอ.
กําหนด 
 

- มีการประชุมติดตามการ
ดําเนินงานมาตรฐานหลักสตูร ให
เปนไปตามเกณฑท่ีสกอ.กําหนด เชน 
มคอ.3,5,7 

- มีการประชุมคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาเพ่ือกําหนด
เปาหมายตัวบงช้ีดานคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา 

 

- คุณสมบัติของอาจารย
ประจําของหลักสูตรใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
จํานวน 25 หลักสูตร 

- มีการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือใหตรงตามเกณฑมาตรฐาน
ท่ีสกอ.กําหนดจํานวน 25 
หลักสตูร 

- จัดทํา มคอ.3,5,7 จํานวน 
25 หลักสูตร 
 
 

- กําหนดตัวบงข้ีและ
ดําเนินการจัดกิจกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
 

 
กค. 57- มิ.ย.58 

 
 
 

กค. 57- มิ.ย.58 
 
 
 

กค. 57- มิ.ย.58 
 
 

 
กค. 57- มิ.ย.58 

 
 
 
 

 
-คุณสมบัติของอาจารยประจํา
ของหลักสูตรใหเปนไปตาม
กรอบมาตรฐาน TQF จํานวน 
18 หลักสูตร 

- มีการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือใหตรงตามเกณฑมาตรฐาน
ท่ีสกอ.กําหนดจํานวน 25 
หลักสตูร 

- จัดทํา มคอ.3มีไมครบทุก
กระบวนวิชา แต มคอ. 
7 จํานวนครบ 25 หลักสูตร 
 

- จัดโครงการคณุธรรม
จริยธรรมเพ่ือเตรียมพรอมการ
ทํางาน  
 
 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
-ยังไมพบการสนับสนุนกระบวนการตีพิมพ
เผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
อยางชัดเจน 
 

 
มีการประชุม คณะกรรการประจํา
คณะ เพ่ือใหคณาจารยมีการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจยั และสนับสนุน
ใหอาจารยขอผลงานทางวิชาการ 

 
มีงานวิจัยตีพิมพเผยแพรรอยละ 
5 

 
มค. 57- ธ.ค. 

 
จํานวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ
เผยแพรป 2557 จํานวน 23 
เรื่อง คิดเปนรอยละ 8.60 
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ผลการประเมินป 2556 
(เนื้อหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2557) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ยังไมมีโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีการประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการแกสังคมเพ่ือวางแผนการ
บริการวิชาการเพ่ือใหเกิดความ
ยั่งยืน และเกิดประโยชนตอชุมชน 
 
 
 
 
 

 
มีการตดิตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงโครงการฯ และ
แผนการดาํเนินงาน  สามารถ
นํามาบูรณาการการเรียนการ
สอน 
 
 
 

 
กค. 57- มิ.ย.58 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะดําเนินการสํารวจความตองการของ

กลุมเปาหมาย เพ่ือนํามาจัด โครงการ
บริการวิชาการแกสังคม             
คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 2558 
เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอน
ดวยการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน: การวิจัยในชั้น
เรียน”อีกท้ังนําผลการประเมินเสนอแนะ
จากการจัดโครงการครั้งน้ีไปปรับแผนการ
ใหบริการวิชาการในปงบประมาณ 2559 
เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดรับประโยชน
อยางตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม 
ควรนําผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ี
ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมไปปรับปรุง
เพ่ือทําแผนหรือกิจกรรมครั้งตอไป 

มีการประชุมคณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นําแผน
มาจัดกิจกรรมโครงการในครั้งตอไป 
 

ทบทวนโครงการบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมท่ีดําเนินการไป
แลว และหาจุดเดนของคณะเพ่ือ
ทําเนินการจัดโครงการท่ี
ตอบสนองดานพันธกิจของ
คณะฯ และสามารถนํามาบูรณา
การเรยีนการสอนได 

กค. 57- มิ.ย.58 
 
 
 
 

 

จัดทําแผนทํานุทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เรื่องอาหรไทยในวัฒนธรรม
ขาว บรรจุในแผนปฏิบัตริาชการประจําป
งบประมาณ 2558 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารของคณะเพ่ือ
การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
 

- - ประเมินผูบริหาร ให
ครบถวน 10 ประการ 

- มีการดําเนินการจดัทํา
แผนพัฒนาบุคลากรและอาจารย 
 

กค. 57- มิ.ย.58 
 

- ประเมินผูบริหารครบถวน 10 
ประการ ผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 

- จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

องคประกอบท่ี 1   การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรไดนําผลการประเมินแตละหลักสูตรซ่ึงไดผลมาจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ท่ีสํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

รามคําแหงสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพใหคณะรับทราบ  คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตร จํานวน 26  หลักสูตร ไดแก 
 

ขอมูล คะแนนประเมินหลักสูตร 
(คะแนนเต็ม 5) 

1. หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลกัสูตร 5 ป (14 วิชาเอก)   1.84 
2. หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา 2.40 
3. หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา 1.81 
4. หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 0 
5. หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา 1.01 
6. หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  1.23 
7. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 0 
8. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร 1.62 
9. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 1.56 
10. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 0 
11. หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 1.52 
12. ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู 0 
13. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการประเมินและการวิจยัการศึกษา 1.94 
14. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1.91 
15. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู 0 
16. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 0 
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17. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 
18. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสุขศึกษา 0 
19. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 0 
20. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 2.07 
21. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 0 
22. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 0 
23. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 0 
24. หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 0 
25. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา 3.10 
26. หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจัดการอาชีวศึกษา  0 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 22.01 
จํานวนหลักสูตร  26 หลักสูตร 
คาเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร 0.85 

หลักฐาน 
1.1.1.1   สรุปผลการประเมินหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร 

เกณฑการประเมิน   (ผลผลิต) 

           คาเฉลีย่ของระดับคุณภาพของทุกหลักสตูรท่ีคณะรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ 
                          

คะแนนท่ีได  = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตร
นั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
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เปาหมาย 2 ทําได  0.85    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........2................... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 0.85 .คะแนน (เต็ม 5) 
 
ตัวบงช้ีท่ี  1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดรวมท่ีลาศึกษาตอ......173.....คน 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก....49....คน 
3.  จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ.........1.........คน 
4. รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก.................. 
 
สูตรการคํานวณ 
  รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 49  X  100    =   28.32 
                                           173 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร             
ปการศึกษา  2557 

 

*นับจํานวนอาจารยประจําตามปการศึกษา นับท้ังปฏิบัติการงานและลาศึกษาตอ 
เกณฑการประเมิน  (ปจจัยนําเขา) 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40  ข้ึนไป 
 
เปาหมาย รอยละ 30 ทําได  รอยละ 28.32    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  รอยละ 30 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 3.54  คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. อาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดรวมท่ีลาศึกษาตอ........173....คน 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย.........-.............คน 
3. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย......52..........คน 
4. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย.......28......คน 
5. รวมจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ......80......คน 
6.  จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ...........1................คน 
7. รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
 ผูชวยศาสตราจารย 46.34 
สูตรการคํานวณ 
    รอยละของจํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  80  X  100   =   46.24 
                                        173 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนก
ตามวุฒิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร          
ปการศึกษา  2557 

*นับจํานวนอาจารยประจําตามปการศึกษา นับท้ังปฏิบัติการงานและลาศึกษาตอ 
เกณฑการประเมิน    (ปจจัยนําเขา) 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 
     เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

          5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
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เปาหมาย  รอยละ 30 ทําได  รอยละ 46.24    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป รอยละ 46 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 3.85  คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.4    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   

ผลการดําเนินงาน  (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร) 
ขอมูล จํานวน 

1. คา FTES  (ดูไดจากสูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา) 
           - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ                    
             (FTES ระดับปริญญาตรี + (2 FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
 
 

2. คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน (รอยละ)  
3. แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน     (คะแนน)                                  

 

ผลการดําเนินงาน  (ทุกคณะท่ีมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตร) 
ขอมูล จํานวน 

1. คา FTES ระดับบัณฑิตศึกษา   (ดูไดจากสูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา) 
           - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ                     
           - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ                    
           - กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         

 
"มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดรับการยกเวนไมประเมิน
ตัวบงชี้ท่ี 1.4 ระดับคณะ จากสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามหนังสือท่ี ศธ
0506(3)/7554 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558" 
 
 

2. คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน (รอยละ)  
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3. แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน     (คะแนน)                                  
 
หลักฐาน 
 ศษ. 1.4.1.1    หนังสือ เรื่องการเทียบเคียงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับหลักสูตร และการยกเวนไมประเมินตัวบงชี้ 1.4  ระดับคณะ 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน   (ปจจัยนําเขา) 

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐานและนํามาเทียบกับคาความตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาท่ี

กําหนดเปนคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการเทียบบัญญัติไตรยางศ ดังนี้ 

คาความแตกตางท้ังดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5 

คาความแตกตางท้ังดานสงูกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตัง้แตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางท้ังดานสงูกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตัง้แตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบญัญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนน

ของหลักสูตรนั้นๆ 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละ

รายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษารวบรวมหลงัจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสรจ็ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

SCH = ∑nic i 

เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

c i = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสตูรคํานวณดังนี ้
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)   = Student Credit Hours (SCH) ท้ังป 
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จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญช ีการจัดการ การทองเท่ียว เศรษฐศาสตร 25:1 
7. นิติศาสตร 50:1 
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 
10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

 

สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาท่ีเปนจริง  -  สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน X 100 
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สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

   2.1  คารอยละไมเกินรอยละ 10  คิดเปน 5 คะแนน 

   2.2  คารอยละเกินรอยละ  20    คิดเปน 0 คะแนน 

    2.3 คารอยละตั้งแต 10.01  และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนท่ีได  = 
(20 – คารอยละท่ีคํานวณไดจากขอ 1) 

X 5 
10 

 
เปาหมาย  คารอยละไมเกิน 20 ทําได...........-............    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไปคารอยละไมเกิน 20 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .……-..............คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวชิาการ และการใช

ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
    คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวชิาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดังนี้ 
1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร                  
ปการศึกษา 2557 จัดข้ึนเพื่อใหนักศึกษาไดความรูในแนว
ทางการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร อีกทั้งเปนการ
แนะแนวการปฏิบัติตัวการใชชีวิตในร่ัวมหาวิทยาลัยแก
นักศึกษา 
2.ในแตละภาควิชามีการจัดอาจารยที่ปรึกษาและจัดตารางให
คําปรึกษากับนักศึกษา 
3.มีหนวยงานบริการการศึกษาโดยเฉพาะหนวยกิจการ
นักศึกษาที่ทําหนาที่ ให คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวทางในการดํารงชีวิตใหกับนักศึกษา 

ศษ.1.5.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม               
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.1.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.1.3 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.1.5.1.4 สําเนาการลงชื่อของนักศึกษาทีม่าเขารับ
บริการใหคําปรึกษา 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร มีการประชาสัมพันธขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา กองทุนกูยืมทาง
การศึกษา การรับสมัครงาน กิจกรรมพัฒนาตนเอง เปนตน 
โ ดยประชาสั มพั น ธ ผ า นก า รติ ดป ระกาศต ามบอร ด

ศษ.1.5.2.1 ประกาศพิจารณาทนุการศึกษา                  
ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.2.2 ประกาศขอมูลขาวสาร 

ศษ.1.5.2.3 ประกาศประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร 
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ประชาสั มพันธ และทาง  เว็ บ ไซต คณะ ศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th 

ศษ.1.5.2.4 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา คือ โครงการ
เสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี เพื่อ
เตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2557 

ศษ. 1.5.3.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอม
ในชีวิตการทาํงาน คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2557 

 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ

การจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการมีดังนี ้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการ

การศึกษา ปการศึกษา 2557 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 
2. ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม            

คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.43 

3. ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.00 

ศษ.1.5.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ
งานบริการการศึกษา ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.4.3 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี เพื่อ
เตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน           
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อ
สงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการ
ใหบริการแกนักศึกษา และนําผลการประเมินโครงการที่
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษามีสวนรับผิดชอบเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ดังนี ้

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการ

ศษ.1.5.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2558  
วาระที่ 4.3 

ศษ.1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 4/2557  
วาระที่ 4.2 
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การศึกษา ปการศึกษา 2557 เร่ืองที่ตองปรับปรุงและพฒันา 
ไดแก การใหขอมูลทางเว็ปไซด 

2. ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม          
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 เร่ืองที่ตองปรับปรุงและ
พัฒนา ไดแก การทําใหเกิดความผูกพันกับคณะศึกษาศาสตร 

3. ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 เร่ืองที่ตองปรับปรุงและ
พัฒนา ไดแก การประชาสัมพันธและเอกสารประกอบ 

ศษ.1.5.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2558  
วาระที่ 4.4 

 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการ

ประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
คณะศึกษาศาสตร มีการจัดกิจกรรมใหขอมูลและความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบอาชพีแกศิษยเกา ไดแก โครงการ
ฝกอบรมเร่ือง "การสรางขอสอบในระดับประถมศึกษา"                 
ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.6.1 โครงการฝกอบรมเรื่อง "การสราง
ขอสอบในระดับประถมศึกษา"  
ปการศึกษา 2557  

 
เกณฑการประเมิน (ขอ)  (กระบวนการ)  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2  ขอ มีการดําเนินการ 3 - 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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ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

    คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 
ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม, ดานความรู
ความสามารถ, ดานทักษะทางปญญา, ดานพัฒนา
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศษ.1.6.1.1 
 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2555-2558)                 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2558 
 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.3 แผนดําเนนิงานปการศึกษา 2557 
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ศษ.1.6.1.4 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 09/2557 เร่ือง แตงตั้ง
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษา คร้ังที่4/2557 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาต ิ5 
ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย (1) 
คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) 
ทักษะทางปญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ดังนี ้

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก โครงการเสริมสราง
ความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ
พรอมในชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2557 

2. ดานความรู ไดแก โครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอมใน
ชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

3. ดานทักษะทางปญญา ไดแก โครงการเรียนรู
รวมกันเสริมสรางปญญาเพิ่มทักษะการสื่อสารและ
สารสนเทศ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ไดแก โครงการพิธไีหวครู คณะศึกษาศาสตร        
ปการศึกษา 2557 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โครงการเรียนรูรวมกัน
เสริมสรางปญญาเพิ่มทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ 

ศษ.1.6.2.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.6.2.2 โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางปญญาเพิ่มทักษะ
การสื่อสารและสารสนเทศ 

ศษ.1.6.2.3  โครงการพิธีไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2557 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน

คุณภาพแกนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตรมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะ

การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยเร่ิมตั้งแตการ
พัฒนาเตรียมความพรอม ผูนาํกิจกรรม การเขียนโครงการ 
การประเมินโครงการ จาํนวน  1 กิจกรรมคือ  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร                 
ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ัง
ตอไป 

ผลการประเมินวัตถุประสงคของกิจกรรมและการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงในการดําเนนิคร้ังตอไปมี ดังนี ้

1. โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.00 เร่ืองที่ควรปรับปรุง คือ การประชาสัมพนัธโครงการฯ 

2. โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางปญญาเพิ่มทักษะ
การสื่อสารและสารสนเทศ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.20 
เร่ืองที่ควรปรับปรุง คือ การประชาสัมพันธโครงการฯ 

3. โครงการพิธีไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2557 อยูในระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ย 4.51 เร่ืองที่ควร
ปรับปรุง คือ ระยะเวลาในการทํากิจกรรม 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2557 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43 เร่ืองที่ควร
ปรับปรุง คือ การทําใหเกิดความผูกพันกับคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.5.4.3 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี เพื่อ
เตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน           
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.6.4.1 ผลประเมินโครงการเรียนรูรวมกัน
เสริมสรางปญญาเพิ่มทักษะการสื่อสารและ
สารสนเทศ 

ศษ.1.6.4.2 ผลประเมินโครงการพิธีไหวครู คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.6.4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 4/2557 วาระที่ 
4.2,4.3 คร้ังที่ 2/2558 วาระที่ 4.4,4.5 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
    คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ มีการประเมินแผนการดําเนินงาน กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

ศษ.1.6.5.1 ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปการศึกษา 
2557 (แผนกิจกรรมพัฒนานสิิตนักศึกษา) 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลประเมินโครงการเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง
โครงการอยางตอเนื่อง 

ศษ.1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 4/2557 วาระที่ 
4.2,4.3 คร้ังที่ 2/2558 วาระที่ 4.4,4.5 

ศษ.1.6.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2558 วาระที่ 
4.34,4.35 และคร้ังที่ 5/2558 วาระที่ 
4.8,4.9 

 
 

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

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2  ขอ มีการดําเนินการ 3 - 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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องคประกอบท่ี 2   การวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี

สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบสารสนเทศดานการวิจัย
ท่ี http://www.edu.ru.ac.th  และสถาบันวิจัยและ
พัฒนามีระบบสารสนเทศในการใหบริการดานการวิจัย

ศษ. 2.1.1.1 เว็บไซตคณะ
ศึกษาศาสตร http://www.ed
u.ru.ac.th 

 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ru.ac.th/
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http://www.rd.ru.ac.th ศษ. 2.1.1.2 สถาบนัวิจัยและพัฒนา
http://www.rd.ru.ac.th 

2. สนับสนนุพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี ้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือ   
  หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนบัสนนุการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนบัสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงาน 
  สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน  หองปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรือ  งาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุม 
  วิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ  ศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

1. คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
คณะศึกษาศาสตร  ที่ชวยเหลือในการประสานงาน ติดตอ
การดําเนินงานและโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวจิัย 

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

3. สํานักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยรามคําแหง
ใหบริการและมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่อํานวยความ
สะดวกใหแกคณาจารยในการคนควาขอมูล 
(www.lib.ru.ac.th) 

 
 
 
 

ศษ. 2.1.2.1 คําสั่งที่  10/2557 เร่ืองแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.2 สถาบนัวิจัยและพัฒนา
http://www.rd.ru.ac.th 

ศษ. 2.1.2.2 ฐานขอมูลอางอิงสาํนัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามคําแหง www.lib.ru.ac.th 

 
 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทนุวิจัย คณะศึกษาศาสตรไดรับเงนิเพื่อเปนทนุวิจัย จาก ศษ. 2.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป  

http://www.rd.ru.ac.th/
http://www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis
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หรืองานสรางสรรค งบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ  
2558    มีคณาจารยไดรับทนุวจิัย จํานวน 21 คน รวม
เปนเงินทั้งสิ้น  4,397,152 บาท 

งบประมาณ พ.ศ.  2558   คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.2.1.3.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  

ปงบประมาณ  2558 
ศษ. 2.1.3.3 รายงานการประชุมคร้ังที่ 4/57 วารทะ 4.18-4.20 

คร้ังที่ 5/57 วารทะ 4.3-4.8 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุ
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคใน   การประชุมวชิาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรสนบัสนุนใหคณาจารยเผยแพร
ผลงานวิจัยดงันี ้

1. ผศ.ดร.สุพจน  อิงอาจ ไดรวมประชุมวิชาการ 
เร่ือง WEL International Academic 
conference in Vienna 2015 กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรเลีย 1 2 -15 เมษายน  2558 
จํานวนเงิน 115,340 บาท 

ศษ. 2.1.4.1 รายชื่อคณาจารยเขารวมการประชุมวิชาการ
นานาชาต ิ

- ผศ.ดร.อภิชา  แดงจํารูญ 
- ผศ.ดร.สุพจน  อิงอาจ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย            

มีการสรางขวัญและกําลังใจ  ตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวจิัยหรืองาน
สรางสรรคดีเดน 

คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมใหคณาจารยเขารวม
อบรม เชน  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ,โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง การทําวจิัยอยางมีคุณภาพ  

ศษ. 2.1.5.1 รายชื่อคณาจารยที่เขาอบรมเก่ียวกับการวิจัย  
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ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการ
ทํางานวิจัยใหมีคุณภาพ ,  เทคนิคการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  เปนตน 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชนและดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

แนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ในการดําเนนิการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นาํไปใช
ประโยชน ดังนี้ 1) มีระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วาดวยการบริหารจัดการสิทธปิระโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญา พ.ศ.2549 2) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการดานการจดลิขสิทธิ์ 3) กําหนดผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจดลิขสิทธิผ์ลงานวจิยั 4) ผลงานและ
รายชื่อเจาของผลงานวจิัยอยูระหวางดําเนนิการแจง
จดลิขสิทธิ ์

ศษ. 2.1.6.1 
 
 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการ
บริหารจัดการสิทธปิระโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญา พ.ศ.2549 

 

ศษ. 2.1.6.2 
 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการดาน
การจดลิขสิทธิ ์

ศษ. 2.1.6.3 
 

เอกสาร/ตัวแทนมหาวิทยาลัยดาํเนินการแจง
จดลิขสิทธิ ์

ศษ. 2.1.6.4 
 

 รายชื่อผลงานและเจาของผลงานวิจัยที่อยู
ระหวางดําเนนิการแจงจดลิขสทิธิ ์ 

ศษ. 2.1.6.5  แบบยื่นหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ ์

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  (กระบวนการ) 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

เปาหมาย  6 ขอ ทําได 6 ขอ บรรลุเปาหมาย                 ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  6 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ    5  คะแนน (เต็ม 5) 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 

แหลงเงินทุนสนับสนุน รวมเงินภายในและ
ภายนอก 

จํานวนอาจารย
จํานวนนักวิจัย
ประจํา (ถามี) 

จํานวนเงินสนับสนุนตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย

คาคะแนนที่ได 
งบภายใน งบภายนอก 

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%a3.4.2.5.1.pdf
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.1.pdf
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งบแผนดิน งบรายได 
ประจํา 

ปฏิบัติงานจริง 
ประจํา (บาท/คน) 

2,787,540 1,609,612 - 4,397,152 172 
ลาศึกษาตอ 1 คน  

- 25,564.84 5 

* ปงบประมาณท่ีใช ใหนับตามปงบประมาณท่ีมากกวาปการศึกษาท่ีประเมิน 1 ป เชน ประเมินปการศึกษา 2557 ใชงบประมาณป 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58) 
 
หลักฐาน 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2557 
ศษ. 2.2.2.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2558 

 
เกณฑการประเมิน   (ปจจัยนําเขา) 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

     กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
     กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
     กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ     = จํานวนเงินสนับสนุน งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
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จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

     2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได     = 
จํานวนเงินสนับสนุน งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
เปาหมาย  15,000  บาท ทําได  25,564.84  บาท  บรรลุเปาหมาย       □  ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  20,000 บาท 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ลําดับ 
ชื่อเจาของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) 
ภายนอก (ระบุ) 

งบแผนดิน งบรายได 

1 อ.ดร.ธิรตา  ภาสะวณิช การจิตภาพความอบอุนที่สงผลตอ 26 มิ.ย. 57 25 มิ.ย. 58 12 เดือน              
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สรีรวิทยา สภาวะกายและจิตใจในกีฬา 
ในนักกีฬาตะกรอเยาวชนทีบ่าดเจ็บ  

94,056 

2 ผศ.ยศระวี  วายทองคํา รูปแบบการเรียนรูผสมผสานแบบใชเว็ป
ชวยสาํหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

26 มิ.ย. 57 25 มิ.ย. 58 12 เดือน 
  

          
99,570 

 

3 อ.ดร.กิตติศักดิ์  ลักษณา 
อ.ดร.กานตรวี  บุญญานสุิทธิ ์  

การรับรูของอาจารยและนักศึกษาที่มี
ตอความสําคัญขององคประกอบของ
ประมวลการสอนในระดบัปริญญา
บัณฑิต มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

1 ก.ค. 57 30 มิ.ย. 58 12 เดือน 

  
          
81,096 

 

4 อ.ปยพงศ  แซตั้ง 
อ.รพีกรณ  เปยมพืช 
ผศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร 

การเปรียบเทียบผลคะแนนการทํางาน
ประสานกันระหวางมือกับตาระหวาง
เด็กที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู
และเด็กปกติ 

16 ม.ค.58 15 ม.ค. 59 12 เดือน 

  
        
104,952  

 

5 รศ.อุบลรัตน  เพ็งสถิตย ความพรอมในการเปนพลเมืองอาเซียน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

17 ต.ค. 57 16 ต.ค. 58 12 เดือน 
  

          
78,240  

 

6 อ.กนกวรรณ  ทองตําลึง การอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญา
การละเลนพืน้บานของไทย 

1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 12 เดือน         
901,840  

  
 

7 อ.ภูชิษย  สวางสุข อาหารไทยในวฒันธรรมขาว 1 ต.ค. 57 30 ก.ย. 58 12 เดือน       
1,885,700  

  
 

8 อ.ดร.ปยะ  ศักดิ์เจริญ แนวโนมการสงเสริมการเรียนการสอน
ดวยแนวคิดการเรียนรูผูใหญ สําหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาระบบเปด 
 

25 มิ.ย. 57 24 มิ.ย. 58         103,212   

 

ลําดับ 
ชื่อเจาของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) 
ภายนอก (ระบุ) 

งบแผนดิน งบรายได 

10 รศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง การศึกษาความพรอมในการเรียรูดวยการ
นําตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย

18 ต.ค. 56 17 ต.ค. 57 12 เดือน  161,360  
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รามคําแหง 
11 รศ.อุไร สุทธิแยม คุณลักษณะที่เปนจริงกับคุณลักษณะที่

คาดหวังของผูบริหารสถาบันอาชีวศึกษา 
เขตกรุงเทพมหานคร 

23 ม.ค. 57 22 ม.ค. 58 12 เดือน  99,576  

12 อ.อรอุมา  พันธเกตุ การพัฒนาความสามารถในการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตรโดยการทาํโครงงาน
วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาป
ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

22 ม.ค. 57 21 ม.ค. 58 12 เดือน  152,246  

13 อ.ดร.เดนดาว    ชลวิทย การประเมินความตองการจาํเปนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการเขียนความเรียง
ภาษาไทยของนักศึกษาระดบัปริญญา
บัณฑิต 

11 ก.พ. 58 10 ก.พ. 59 12 เดือน  90,672  

14 อ.ดร.กมลทิพย  ศรีหาเศษ การเปรียบเทียบคุณภาพจํานวนรอบการ
ทําซ้ําของวิธีการจัดการขอมูลสูญหาย
สําหรับประมาณคาพารามิเตอรของขอสอบ 

11 ก.พ. 58 10 ก.พ. 59 12 เดือน  95,472  

15 อ.ดร.กัลยมน  อินทุสุต บทบาทการมีสวนรวมในการบริหาร
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สงักัดกรุงเทพมหานคร 

31 มี.ค. 58 31 มี.ค.59 12 เดือน  92,352  

16 อ.ฐิตินันท  ธีรเวชเจริญชัย ปจจัยที่สงผลตอการเรียนของนักศึกษา
สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

31 มี.ค. 58 30 มี.ค.59 12 เดือน  54,768  

 
 
 

ลําดับ 
ชื่อเจาของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) 
ภายนอก (ระบุ) 

งบแผนดิน งบรายได 
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17 รศ.ดร.สุการตพิชา  ปยะ
ธรรมวรากุล 

การพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียน
ออทิสติกเรียนรวมในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามคําแหง โดยใชเร่ืองราว
ทางสงัคม 

31 มี.ค. 58 30 มี.ค.59 12 เดือน  63,936  

18 ผศ.ทิพย หาสาสนศรี การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

8 พ.ค.58 7 พ.ค. 57 12 เดือน  63,072  

19 อ.ทัสริน  โตนชุ การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห
เร่ืองหินและแรที่ไดรับการสอนโดยใชวัฏ
จักรการเรียนรูแบบ 7E ของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

31 มี.ค. 58 30 มี.ค.59 12 เดือน  81,744 
(40,872) 

 

20 อ.มาณีรัศ  เสงี่ยมจิตต การศึกษาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษา
ปที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ
เพื่อนชวยเพื่อน 

31 มี.ค. 58 30 มี.ค.59 12 เดือน  71,904  

21 อ.ออมตะวัน  แสงจักรวาฬ 
อ.ขนิษฐา  รุงวิทยวทัญ ู

การศึกษาความสามารถในการแกปญหา
ดวยกระบวนการแกปญหาของโพลยา ของ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

31 มี.ค. 58 30 มี.ค.59 12 เดือน  62,256  

รวมจํานวนเงิน 2,787,540 1,609,612 4,397,152 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล  ชิ้นงาน ผลรวมถวงนํ้าหนัก 
1. จํานวนผลงานทางวิชาการ    

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ    
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- บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรอืในวารสารทาง 

     วิชาการระดบัชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลกัเกณฑการพิจารณา 

     วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจดัทําเปนประกาศให 

     ทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 2 0.80 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 0.60 16 9.60 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ.  

    หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

    พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.   ทราบ 

    ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 1 

   

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม 
   ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน 
   ทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตาํแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 3 3 

2. ผลงานทางวิชาการท่ีคิดคาน้ําหนักแลว  23 13.40 

 
 
ผลการดําเนินงาน (ตอ) 

ขอมูล  ชิ้นงาน ผลรวมถวงนํ้าหนัก 
3. จํานวนผลงานสรางสรรค   - 

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส online 0.20 - - 

งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัสถาบนั 0.40 - - 
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งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัชาต ิ 0.60 - - 

งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 

งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00 - - 

4.ผลงานสรางสรรคที่คิดคานํ้าหนักแลว  - - 

 
ขอมูล จํานวน ผลรวม 

1. จํานวนอาจารยประจํา  173 
   1.1 จํานวนอาจารยประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง -  
   1.2 จํานวนอาจารยประจาํทีล่าศึกษาตอ -  
2. จํานวนนักวิจัยประจํา (ถามี)  - 
   2.1 จํานวนนักวิจยัประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง 13.40  
   2.2 จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ -  
3. รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (1)+(2)  173 
4. ผลงานวิจัยทางวิชาการที่คิดคาน้ําหนักแลว   
5. ผลงานสรางสรรคที่คิดคาน้าํหนักแลว   
6. รวมผลงานที่คิดคานํ้าหนัก (4)+(5)  7.75 
7. ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (6/3)X100=(%)   

* ใหนับตามปปฏิทินท่ีประเมิน เชน ประเมินปการศึกษา 2557 ใชปปฏิทิน 2557 (ม.ค.-ธ.ค.57) 
หลักฐาน 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2557 
ศษ. 2.3.1.1 รายชื่องานวิจัยที่ตพีิมพเผยแพร ปการศึกษา  2557 (ม.ค.-ธ.ค.57) 

     
    เกณฑการประเมิน  (ผลผลิต) 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
       เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 

     1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยประจาํและนักวิจยัตามสตูร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 

     2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได     = 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

เปาหมาย รอยละ 5 ทําได รอยละ  7.75    บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป รอยละ 5 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 1.94 คะแนน (เต็ม 5) 
 

 
 
 
 
ตารางงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
(วารสารใหระบุเลมที่ และเลขหนา) 

วัน/เดือน/ป 
ที่เผยแพร 

คานํ้าหนัก 

1.  4รศ.พิมพพรรณ เทพสุเมธา
นนท  

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เรียนรวมเด็กปกติ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร 

วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร) ปที ่17 ฉบับที่ 1  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มกราคม - มิถุนายน 
2557 

0.60 

http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_1/SO57-3.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_1/SO57-3.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_1/SO57-3.pdf
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2.  อ.ดร.ปรัชญา  ปยะมโนธรรม การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวทิยาอุตสาหกรรม 
และองคการตามความคาดหวังของผูประกอบการ 

วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร) ปที ่17 ฉบับที่ 1  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มกราคม - มิถุนายน 
2557 

0.60 

3.  4อ.ทวีศักดิ์ อาจารยางกูร  แรงจูงใจในการเขาศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร) ปที ่17 ฉบับที่ 1  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มกราคม - มิถุนายน 
2557 

0.60 

4.  ผศ.4สุพจน อิงอาจ4  อิทธิพลของปจจัยความสําเร็จทีจ่ําเปนในการเรียนการสอนดวยอีเลิร
นนิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร) ปที ่17  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ฉบับที ่2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2557 

0.60 

5.  ผศ.4ชนิสรา ศิลานุกิจ4  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองภูมิปญญาไทย 
สําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี1 

วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร) ปที ่17  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ฉบับที ่2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2557 

0.60 

6.  4รศ.อุบลรัตน เพ็งสถิตย4  พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกจิตวิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร) ปที ่17  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ฉบับที ่2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2557 

0.60 

7.  ผศ.4ขัณธชัย อธิเกียรติ4  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหและความสามารถ
ในการแตงรอยกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยรามคําแหง ระหวางกลุมทีส่อนโดยใชกิจกรรมผะ
หมีและกลุมที่สอนแบบปกต ิ 

วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร) ปที ่17  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ฉบับที ่2 กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2557 

0.60 

8.  รศ.ดร.วันดี  ไทยพาณชิ  ความรูและพฤติกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมของนักศึกษาอาชีว
จังหวัดลพบุรี 

วารสารคหเศรษฐศาสตร  
สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศ
ไทย 

ปที่ 57 ฉบับที่1 มกราคม 
– เมษายน 2557 

0.60 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
(วารสารใหระบุเลมที่ และเลขหนา) 

วัน/เดือน/ป 
ที่เผยแพร 

คานํ้าหนัก 

9. รศ.ดร.วันดี  ไทยพาณชิ การพัฒนาไสกรอกแฟรงคเฟอรเตอรเสริมเสนใยผงจาเปลือกสมโอ วารสารคหเศรษฐศาสตร  
สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย 

ปท่ี 57 ฉบับท่ี2 พฤษภาคม 
– สิงหาคม2557 

0.60 

10. รศ.ดร.วันดี  ไทยพาณิช ปจจัยที่สัมพันธกับภาวะโภชนาการกินของนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนเขตสวนหลวง สังกัด

วารสารคหเศรษฐศาสตร  
สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศ

ปที่ 57 ฉบับที่2 
พฤษภาคม – สิงหาคม

0.60 

http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_2.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_2.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_2.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_2.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_8.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_8.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_9.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_9.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_9.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_11.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_11.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_11.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_11.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/So/17_2/57_2_11.pdf
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กรุงเทพมหานคร ไทย 2557 
11. รศ.ดร.วันดี  ไทยพาณิช การพัฒาขนมบิ้นเสริมเสนใยผงจากเปลือสมโอแชเยือกแข็ง วารสารคหเศรษฐศาสตร  

สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศ
ไทย 

ปที่ 57 ฉบับที่3 
กันยายน – ธันวาคม  

2557 

0.60 

12 อ.ดร.ศยามน  อินสะอาด ผลการใชบทเรียนวีดีทัศนแบบสาธิตที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการยืมคนหนังสือของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 

วารสารเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปที่ 9 บับที่ 9 พ.ศ. 
2557 

0.60 

13 อ.ดร.ปยะ  ศักดิ์เจริญ การศึกษานอกระบบและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย:บริบทที่
แตกตางสูเปาหมายการเรียนรูตลอดชีวิต 

วารสารครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปที่ 52 ฉบับที่ 4 ตค.-
ธ.ค. 57 

0.60 

14 อ.ดร.อุมาภรณ  สุขารมณ การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเขาฉกรรจวิทยา

จังหวัดสระแกว 

วารสารจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ปที่ 4 มค. – มิ.ย. 57 0.60 

15 ผศ.ดร.ณรัฐ  วัฒนพาณิช Students’Expectaions Towards Teaching and Learning 
Process of Entering into the( AEC) Era 

The 14th annual Seaair 
Conference  

Legapi City Philipies 

07-10 october 2014 0.40 

16 ผศ.ดร.ณรัฐ  วัฒนพาณิช The Development of Teachers in the ASEAN 
Economic Community ( AEC) Era 

The 14th annual Seaair 
Conference  

Legapi City Philipies 

07-10 october 2014 0.40 

17 ผศ.ไพฑูรย ปยะปกรณ พลวัตธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเล อาวบางเบดิ บาน
นํ้าพุ จังหวัดชุมพร (Geomorphic Dynamics of Bang Boet 

Bay Coastal Dune, Ban Nam Phu,Changwat 
Chumporn) 

วารสารวิจัยรามคําแหง สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 17 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ฉบับที่ 1 มกราคม - 
มิถุนายน 2557  

0.60 

 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
(วารสารใหระบุเลมที่ และเลขหนา) 

วัน/เดือน/ป 
ที่เผยแพร 

คา
นํ้าหนัก 

18 4อ.ภาติยะ พัฒนาศักดิ  4  การวิเคราะหรูปแบบการใชทีด่นิโดยการจาแนกประเภท
ขอมูลภาพจากดาวเทียมในอําเภอแมริม จังหวัด วารสารวิจัยรามคําแหง สาขาวชิาดาน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - 

0.60 

http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/Sci/17_1/57-3.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/Sci/17_1/57-3.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/Sci/17_1/57-3.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/Sci/17_1/57-3.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/Sci/17_2/SCI_57_2_3.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/Sci/17_2/SCI_57_2_3.pdf
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เชียงใหม1 (Analysis of Land Use Pattern by Satellite 
Image Classification in Mae Rim District, Chiang Mai 
Province.) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที ่17 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ธันวาคม 2557 

 

19 รศ.อุไร  สุทธิแยม ตํารา VEM6201 การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา ตํารา พ.ศ.2556  1 
20 ผศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร ตํารา  PSY 3004 จิตวิทยาการทดลองเบื้องตน  ตํารา พ.ศ.2554  1 
21 ผศ.ขันธชัย  อธิเกียรติ ตํารา  CTH 2101วาทสําหรับครู ตํารา พ.ศ.2555  1 

รวม 13.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. จัดทําแผนการบริการวชิาการ

ประจําปที่สอดคลองกับความ
- แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก

สังคม คณะศึกษาศาสตร และประชุม

ศษ.3.1.1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 107/2557 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแกสังคม 

 

http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/Sci/17_2/SCI_57_2_3.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/Sci/17_2/SCI_57_2_3.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/Sci/17_2/SCI_57_2_3.pdf
http://www.rd.ru.ac.th/images/Journal/Sci/17_2/SCI_57_2_3.pdf
http://library.lib.ru.ac.th/search~S0*thx?/fVEM6201+56198+อ247+2556/fvem6201+56198+cd247+2556/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=fvem6201+56198+cd247+2556&1%2C1%2C
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ตองการของสังคมและกําหนด
ตัวบงชีว้ัดความสําเร็จในระดบั
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

คณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนและ
ดําเนินการจัดโครงการบริการวชิาการ
ประจําป 

- สํารวจความตองการรับบริการวชิาการ  

- นําผลการสาํรวจมาจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําปที่มีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จทั้งในระดับแผน (ปรากฏใน
แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง) และระดับ
โครงการ (ปรากฏในโครงการบริการ
วิชาการฯ)  

- เสนอ กปค. เพื่อพิจารณาอนุมัตโิครงการฯ 
ในการประชุม กปค.คร้ังที่ 1/2558 วันที่ 
19 มกราคม 2558 

 
 
 

ศษ.3.1.1.2 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 14/2558 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
โครงการบริการวิชาการแกสังคม เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวย
การวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน: การวิจัยในชั้นเรียน” 

ศษ.3.1.1.3/ 
คร้ังที่ 1/57 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/57 วันที่ 6 ต.ค. 57 

ศษ.3.1.1.3/ 
คร้ังที่ 2/57 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 2/57 วันที่ 12 ธ.ค. 57 

ศษ.3.1.1.3/ 
คร้ังที่ 1/58 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 1/58 วันที่ 12 ม.ค. 58 

ศษ.3.1.1.3/ 
คร้ังที่ 2/58 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 2/58 วันที่ 26 ม.ค. 58 

ศษ.3.1.1.3/ 
คร้ังที่ 3/58 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะศึกษาศาสตร 
คร้ังที่ 3/58 วันที่ 16 มี.ค. 58 

ศษ.3.1.1.4 แบบสาํรวจความตองการในการรับบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร และ
ผลการสาํรวจความตองการรับบริการวิชาการ 

ศษ.3.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

ศษ.3.1.1.6 โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 2558 
เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน: การวิจัยในชั้นเรียน” 

 

ศษ.3.1.1.7 มติที่ประชุม กปค. คร้ังที่ 1/58 วันที่ 19 มกราคม 2558 วาระที่ 4.31 เร่ือง 
โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 2558 

 

 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคม

ตามแผน มีการจัดทําแผนการใช
- จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ ศษ.3.1.1.3/ 

คร้ังที่ 1/58 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/58 วันที่ 12 ม.ค. 58 วาระที่ 4.1 เร่ือง 
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ประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

วิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนานักศึกษา และการใชประโยชนจาก
ผูเขารวมโครงการฯ 

- จัดโครงการบริการวิชาการ เร่ือง “การ
พัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน:การวิจัยในชั้น
เรียน” วันที่ 7 กุมภาพันธ 2558  

พิจารณาโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพื่อ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน: การวิจัยในชั้นเรียน” 

ศษ.3.1.1.6 โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร 
ปงบประมาณ 2558 เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการ
วิจัยเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน: การวิจัยในชัน้
เรียน” 

ศษ.3.1.2.1 หนังสือเชิญเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 
ศษ.3.1.2.2 แบบตอบรับการเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 
ศษ.3.1.2.3 ใบลงชื่อผูเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 
ศษ.3.1.2.4 เอกสารความรู  
ศษ.3.1.2.5 ภาพโครงการบริการวชิาการฯ 

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมใน
ขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการที่
บริการแบบใหเปลา 

คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการบริการวิชาการ 
จํานวน 1 โครงการ เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการ
สอนดวยการวิจัยเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน:การวิจัยในชัน้เรียน” เมื่อวันที่ 7 
กุมภาพันธ 2558 

ศษ.3.1.2.1 หนังสือเชิญเพื่อเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ  
ศษ.3.1.2.2 แบบตอบรับการเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ  
ศษ.3.1.2.3 ใบลงชื่อผูเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ  
ศษ.3.1.2.4 เอกสารความรู   
ศษ.3.1.2.5 ภาพโครงการบริการวชิาการฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชีข้อง

แผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมในขอ 1 และนําเสนอ

- ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชีข้องโครงการฯ 

- ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชีข้องแผน 

ศษ.3.1.4.1 แบบประเมนิโครงการบริการวชิาการแกสังคม และผลวิเคราะห
การประเมิน 

 

ศษ.3.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม คณะ  
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กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา - เสนอ กปค. เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
ของโครงการฯ ในการประชุม กปค. คร้ังที่ 
3/2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558 

ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/58 วันที่ 16 มี.ค. 58 วาระที่ 4.1 เร่ือง
พิจารณาผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.4.2 มติที่ประชุม กปค. คร้ังที่ 3/58 วันที่ 20 มีนาคม 2558 วาระที่ 
4.16 เร่ือง พิจารณาผลการดาํเนินงานโครงการบริการวิชาการแก
สังคม คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ.3.1.4.3 รายงานการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน           
กลยุทธประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ศษ.3.1.4.4 ผลการสอบถามความสาํเร็จและการนําความรูไปใชประโยชน 
จากผูเขารวมโครงการบริการวชิาการฯ 

 

5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการสังคม 

- นําผลการพิจารณาจากทีป่ระชมุ กปค.คร้ังที่ 
3/2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558 วาระที่ 4.16 
เร่ือง พิจารณาผลการดาํเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร มา
ปรับปรุง/พัฒนาแผนการใหบริการวิชาการในป
ตอไป 

ศษ.3.1.4.2 มติที่ประชุม กปค. คร้ังที่ 3/58 วันที่ 20 มีนาคม 2558 วาระที่ 
4.16 เร่ือง พิจารณาผลการดาํเนินงานโครงการบริการวิชาการแก
สังคม คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ.3.1.5.1 รายงานแผนและผลการดําเนนิการใหบริการวิชาการและวชิาชพี
แกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
6. คณะมีสวนรวมในการบริการ

วิชาการแกสังคมในระดับสถาบนั 
คณะศึกษาศาสตรมีสวนรวมกับโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  บูรณา
การรวมกับสาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกียรติ จังหวัด
อุทัยธานี จาํนวน 2 โครงการ ไดแก 
1. โครงการการฝกอบรมผูดูแลเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ 
2. โครงการบริการวิชาการแกชมุชนเก่ียวกับการพัฒนา
อาชีพ 

ศษ.3.1.6.1 การมีสวนรวมของคณะศึกษาศาสตรกับโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลยัรามคําแหง  

 

ศษ.3.1.6.2 มติที่ประชุม กปค. คร้ังที่ 3/58 วันที่ 20 มีนาคม 2558 
วาระที่ 4.15 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการและวชิาชีพแกสงัคมและชุมชน (จังหวัด
อุทัยธานี) 

 

 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  (กระบวนการ) 

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

 
เปาหมาย.............5................... ทําได..................6.....................    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป............6.............. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

57 

 
องคประกอบท่ี 4   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. กําหนดผูรบัผิดชอบในการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดผูรับผิดชอบใน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ.4.1.1.1 คําสั่งท่ี 97.2/2557เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม     
คณะศึกษาศาสตร 

 

2. จัดทําแผนดานทาํนบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วดั

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

คณะกรรมการทําทุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม                  

คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน

การทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม  โครงการสืบสาน

ประเพณีไทย"ทําบุญหลอเทียนจํานาํพรรษาและถวาย

เทียนพรรษา  ตัวชี้วัด คือ ความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

3.51  จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 

ศษ. 4.1.2.1/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 3/2557 
วาระท่ี 4.1,4.2 วันท่ี 4 ก.ค. 57 

 

ศษ. 4.1.2.2 แผนการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม    
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนนิงานตาม

แผนดานทาํนบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มีการดําเนินงานตามแผนดานทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดแก โครงการสืบสานประเพณีไทย"

ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา 

"จัดเมื่อ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 

ศษ. 4.1.2.1/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2557          

วาระที่ 4.1,4.2 วันที่ 4 ก.ค. 57 

 

ศษ. 4.1.3.1 แผน-ผลการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม    คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

ศษ. 4.1.3.2 โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทําบุญหลอเทียนจํานํา

พรรษาและถวายเทียนพรรษา” 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมินผลโครงการ มีดังนี้ 
 1. โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทําบุญหลอ

เทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา”ผล
การประเมินตามตัวชี้วัดวัด  โดยความพึงพอใจตอ

การจัดโครงการอยูในดับมาก คาเฉลี่ย 4.48  โดยมี

ผูเขารวมโครงการ  รอยละ 100 

  

ศษ. 4.1.2.1/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2557          

วาระที่ 4.2,4.3 วันที่ 4 ก.ค. 57 

 

ศษ. 4.1.4.1 แผน-ผลการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2557 

ศษ. 4.1.4.2 สรุปผลโครงการสืบสานประเพณีไทย”ทําบุญ
หลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียน
พรรษา” คณะศึกษาศาสตร ประจําป 2557 
 

4.1.4.3 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 8/2557  วาระ

ที่ 4.20 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเสนอใหมีการจัดโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปนจุดเดนของ
คณะฯ และสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
และของมหาวิทยาลัย และสามารถนําไป
บูรณาการเรียนการสอนได  โดยเสนอท่ี
ประชุมใหจัด โครงการอาหารไทยใน
วัฒนธรรมขาว และบรรจุในปงบประมาณ 
2558   

ศษ. 4.1.2.1/3 รายงานการประชุม คณะกรรมการทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี  
1/2558  วาระท่ี 4.1  

ศษ. 4.1.5.1 รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

ในการจัดกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ไดมีการ
เผยแพรกิจกรรมดังกลาว ผานทาง Website 
คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th 
 

ศษ. 4.1.6.1 Website คณะศึกษาศาสตร 
WWW.edu.ru.ac.th  

 

ศษ. 4.1.6.2 ขาวคณะศึกษาศาสตร 

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

- - - 

 

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

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

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ  5  คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.ac.th/
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการ

วิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ 
สถาบนั รวมทั้งสอดคลองกับ
กลุมสถาบนัและเอกลักษณของ
คณะ และพฒันาไปสูแผนกล
ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจําปตามกรอบเวลา
เพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ
เปาหมายของแผนกลยทุธและ
เสนอผูบริหารระดับสถาบนัเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

       ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทาํ
แผนปฏิบัติราชการป 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย
มีการกําหนดกลยุทธทีส่อดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง โดยคณะกรรมการฝายนโยบาย
และแผน  ซึง่ประกอบไปดวยตวัแทนจากทุกภาควชิาและ
หนวยงานในคณะฯ ไดจัดทาํแผนกลยุทธของคณะ
ศึกษาศาสตร เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ (กปค.) 
และเมื่อผานความเห็นชอบ ไดเสนอตออธิการบดี 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง เพื่อทาํคํารับรองแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทําแผน
กลยุทธทางการเงินทีส่อดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลยั รวมทั้งสงเสริมแผนกิจกรรม/โครงการตางๆ 
มีความสอดคลองกับปรัชญา ปณิธานพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง ตลอดจนสอดคลองกับกรอบ
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 
และแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบบั
ที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2558) 
       คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 21 
ตัวชี้วัดและกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนนิงาน   

ศษ.5.1.1.1  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2           
(พ.ศ.2551 – 2565) 

 

ศษ5.1.1.2  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบบัที่ 
11 (พ.ศ.2555 – 2558) 

ศษ.5.1.1.3  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ.2555 – 2558) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.5.1.1.4  แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558     
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. (2555-2558)               
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.5.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2558      
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.7 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปงบประมาณ 2555-2558  

ศษ. 5.1.1.8 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตร (รอบ 6 
เดือน และ รอบ 9 เดือน) 

ศษ. 5.1.1.9/1 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 5/2558 วาระที่ 4.6 
ศษ. 5.1.1.9/2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 8/2558 วาระที่ 4.16 

  

 
 

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/56/5)%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


 
 

61 

 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่
ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

งานคลงัและพสัดุ คณะศึกษาศาสตรไดมีการดําเนินการ
วิเคราะหสัดสวนใชจายในปงบประมาณ บริหารจัดการแต
ละหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร ตามสัดสวนและ 
สําหรับการดําเนนิงานการวิเคราะหขอมูลทางการการเงนิ
มหาวิทยาลยัดําเนนิการเองโดยกองแผนงาน กองคลังและ
งานระบบ 3 มิติของมหาวิทยาลัย 

ศษ. 5.1.2.1 รายงานการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน             
คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ. 5.1.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธทางการเงิน            
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.2.3 การวิเคราะหความคุมคาของ 
การบริหารแตละหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัย
ที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพนัธกิจของคณะและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตรไดวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดความ
เสี่ยง ประจาํปงบประมาณ 2558 จํานวน 4 ดาน 
เรียงลําดับตามความรุนแรงของความเสี่ยง ไดแก 
1. ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาล ไดแก 
โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลงัสายวชิาการ 
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน การบริหารหลักสูตร
ภายในคณะใหเปนไปตามกรอบ TQF  
3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) ไดแก     
การสํารวจสภาพแวดลอมของอาคารเรียนใหมีความ
ปลอดภัย 
4. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร/กลยุทธ ไดแก โครงการการ
บริหารจัดการแผนกลยทุธ 
 

ศษ.5.1.3.1 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมา 
ภิบาล ไดแก โครงการจัดทาํกรอบอัตรากําลัง
สายวชิาการ ประจําปงบประมาณ ฯ 2558 

 

ศษ.5.1.3.2 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน         
การบริหารหลักสูตรภายในคณะใหเปนไปตาม
กรอบ TQF 

ศษ.5.1.3.3 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (อาคาร
สถานที)่ ไดแก การสาํรวจสภาพแวดลอมของ
อาคารเรียนใหมีความปลอดภัย 

ศษ.5.1.3.4 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร/กลยุทธ 
ไดแก โครงการการบริหารจัดการแผนกลยุทธ 
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ขอ ฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 

 (ตอ) โดยไดการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงในแบบ
รายงานความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
(มร.คส.7) รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน คร้ังที่ 1/2558 และ 2/2558  และได
รายงานผลการวิเคราะหในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (กปค) คร้ังที่ 4/2558 
8/2558  และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคร้ังที่ 3/2557 ไดระบุความเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอกไดแก ความเสี่ยงดานทรัพยากร 
(อาคารสถานที่) ไดแก การสํารวจสภาพแวดลอม
ของอาคารเรียนใหมีความปลอดภัย 

 

ศษ.5.1.3.5 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาล ไดแก โครงการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังสายวิชาการ  
รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

 

ศษ.5.1.3.6 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน การบริหารหลักสูตร
ภายในคณะใหเปนไปตามกรอบ TQF รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

 

ศษ.5.1.3.7 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) ไดแก การ
สํารวจสภาพแวดลอมของอาคารเรียนใหมีความปลอดภัย รอบ 6 
เดือนและ 9 เดือน 

 

ศษ.5.1.3.8 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานยทุธศาสตร/กลยุทธ ไดแก โครงการการ
บริหารจัดการแผนกลยทุธ รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

 

ศษ.5.1.3.9/1  รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในคร้ังที่ 3/2557 

 

ศษ.5.1.3.9/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในคร้ังที่ 1/2558 

ศษ.5.1.3.9/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในคร้ังที่ 2/2558 

ศษ.5.1.3.9/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในคร้ังที่ 3/2558 

ศษ.5.1.3.10/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 4/2558 
วาระที่ 4.3 

ศษ.5.1.3.10/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 8/2558 
วาระที่ 4.9 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน ผล 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิ
บาลอยางครบถวนท้ัง 10 
ประการท่ีอธิบายการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ มีผลงานเชิงประจักษดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล 

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปมีการ
กําหนดเปาหมายตัวบงชี้ มีงบประมาณ มีกระบวนการติดตาม
ตัวชี้วัดโดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร  
2. หลักประสิทธิภาพ 

มีการดําเนินการออกแบบระบบสารบรรณ                    
คณะศึกษาศาสตรเพ่ือความสะดวกและเปนข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงาน 

3. หลักการตอบสนอง 
มีการตอบสนองการในการใหบริการงานบริการการศึกษา         
การสํารวจความพึงพอใจของของบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การนํา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
มีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารงานของคณะฯ โดยเปนประธาน
กรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ซ่ึงมีอํานาจและหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 
2541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ศษ. 5.1.4.1/1 
(ขอ1) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 1/2558 
วาระท่ี 4.12 

 

ศษ. 5.1.4.1/2 
(ขอ1) 

รายงานการประชุม กปค.  
ครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 4.6 
8/2558 วาระท่ี 4.8,4.16 

ศษ.5.1.4.1/3 
(ขอ2) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 15/2557 
วาระท่ี 1.2 

ศษ.5.1.4.1/4 
(ขอ2) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558 
วาระท่ี 1.3 

ศษ.5.1.4.1/5 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558
วาระท่ี  4.5 

ศษ.5.1.4.1/6 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 4/2558
วาระท่ี1.9 

ศษ.5.1.4.1/7 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค.  
ครั้งท่ี 6/2558 วาระท่ี 4.14 

ศษ.5.1.4.1/8 
(ขอ4) 

รายงานการประชุม กปค.  
ครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 3.1 
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ขอ เกณฑการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน ผล 

 (ตอ) 5. หลักความโปรงใส 
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกภาคสวนตางๆ  
หลากหลายรูปแบบและหลากหลายชองทาง เชน 
เว็บไซต  การติดประกาศ ขาวคณะศึกษาศาสตร  มี
การรายงานทางการเงิน ตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร  การเผยแพรขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจางในเว็บไซต  การประชุมท่ีปรึกษาภาค
ประชาชน 

6. หลักการมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรมของคณะฯ ไดแตงตั้งบุคลากรใหมี
สวนรวมในการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ
คณะฯ และมีการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ และการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะ
ศึกษาศาสตร โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการสรุป
ปญหา อุปสรรค เพ่ือแกไขปญหาของหนวยงาน 

7. หลักการกระจายอํานาจ 
มีการมอบหมายและกระจายอํานาจท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร เชน 1. การมอบจากคณบดีใหรอง
คณบดีปฏิบัติราชการแทน การมอบอํานาจใหรอง
คณบดี  2. การแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบตาม
โครงสรางสวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ. 5.1.4.2 
(ขอ5) 

เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th  

ศษ. 5.1.4.3(ขอ5) บอรดติดประกาศ ประชาสัมพันธ 

ศษ. 5.1.4.4(ขอ5) ขาวคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.4.1/9(ขอ5) รายงานการประชุมกปค. ครั้งท่ี 1/2558         
วาระท่ี 3.2 เรื่องรายงานทางการเงินไตรมาสท่ี 1 
ปงบประมาณ 2558 

ศษ.5.1.4.1/10(ขอ5) รายงานการประชุมกปค. ครั้งท่ี 4/2558  วาระท่ี 
3.1 เรื่องรายงานทางการเงินไตรมาสท่ี 2 
ปงบประมาณ 2558 

ศษ.5.1.4.1/11 (ขอ5) รายงานการประชุมกปค. ครั้งท่ี 6/2558         
วาระท่ี 3.3 เรื่องรายงานทางการเงินไตรมาสท่ี 3 
ปงบประมาณ 2558 

ศษ. 5.1.4.5 (ขอ5) รายงานการประชุมท่ีปรึกษาภาคประชาชน        
ครั้งท่ี 1/2558 

ศษ. 5.1.4.6 (ขอ6) คําสั่งแตงตั้งโครงฯ ท่ีคณะศึกษาศาสตร           
จัดข้ึน 

ศษ.5.1.4.1/12  (ขอ6) รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 7/2558             
วาระท่ี 4.17 

ศษ. 5.1.4.7 (ขอ7) หนังสือมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน 
ศษ. 5.1.4.8  (ขอ7)                                                                                                                                                                                            หนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบง

สวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.5.1.4.1/13 (ขอ7) รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558             

วาระท่ี 3.1  
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ขอ เกณฑการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน ผล 

  8.  หลักนิติธรรม 
การบริหารงานภายในคณะศึกษาศาสตร 
ดําเนินการโดยยึดตามกฎระเบียบ ขอบังคับ แนว
ปฏิบัติท่ีเปนธรรม และเปนรูปธรรมในการบริหาร
จัดการเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกัน 

9. หลักความเสมอภาค 
     มีหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการมหาวิทยาลัยรามคําแหง   การเขารับ
การอบรม    การจัดจางโดยประกาศทางเว็บไซต 
10. หลักมุงเนนฉันทามติ 

การบริหารงานในคณะฯมีกระบวนการหา
ขอคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ มีระบบตัวแทน
บุคลากรเปนกรรมการหรือคณะทํางาน และใน
การประชุมคณะกรรมการทํางานชุดตางๆ ของ
คณะ มีการขอฉันทามติในการพิจารณาเรื่องท่ี
เก่ียวของ ในประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร เปนตน 

ท้ังนี้ยังไดมีการประเมินคณบดีโดยอธิการบดี 
เขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ   ผลการ
ประเมินอยูในระดับดี ดีมาก โดยมีขอเสนอแนะโดยให
ผูบริหารนําไปวางแผนในการบริหารงานของคณะ
ศึกษาศาสตรตอไป 

ศษ.5.1.4.1/14(ขอ 8) รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 6/2557 วาระท่ี 3.1  
ศษ.5.1.4.1/15 
(ขอ 8) 

รายงานการประชุม กปค.  ครั้งท่ี 3/2558 วาระท่ี 4.17 

ศษ.5.1.4.1/16 
(ขอ 8) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 14/2557 วาระท่ี 
3.5,3.21,3.23 

ศษ.5.1.4.1/17 
(ขอ 9) 

รายงานการประชุม กปค.  
ครั้งท่ี 8/2557 วาระท่ี 3.6,3.9 

ศษ. 5.1.4.8(ขอ 9) แฟมอบรมประชุมสัมมนาอาจารย/บุคลากร คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.4.10(ขอ 9) ประกาศจัดซ้ือจัดจางทางเว็บไซต www.ru.ac.th 
ศษ.5.1.4.1/18 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 2/2558 วาระท่ี 4.1 

ศษ.5.1.4.1/19 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 3/2558 วาระท่ี 4.8 

ศษ. 5.1.4.1/20 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 4.1 

ศษ. 5.1.4.1/21 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการฝายตาง ๆ ของคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.1/22 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 8/2558 วาระท่ี  4.11 

 
 
 



 
 

66 

 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 

5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู
ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็น
ความรู อยางนอยครอบคลุม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย จัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษรและนํามา
ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

คณะศึกษาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรูคณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินการดังนี้ 

1.  การคนหาความรู 
มีกาประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกําหนดประเด็นความรู ดังนี้ 

1.1 ดานการผลิตบัณฑิต หัวขอ “เทคนิคการจัดการ
เรียนรูใหแกผูเรียนท่ีแตกตางกัน” 

1.2 ดานการวิจัย  หัวขอ “ข้ันตอนการดําเนิน
โครงการวิจัย” 
มีการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM 

Action Plan) 
การแสวงหาความรู  และไดจัดการความรูใหเปน
ระบบ โดยคณะกรรมการ KM ไดมีการประชุมและ
เปลี่ยนเรียนรู  โดยสรุปดังนี้  หัวขอ  เทคนิคการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนท่ีแตกตางกัน
หลากหลาย” 3 ดาน ไดแก ดานการเตรียมการสอน  
เทคนิคการสอน และการประเมินผล  สวนหัวขอ 
การจัดความรูเรื่อง ข้ันตอนการดําเนินการ
โครงการวิจัย               มีข้ันตอนสําคัญ 2 
ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนการเตรียมโครงการวิจัย  2 
ข้ันตอนการเสนอโครงการวิจัย 

ศษ. 5.1.5.1 คณะกรรมการการจัดการความรู 
(KM)คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ. 5.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการ
จัดการความรู (KM)คณะศึกษาศาสตร 
ครั้งท่ี 1,2,3,4,5,6/2558 

ศษ. 5.1.5.3 แผนการจัดการความรู 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
  2. การประมวลและกลั่นกรองความรู  คณะกรรมการ KM ไดมี

กาประชุมโดยการเรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือใหพรอม
ใชงาน 

3. การเขาถึงความรู คณะกรรมการ KM เสนอ ความรูท่ีได
กลั่นกรองแลวเสนอคณบดีเพ่ือกําหนดเปนแนวปฏิบัติ 

4. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  คณะกรรมการ KMและผูใช 
KM ประชุมแลกเปลี่ยนผลการนําความรูไปใช มีบอรด
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

5. คณะกรรมการ KM นําผลท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนความรู ทํา
เปนรูปเลมและลงเว็บไซตประกาศเพ่ือใหบุคคลท่ีสนใจ
นําไปใช 

ศษ. 5.1.5.4 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีมีผูเรียน
แตกตางหลากหลาย 

 

ศษ. 5.1.5.5 ข้ันตอนการดําเนินการโครงการวิจัย 
ศษ. 5.1.4.1/24 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที ่6/58         

วาระที่ 3.5 

ศษ. 5.1.5.6 กระดานแลกเปลีย่นเรียนรู 

ศษ. 5.1.4.2 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th 

6. การกํากับติดตามผล
การดําเนินงานตาม
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง
ประกอบการจัดทําแผนพฒันาบคุลากร และแผนพัฒนาอาจารยระยะ
ยาว และระยะสัน้ กําหนดใหคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุนพฒันา
ตนเอง โดยเขารวมประชุม อบรมสัมมนา และการขอตําแหนงทาง

วิชาการมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

ศษ. 5.1.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร ป (พ.ศ. 2555-2558) 
คณะศึกษาศาสตร ม.รามคําแหง 

ศษ. 5.1.6.2 แผนพัฒนาอาจารย คณะศึกษาศาสตร            
ปงบประมาณ 2558 

ศษ. 5.1.6.3 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร            
ปงบประมาณ 2558 

ศษ. 5.1.4.8 รายการอบรมประชุมสัมมนาอาจารย/
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับให
การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิงานตามระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทีส่อดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย   มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   คณะ
ศึกษาศาสตร  ทาํหนาที่พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของคณะ กํากับ ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพของคณะและหลักสูตร จัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะเสนอตอ มหาวิทยาลัย 

 
      

ศษ. 5.1.7.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบบัปการศึกษา 2557 

 

ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 130/2557 แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 5.1.7.3 โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.7.4 กรอบภาระหนาที่การจัดทาํรายงานการ

ประเมินตนเองและการจัดแฟมเอกสาร 
ศษ. 5.1.7.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 
1,2,3/2558 

ศษ. 5.1.4.1/25 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 6/2558 วาระที่ 4.14  

ศษ. 5.1.4.1/26 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 7/2558 วาระที่ 4.25-4.45 

 
 
 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  (กระบวนการ) 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2  ขอ มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอ มีการดําเนินการ 7  ขอ 

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

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



 
 

69 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการ

ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกในการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  โดยมีคูมือการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา ฉบบัปการศึกษา 2557  และมีคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร  ในการดําเนินการ 

ศษ. 5.1.7.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปการศึกษา 2557 

ศษ. 5.2.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ี
กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คอยกํากับติดตามการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และมีการรายงานการประเมินทุกภาค
การศึกษา 

ศษ. 5.1.7.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร                 
คร้ังที่ 1,2,3/2558 

ศษ. 5.2.2.1/1 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท6/2558 
วาระท่ี 3.4,4.14  

ศษ.5.2.2.1/2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท7/2558  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรให
เกิดผลตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะมีการจัดสรรครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตร  และมีการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
จัดโครงการของภาควิชาและคณะศึกษาศาสตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ศษ.5.2.2.1/3 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 1/2558 
วาระท่ี 4.14  

ศษ.5.2.2.1/4 รายงานการประชุม กปค.รั้งท่ี 6/2558           
วาระท่ี 4.6 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะฯมีการประเมินหลักสูตรภาค 1/2557 วันท่ี 4-20 ก.พ. 
2558  ภาค 2/2558  วันท่ีและมีการรายงานผลการประเมิน
ระดับหลักสูตรในรอบที่ผานมารายงานในทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อหารือในปญหา
และอุปสรรคพรอมแนวทางการแกไขตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร  และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ไดมีการประชุมหารือในการจัดทํา มคอ.7 ของแตละหลักสูตร
เพื่อเตรียมพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

ศษ. 5.2.3.1 ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ภาค 1/2557  

ศษ. 5.2.3.2 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร   ปการศึกษา 2557 

ศษ. 5.2.2.1/1 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท6/2558 
วาระท่ี 4.14  

ศษ.5.2.2.1/2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท7/2558  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก

กรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตรไดนาํผลการประเมินและขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพ อยางตอเนื่องทุกหลักสูตรจะนาํผล
การประเมินมาปรับ มคอ7.และ สมอ.08 ใหเหมาะสมตอไป 

ศษ.5.2.2.1/3 รายงานการประชุมกปค. 
คร้ังที่3/2558 วาระที่ 4.4,4.5,4.6,4.7 

ศษ.5.2.2.1/4 รายงานการประชุมกปค. 
คร้ังที่ 14/2557 วาระที่ 3.7-3.20 

ศษ.5.2.2.1/5 รายงานการประชุมกปค. 
คร้ังที่ 7/2558 วาระที่ 5.1 

ศษ.5.2.2.1/6 รายงานการประชุมกปค. 
คร้ังที่ 6/2558 วาระที่ 4.15 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

   

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  (กระบวนการ) 

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

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

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 4  คะแนน (เต็ม 5) 
 
 



บทท่ี  3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 

 

 

ตารางผลการประเมินระดับคณะ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 3.72 5 0.73 3.63 ระดับด ี

2 3 5 5 2.15 4.05 ระดับด ี

3 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก 

4 1 - 5 - 5 ระดับดีมาก 

5 2 - 4.5 - 4.5 ระดับด ี

รวม 12 4 7 2 49.32  
ผลการประเมิน    4.11 ระดับด ี
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ภาคผนวก ก 
รายการเอกสารประกอบ 

 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ศษ. 1.1.1.1 สรุปผลการประเมินหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร 

ตัวบงช้ีท่ี  1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร                   
ปการศึกษา  2557 

ตัวบงช้ีท่ี  1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร                   

ปการศึกษา  2557 
ตัวบงช้ีท่ี 1.4    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ศษ. 1.4.1.1 
 

หนังสือ เรื่องการเทียบเคียงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับหลักสูตร และการยกเวน
ไมประเมินตัวบงชี้ 1.4  ระดับคณะ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ศษ.1.5.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.1.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.1.3 หนาท่ีความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 
ศษ.1.5.1.4 สําเนาการลงชื่อของนักศึกษาท่ีมาเขารับบริการใหคําปรึกษา 
ศษ.1.5.2.1 ประกาศพิจารณาทุนการศึกษา  ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.2.2 ประกาศขอมูลขาวสาร 

ศษ.1.5.2.3 ประกาศประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.1.5.2.4 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  
ศษ. 1.5.3.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมในชีวิต

การทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ.1.5.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการการศึกษา ปการศึกษา 2557 
ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.4.3 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความ
พรอมในชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 

ศษ.1.5.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 2/2558 วาระท่ี 4.3 

ศษ.1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 4/2557 วาระท่ี 4.2 
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หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.1.5.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 2/2558 วาระท่ี 4.4 

ศษ.1.5.6.1 โครงการฝกอบรมเรื่อง "การสรางขอสอบในระดับประถมศึกษา" ปการศึกษา 2557  

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ศษ.1.6.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2555-2558)  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.3 แผนดําเนินงานปการศึกษา 2557(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ศษ.1.6.1.4 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ท่ี 09/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา     
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี4/2557 
ศษ.1.6.2.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมในชีวิต

การทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ.1.6.2.2 โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางปญญาเพ่ิมทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ 

ศษ.1.6.2.3  โครงการพิธีไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ.1.5.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ.1.5.4.3 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความ

พรอมในชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ.1.6.4.1 ผลประเมินโครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางปญญาเพ่ิมทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ 
ศษ.1.6.4.2 ผลประเมินโครงการพิธีไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ.1.6.4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 4/2557 วาระท่ี 4.2,4.3 ครั้งท่ี 

2/2558 วาระท่ี 4.4,4.5 
ศษ.1.6.5.1 ผลการประเมินแผนดําเนินงาน ปการศึกษา 2557 (แผนกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา) 
ศษ.1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 4/2557 วาระท่ี 4.2,4.3 ครั้งท่ี 

2/2558 วาระท่ี 4.4,4.5 
ศษ.1.6.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 1/2558 วาระท่ี 

4.34,4.35 และครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 4.8,4.9 
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องคประกอบท่ี 2   การวิจัย 
หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ศษ. 2.1.1.1 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร http://www.edu.ru.ac.th 
ศษ. 2.1.1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาhttp://www.rd.ru.ac.th 
ศษ. 2.1.2.1 คําสั่งท่ี  10/2557 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.1.1.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาhttp://www.rd.ru.ac.th 
ศษ. 2.1.2.2 ฐานขอมูลอางอิงสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง www.lib.ru.ac.th 
ศษ. 2.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2558   คณะ

ศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.1.3.2 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 1/2558 วาระท่ี4.22,4.23 
ศษ. 2.1.4.1 รายชื่อคณาจารยเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ 

- ผศ.ดร.อภิชา  แดงจํารูญ 
- ผศ.ดร.สุพจน  อิงอาจ 

ศษ. 2.1.5.1 รายชื่อคณาจารยท่ีเขาอบรมเก่ียวกับการวิจัย 
ศษ.0 2.1.6.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดานการจดลิขสิทธิ์ 
ศษ.0 2.1.6.3 เอกสาร/ตัวแทนมหาวิทยาลัยดําเนินการแจงจดลิขสิทธิ์ 
ศษ.0 2.1.6.4  รายชื่อผลงานและเจาของผลงานวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการแจงจดลิขสิทธิ์  
ศษ.0 2.1.6.5  แบบยื่นหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร                

ปการศึกษา  2557 
ศษ. 2.2.2.2 รายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดรับเงินเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2558 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร                   

ปการศึกษา  2557 
ศษ. 2.3.1.1 รายชื่องานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร ปการศึกษา  2557 (ม.ค.-ธ.ค.57) 
 
 

องคประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.3.1.1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรท่ี 107/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 

ศษ.3.1.1.2 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรท่ี 14/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ โครงการบริการ
วิชาการแกสังคม เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน: การวิจัยในชั้นเรียน” 

http://www.edu.ru.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%a3.4.2.5.1.pdf
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%a3.4.2.5.1.pdf
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หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.3.1.1.3 
 ครั้งท่ี 1/57 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 1/57  
วันท่ี 6 ต.ค. 57 

ศษ.3.1.1.3 
 ครั้งท่ี 2/57 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะศึกษาศาสตร             
ครั้งท่ี 2/57 วันท่ี 12 ธ.ค. 57 

ศษ.3.1.1.3 
 ครั้งท่ี 1/58 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะศึกษาศาสตร           
 ครั้งท่ี 1/58 วันท่ี 12 ม.ค. 58 

ศษ.3.1.1.3 
 ครั้งท่ี 2/58 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะศึกษาศาสตร          
ครั้งท่ี 2/58 วันท่ี 26 ม.ค. 58 

ศษ.3.1.1.3 
 ครั้งท่ี 3/58 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมคณะศึกษาศาสตร              
ครั้งท่ี 3/58 วันท่ี 16 มี.ค. 58 

ศษ.3.1.1.4 แบบสํารวจความตองการในการรับบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร และผลการสํารวจ
ความตองการรับบริการวิชาการ 

ศษ.3.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ.3.1.1.6 โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 2558 เรื่อง “การ
พัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน: การวิจัยใน
ชั้นเรียน” 

ศษ.3.1.1.7 มติท่ีประชุม กปค. ครั้งท่ี 1/58 วันท่ี 19 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.31 เรื่อง โครงการบริการ
วิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 2558 

ศษ.3.1.1.3 
ครั้งท่ี 1/58 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร  ครั้งท่ี 1/58 
วันท่ี 12 ม.ค. 58 วาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาโครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนดวย
การวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน: การวิจัยในชั้นเรียน” 

ศษ.3.1.1.6 โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 2558  เรื่อง “การ
พัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน: การวิจัยใน
ชั้นเรียน” 

ศษ.3.1.2.1 หนังสือเชิญเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 
ศษ.3.1.2.2 แบบตอบรับการเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 
ศษ.3.1.2.3 ใบลงชื่อผูเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 
ศษ.3.1.2.4 เอกสารความรู  
ศษ.3.1.2.5 ภาพโครงการบริการวิชาการฯ 
ศษ.3.1.2.1 หนังสือเชิญเพ่ือเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 
ศษ.3.1.2.2 แบบตอบรับการเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 
ศษ.3.1.2.3 ใบลงชื่อผูเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 
ศษ.3.1.2.4 เอกสารความรู  

ศษ.3.1.2.5 ภาพโครงการบริการวิชาการฯ 
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หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.3.1.4.1 แบบประเมินโครงการบริการวิชาการแกสังคม และผลวิเคราะหการประเมิน 

ศษ.3.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 3/58         
วันท่ี 16 มี.ค. 58 วาระท่ี 4.1 เรื่องพิจารณาผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก
สังคม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.4.2 มติท่ีประชุม กปค. ครั้งท่ี 3/58 วันท่ี 20 มีนาคม 2558 วาระท่ี 4.16 เรื่อง พิจารณาผลการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.4.3 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ศษ.3.1.4.4 ผลการสอบถามความสําเร็จและการนําความรูไปใชประโยชน จากผูเขารวมโครงการบริการ
วิชาการฯ 

ศษ.3.1.4.2 มติท่ีประชุม กปค. ครั้งท่ี 3/58 วันท่ี 20 มีนาคม 2558 วาระท่ี 4.16 เรื่อง พิจารณาผลการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.5.1 รายงานแผนและผลการดําเนินการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.6.1 การมีสวนรวมของคณะศึกษาศาสตรกับโครงการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ศษ.3.1.6.2 มติท่ีประชุม กปค. ครั้งท่ี 3/58 วันท่ี 20 มีนาคม 2558 วาระท่ี 4.15  เรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคมและชุมชน (จังหวัดอุทัยธานี) 

 
องคประกอบท่ี 4   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.4.1.1.1 คําสั่งท่ี ๐๖/๒๕๕๗ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 4.1.2.1/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 3/2557 

วาระท่ี 4.1,4.2 วันท่ี 4 ก.ค. 57 
ศษ. 4.1.2.2 แผนการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2557 
ศษ. 4.1.2.1/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 4/2557          

วาระท่ี 4.1,4.2 วันท่ี 4 ก.ค. 57 
ศษ. 4.1.3.1 แผน-ผลการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 

2557 
ศษ. 4.1.3.2 โครงการสืบสานประเพณีไทย”ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา” 
ศษ. 4.1.2.1/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 4/2557          

วาระท่ี 4.2,4.3 วันท่ี 4 ก.ค. 57 
ศษ. 4.1.4.1 แผน-ผลการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 

2557 
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หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.4.1.1.1 คําสั่งท่ี ๐๖/๒๕๕๗ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.4.2 สรุปผลโครงการสืบสานประเพณีไทย”ทําบุญหลอเทียนจํานําพรรษาและถวายเทียนพรรษา”         
คณะศึกษาศาสตร ประจําป 2557 

4.1.4.3 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 8/2557  วาระท่ี 4.20 
ศษ. 4.1.2.1/3 รายงานกาประชุม คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี  1/2558      

วาระท่ี 4.1  

ศษ. 4.1.5.1 รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2558 

ศษ. 4.1.6.1 Website คณะศึกษาศาสตร  WWW.edu.ac.th  

ศษ. 4.1.6.2 ขาวคณะศึกษาศาสตร 

 
องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 
หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ.5.1.1.1  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2551 – 2565) 
ศษ5.1.1.2  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2558) 
ศษ.5.1.1.3  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  (พ.ศ.2555 – 2558) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.5.1.1.4  แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558     

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. (2555-2558)   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.5.1.1.6 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558      

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 5.1.1.7 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปงบประมาณ 2555-

2558  
ศษ. 5.1.1.8 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะศึกษาศาสตร 

(รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน) 
ศษ. 5.1.1.9/1 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 4.6 
ศษ. 5.1.1.9/2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 8/2558 วาระท่ี 4.16 
ศษ. 5.1.2.1 รายงานการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธทางการเงิน  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.2.3 การวิเคราะหความคุมคาของ การบริหารแตละหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร 

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/56/1.1.1.3%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/56/5)%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
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ศษ.5.1.3.1 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมา ภิบาล ไดแก โครงการจัดทํากรอบ
อัตรากําลังสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ ฯ 2558 

ศษ.5.1.3.2 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน การบริหารหลักสูตรภายในคณะใหเปนไปตาม
กรอบ TQF 

ศษ.5.1.3.3 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (อาคารสถานท่ี) ไดแก การสํารวจสภาพแวดลอมของ
อาคารเรียนใหมีความปลอดภัย 

ศษ.5.1.3.4 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร/กลยุทธ ไดแก โครงการการบริหารจัดการแผนกล
ยุทธ 

ศษ.5.1.3.5 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาล ไดแก โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
สายวิชาการ รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

ศษ.5.1.3.6 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน การบริหารหลักสูตรภายในคณะใหเปนไปตามกรอบ 
TQF รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

ศษ.5.1.3.7 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (อาคารสถานท่ี) ไดแก การสํารวจสภาพแวดลอมของ
อาคารเรียนใหมีความปลอดภัย รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

ศษ.5.1.3.8 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร/กลยุทธ ไดแก โครงการการบริหารจัดการแผนกลยุทธ 
รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

ศษ.5.1.3.9/1  รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน              
ครั้งท่ี 3/2557 

ศษ.5.1.3.9/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                
ครั้งท่ี 1/2558 

ศษ.5.1.3.9/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน              
ครั้งท่ี 2/2558 

ศษ.5.1.3.9/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                
ครั้งท่ี 3/2558 

ศษ.5.1.3.10/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 4/2558 วาระท่ี 4.3 
ศษ.5.1.3.10/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2558 วาระท่ี 4.9 
ศษ.5.1.3.5 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาล ไดแก โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลัง

สายวิชาการ รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

ศษ.5.1.3.6 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน การบริหารหลักสูตรภายในคณะใหเปนไปตามกรอบ 
TQF รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

ศษ.5.1.3.7 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (อาคารสถานท่ี) ไดแก การสํารวจสภาพแวดลอมของ
อาคารเรียนใหมีความปลอดภัย รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

ศษ.5.1.3.8 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร/กลยุทธ ไดแก โครงการการบริหารจัดการแผนกลยุทธ 
รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 
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ศษ.5.1.3.9/1  รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                  
ครั้งท่ี 3/2557 

ศษ.5.1.3.9/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                 
ครั้งท่ี 1/2558 

ศษ.5.1.3.9/3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                    
ครั้งท่ี 2/2558 

ศษ.5.1.3.9/4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                       
ครั้งท่ี 3/2558 

ศษ.5.1.3.10/1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 4/2558 วาระท่ี 4.3 
ศษ.5.1.3.10/2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 8/2558 วาระท่ี 4.9 
ศษ. 5.1.4.1/1 
(ขอ1) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 1/2558 วาระท่ี 4.12 

ศษ. 5.1.4.1/2 
(ขอ1) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 4.6ครั้งท่ี 8/2558 วาระท่ี 4.8,4.16 

ศษ.5.1.4.1/3 
(ขอ2) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 15/2557 วาระท่ี 1.2 

ศษ.5.1.4.1/4 
(ขอ2) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 1.3 

ศษ.5.1.4.1/5 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558วาระท่ี  4.5 

ศษ.5.1.4.1/6 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 4/2558วาระท่ี1.9 

ศษ.5.1.4.1/7 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 6/2558 วาระท่ี 4.14 

ศษ.5.1.4.1/8 
(ขอ4) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 3.1 

ศษ. 5.1.4.2 
(ขอ5) 

เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 

ศษ. 5.1.4.3(ขอ5) บอรดติดประกาศ ประชาสัมพันธ 
ศษ. 5.1.4.4(ขอ5) ขาวคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.5.1.4.1/9 

(ขอ5) 
รายงานการประชุมกปค. ครั้งท่ี 1/2558  วาระท่ี 3.2 เรื่องรายงานทางการเงินไตรมาสท่ี 1 
ปงบประมาณ 2558 

ศษ.5.1.4.1/10 
(ขอ5) 

รายงานการประชุมกปค. ครั้งท่ี 4/2558  วาระท่ี 3.1 เรื่องรายงานทางการเงินไตรมาสท่ี 2 
ปงบประมาณ 2558 

ศษ.5.1.4.1/11 
 (ขอ5) 

รายงานการประชุมกปค. ครั้งท่ี 6/2558 วาระท่ี 3.3 เรื่องรายงานทางการเงินไตรมาสท่ี 3 
ปงบประมาณ 2558 

ศษ. 5.1.4.5 (ขอ5) รายงานการประชุมท่ีปรึกษาภาคประชาชนครั้งท่ี 1/2558 
ศษ. 5.1.4.6 (ขอ6) คําสั่งแตงตั้งโครงฯ ท่ีคณะศึกษาศาสตร จัดข้ึน 
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ศษ.5.1.4.1/12  
 (ขอ6) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 7/2558  วาระท่ี 4.17 

ศษ. 5.1.4.7 (ขอ7) หนังสือมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน 
ศษ. 5.1.4.8  (ขอ7)                                                                                                                                                                                            หนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.5.1.4.1/13 (ขอ

7) 
รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558             วาระท่ี 3.1  

ศษ.5.1.4.1/14(ขอ 8) รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 6/2557 วาระท่ี 3.1 

ศษ.5.1.4.1/15 
(ขอ 8) 

รายงานการประชุม กปค.  ครั้งท่ี 3/2558 วาระท่ี 4.17 

ศษ.5.1.4.1/16 
(ขอ 8) 

รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 14/2557 วาระท่ี 3.5,3.21,3.23 

ศษ.5.1.4.1/17 
(ขอ 9) 

รายงานการประชุม กปค.  
ครั้งท่ี 8/2557 วาระท่ี 3.6,3.9 

ศษ. 5.1.4.8 
(ขอ 9) 

แฟมอบรมประชุมสัมมนาอาจารย/บุคลากร คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.10(ขอ 9) ประกาศจัดซ้ือจัดจางทางเว็บไซต www.ru.ac.th 

ศษ.5.1.4.1/18 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 2/2558 วาระท่ี 4.1 

ศษ.5.1.4.1/19 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 3/2558 วาระท่ี 4.8 

ศษ. 5.1.4.1/20 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 5/2558 วาระท่ี 4.1 

ศษ. 5.1.4.1/21 คําสั่งแตงตั้งคณะการการฝายตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.4.1/22 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 8/2558 วาระท่ี  4.11 
ศษ. 5.1.5.1 คณะกรรมการการจัดการความรู (KM)คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู (KM)คณะศึกษาศาสตร                  
ครั้งท่ี 1,2,3,4,5,6/2558 

ศษ. 5.1.5.3 แผนการจัดการความรู 
ศษ. 5.1.5.4 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีมีผูเรียนแตกตางหลากหลาย 

ศษ. 5.1.5.5 ข้ันตอนการดําเนินการโครงการวิจัย 
ศษ. 5.1.4.1/24 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 6/58 วาระท่ี 3.5 
ศษ. 5.1.5.6 กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศษ. 5.1.4.2 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 

ศษ. 5.1.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร ป (พ.ศ. 2555-2558) คณะศึกษาศาสตร ม.รามคําแหง 
ศษ. 5.1.6.2 แผนพัฒนาอาจารย คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 2558 
ศษ. 5.1.6.3 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร  ปงบประมาณ 2558 
ศษ. 5.1.4.8 รายการอบรมประชุมสัมมนาอาจารย/บุคลากร คณะศึกษาศาสตร 
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ศษ. 5.1.7.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 
ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งท่ี 130/2557 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
ศษ. 5.1.7.3 โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.7.4 กรอบภาระหนาท่ีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและการจัดแฟมเอกสาร 
ศษ. 5.1.7.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 

1,2,3/2558 
ศษ. 5.1.4.1/25 รายงานการประชุม กปค.ครั้งท่ี 6/2558 วาระท่ี 4.14  
ศษ. 5.1.4.1/26 รายงานการประชุม กปค.ครั้งท่ี 7/2558 วาระท่ี 4.25-4.45 

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ. 5.1.7.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบบัปการศึกษา 2557 
ศษ. 5.2.1.1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
ศษ. 5.1.7.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1,2,3/2558 

ศษ. 5.2.2.1/1 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท6/2558 วาระท่ี 3.4,4.14  
ศษ.5.2.2.1/2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท7/2558  
ศษ.5.2.2.1/3 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี 1/2558 วาระท่ี 4.14  
ศษ.5.2.2.1/4 รายงานการประชุม กปค.รั้งท่ี 6/2558           วาระท่ี 4.6 
ศษ. 5.2.3.1 ตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาค 1/2557  
ศษ. 5.2.3.2 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2557 
ศษ. 5.2.2.1/1 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท6/2558 วาระท่ี 4.14  
ศษ.5.2.2.1/2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี7/2558  
ศษ.5.2.2.1/3 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที่3/2558 วาระที่ 4.2 – 4.8 

ศษ.5.2.2.1/4 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที ่14/2557 วาระที่ 3.7 – 3.20 

ศษ.5.2.2.1/5 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที่ 6/2558 วาระที่ 4.15 

ศษ.5.2.2.1/6 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที่ 7/2558 วาระที่ 5.1 
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