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มหาวิทยาลัยรามคําแหง  และคณะศึกษาศาสตร ไดแก การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก
สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดานบริหารจัดการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการไดตรวจ
ประเมินและใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรทราบผลการดําเนินงานปการศึกษา  2558 ซ่ึงจะเปนแนวทาง                     
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตรตอไป   
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    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 
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 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 เทากับ  …………… (ระดับ...............)    
จุดเดน 

1.   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
 

  
 

  



 5 

 



1 

 

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 3.74 (ระดับดี)   
 
จุดเดน 

มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาครบถวนและนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมและวางแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรคํานึงเรื่องคุณสมบัติของอาจารยประจําของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 เทากับ 3.86 (ระดับดี)  
  
จุดเดน 

คณะศึกษาศาสตรมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตรและสถาบันวิจัยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และหนวยงานภายนอกมากข้ึน  มีศูนยสงเสริมการวิจัยเพ่ือบริการปรึกษางานวิจัย
ของคณะศึกษาศาสตร 

 
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 (ระดับดีมาก)   
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 4.10 
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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 

  

3 



 

 
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 
อาจารยชัยวัฒน  หมูเจริญ    รองคณบดีฝายบริหาร 
อาจารยบงกช  ทองเอ่ียม    รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
อาจารยนาที  เกิดอรุณ  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
อาจารยอุดม  ศรีชนะ  รองคณบดีฝายสวัสดิการ 
อาจารยวิมลมาลย สมคะเน  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
อาจารย ดร. รังสิมา  หอมเศรษฐี  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูชวยศาสตราจารยทิพย  หาสาสนศรี  รักษาราชการแทนรองคณบดีและ 

ผูอํานวยการโรงเรียน 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 

ยกเวนงานราชการลับหรืองานสําคัญใหเสนอคณบดีโดยตรง 
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 และดูงานของขาราชการเพ่ือนําเสนอ

คณบดี 
2.13 การสอบไล การพิมพขอสอบ 

7 
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2.14 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 
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 ใหรองคณบดี
ฝายนโยบายและแผนรักษาราชการแทนคณบดี 

4.  รองคณบดีฝายสวัสดิการ (ร.คศษ.ส.) มีอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 

4.1 การรับรองการใชสิทธิเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล และการ
ชวยเหลือคาใชจายในกรณีถึงแกกรรม 

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

ในกรณี คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝายนโยบาย
และแผนและรองประกันคุณภาพการศึกษาไมอยู ใหรองคณบดีฝายสวัสดิการรักษาราชการแทน 

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

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

หนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษาปริญญาบัตร 
5.8 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

6. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา (ร.คศษ.ปก.) มีอํานาจในการสั่งการ การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการดังนี้  

6.1 งานเก่ียวกับการจัดทํารายงานประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร 
6.2 กํากับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม เก่ียวกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ

การศึกษา ทุกตัวบงชี้ ของคณะศึกษาศาสตร  
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6.3 กํากับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม เก่ียวกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทุกหลักสูตร 

ในกรณีท่ีคณบดี รองคณบดีฝายบริหาร หรือรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยไมอยู ใหรองคณบดี
ฝายฝายประกันคุณภาพการศึกษารักษาราชการแทนคณบดี 

7.  รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ร.คศษ.สธ.มร.)            
มีอํานาจ ในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง ตามระเบียบคณะศึกษาศาสตร และระเบียบราชการ
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

7.1 กํากับ ดูแลบริหารจัดการท่ัวไปในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
7.2 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

 รองคณบดีฝายใดปฏิบัติราชการเรื่องใดแทนแลว และเปนเรื่องสําคัญ หรือเปนเรื่องสมควร ให
รายงานใหคณบดีทราบดวย 
 รองคณบดีทุกฝายมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางในความรับผิดชอบแลวแตกรณี 

 
ภาควิชา 
ภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนของคณะฯ โดย

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

 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานธุรการและใหการสนับสนุน

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

สถานท่ีและยานพาหนะ  และหนวยผลิตเอกสาร ซ่ึงแตละหนวยมีหนาท่ี ดังนี้ 
- หนวยสารบรรณ  มีหนาท่ีรับ สงหนังสือ  รางโตตอบหนังสือ จัดระเบียบและควบคุม

การจัดเก็บหนังสือ  จัดแยกหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ เสนอผูบังคับบัญชา เวียนและปดประกาศ 
ลงทะเบียนรับ สงจดหมายและพัสดุไปรษณีย และทําลายหนังสือราชการ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี0ไดรับ
มอบหมาย 

- หนวยการเจาหนาท่ี   มีหนาท่ีควบคุมทะเบียนประวัติ และรวบรวมขอมูลขาราชการ  
พนักงานและลูกจาง การสรรหาบุคคล  ขออนุมัติสอบบรรจุ  แตงตั้ง เลื่อนข้ัน ปรับวุฒิ ปรับตําแหนง
ควบคุมและรวบรวมขอมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ  วินัยขาราชการ  การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี0ไดรับมอบหมาย 
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- หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   มีหนาท่ีดูแลดานความสะอาดสถานท่ีท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร  เตรียมสถานท่ีหองบรรยาย  ลิฟท รถยนต  ควบคุมดูแลการเบิกจายน้ํามัน   การ
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  หนวย
สงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   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 

- หนวยกิจการนกัศึกษา  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษาดานหลกัสูตร  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 มีหนาท่ีในการติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศ
สัมพันธของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาคณะฯ 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบและมีลักษณะงานจําแนกเปน  2 
หนวย คือ 
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- หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดําเนินงานประสานงานระดับนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
บริหารงบประมาณท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการดําเนินการประสานงานระดับปฏิบัติการ
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดสงและรวบรวมแบบประเมินตาง ๆ เพ่ือนําไปประมวลผล  
 

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

การจัดตารางสอน ตรวจสอบและพิจารณาผลการสอบไลในระดับบัณฑิตศึกษา 
4. ประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ ฯ 
5. รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ และงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 
6. รวบรวมบทความจากวิทยานิพนธของมหาบัณฑิตในแตละปการศึกษาท่ีไดพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
7. จัดทําโครงการใชจายเงินประจําปสําหรับบัณฑิตศึกษาของคณะเพ่ือนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณา 
 

คณะกรรมการฝายตาง ๆ 
คณะศึกษาศาสตร มีคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบทางดานวิชาการ สงเสริมพัฒนาทาง

วิชาการ สงเสริมพัฒนากิจการนักศึกษา การบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมท้ัง
งานธุรการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร มีอํานาจและหนาท่ีตาม มาตรา 34 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 2541 ดังนี้ 

1.1 วางนโยบาย และแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
1.2 พิจารณาหลักสูตร และรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพ่ือเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย 
1.3 พิจารณาวางระเบียบและออกแบบขอบังคับภายในคณะท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

หรือเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
1.4 พิจารณาเสนอเก่ียวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําตอในคณะ

ตอมหาวิทยาลัย 
1.5 จัดการวัด ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
1.6 สงเสริมงานวิจัย งานบริการทางวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.7 พิจารณางบประมาณของคณะ 
1.8 ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี 
1.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ เก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
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2. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานบัณฑิตศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

2.1 ดําเนินการตามนโยบายและแผนงานใหสอดคลองกับนโยบายของบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2.2 วางแผนการใชจายงบประมาณและจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2.3 วางแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.4 ดูแลมาตรฐานการศึกษาของแตละหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.5 จัดทําแผนการเปดหลักสูตรตาง ๆ ทําแผนการรับนักศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2.6 ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

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

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3.5 กําหนดนโยบายและกรอบแนวทางการวิจัยเพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของ

คณะศึกษาศาสตร 
3.6 พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
3.7 พิจารณากลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการวิจัย 

และการสรางสรรคผลงานทางการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร 

3.8 รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานโครงการวิจัย แกไขปญหาและขัดอุปสรรค
เก่ียวกับการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 

4. คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน  คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน มีหนาท่ีความ
รับผิดชอบเก่ียวกับงานดานนโยบายและแผนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการของคณะฯ ประชุม กําหนด
นโยบาย วางแผนและนําเสนอคณบดีในงานท่ีเก่ียวของดังนี้ 

4.1 วิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทําแผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและ
ระยะยาวสูแผนการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหและ
จัดทําระบบงานของหนวยงานตาง ๆ ใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาการศึกษา การ
วางแผนดานแผนงานโครงการและโครงสราง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
การวิเคราะหอัตรากําลังของหนวยงานตาง ๆ 

4.2 การจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะ
ศึกษาศาสตร ดานขอมูลภายในคณะศึกษาศาสตร และปรับปรุงใหทันสมัย งานสงเสริม
และสนับสนุนดานวิจัยสถาบัน ดานสารสนเทศ  

4.3 การติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย ในดานพิธี
การและสารสนเทศดานความสัมพันธกับมหาวิทยาลัย แสวงหาความรวมมือและขยาย
ขอบเขตความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  
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5. คณะกรรมการฝายสวัสดิการและกองทุน  รับผิดชอบงานดานสวัสดิการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 

5.1  ดานสวัสดิการ  ทําหนาท่ี 
5.1.1 จัดหาแหลงเงินทุนสวัสดิการ และจัดหารายไดเขากองทุนสวัสดิการคณะ

ศึกษาศาสตร 
5.1.2 จัดสวัสดิการเงินกูยืมเพ่ือใหความชวยเหลือบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีมีรายได

นอย 
5.1.3 จัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เชน  น้ําดื่ม  เยี่ยม

ผูปวยท่ีเขารักษาตัวในโรงพยาบาล  ชวยเหลือเงินและรวมพิธีศพบุคลากร  บิดา  
มารดา  สามี ภรรยา  และบุตรของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรท่ีเสียชีวิต 

5.1.4 ดําเนินงานดานสวัสดิการตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดใหแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  โดยประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัยใน
สวนของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 

5.1.5  จัดสวัสดิการดานสรางเสริมสุขภาพใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร รวมกับ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

5.1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เขารวมขบวนพาเหรดและ
แขงขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง (สุพรรณิการเกม)  ซ่ึงมี
ประจําทุกป 

5.1.7 จัดใหมีเครื่องวัดความดันโลหิต เพ่ือใหบริการบุคลากรวัดความดันโลหิตดวย
ตนเอง 

5.2  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.2.1 วางแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับนโยบายดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร 
5.2.2 จัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร 
5.2.3 รวมโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

และหนวยงานภายนอก 
5.2.4รวมโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสถาบัน

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกีรยติ และ คณะกรรมการสวัสดิการ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดข้ึน 

5.2.5 สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรในคณะศึกษาศาสตรโดยรณรงคใหบุคลากร
คณะศึกษาศาสตรแตงกายดวยเครื่องแตงกายสีชมพูในวันอังคาร การทักทาย
ดวยการไหวและกลาวคําสวัสดี  

6. คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 งานบริการใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

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

บริการผลการสอบไลท่ีเก่ียวของกับบริการผลการสอบของนักศึกษา 
(4) วางแผน จัดเตรียมงาน และควบคุมดูแลการดําเนินงานรับสมัครใหมในแตละภาค

การศึกษาในข้ันตอนท่ีคณะฯ รับผิดชอบ 
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(5) ควบคุมดูแล การดําเนินงานบริการจัดหางานใหนักศึกษา โดยการปดประกาศรับ
สมัครงานของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

(6) วางแผน จัดเตรียมงานและควบคุมการดําเนินงาน ลงทะเบียนในแตละภาค
การศึกษา 

*(7) ควบคุม ดูแลการดําเนินงานการขอสอบซํ้าซอนในแตละภาคการศึกษา 
(8) วางแผน ควบคุม ดูแลบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
(9) วางแผน ควบคุม ดูแล การจัดทําบอรดนิเทศ 

6.2. งานบริการทุนการศึกษา 
(1) ทุนภายในคณะ 

- วางแผนควบคุมดูแลการดําเนินงานเก่ียวกับทุนการศึกษา 
- จัดวางตัวบุคลากรใหดูแลรับผิดชอบเรื่องทุนการศึกษา 
- ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาในเรื่องการขอรับทุนการศึกษา 
- จัดทําประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทตาง ๆ ของคณะ

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

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

ครูของคณะศึกษาศาสตร สวนภาคเรียนท่ี 2 มอบในวันครู 
(2) ทุนของมหาวิทยาลัย 

- ดําเนินงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 
(3) เปนกรรมการสัมภาษณทุนของมหาวิทยาลัย 

- ดําเนินงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 
6.3 งานในโครงการกิจการพิเศษ 

(1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร 
- วางแผนควบคุมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหมเพ่ือแจก

นักศึกษา 
- จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- รวมเปนวิทยากรในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการใหบริการการศึกษาภายใน

คณะศึกษาศาสตร 
(2) โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร 

- วางแผนควบคุม ดูแล การดําเนินงาน 
- เชิญคณะกรรมการชมรมวิชาการของคณะศึกษาศาสตรรวมประชุม 
-  ประกาศเชิญชวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรรวมงานพิธีไหวครู 
-  เชิญคณาจารยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตรรวมงาน 
-  ขอความอนุเคราะหดนตรีไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  ขอความอนุเคราะหยืมเสื้อครุยปริญญา และเข็มพอขุนของสํานักพิมพ 
-  จัดเตรียมสถานท่ี 
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(3) โครงการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีลักษณะพึงประสงค โดยการ
จัดโครงการหรือกิจกรรมใหครบ 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) แจงผลการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแกนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรให

ทราบ 
(5) แจงบัณฑิตเก่ียวกับกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

หมายเหตุ  * เปนภารกิจท่ีงานบริการการศึกษาไดดําเนินการใหบริการอยางตอเนื่อง 
7. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 
7.1 วางแผนการดําเนินงานระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับ

นโยบายของคณะศึกษาศาสตร 
7.2 จัดโครงการเพ่ือเสริมสรางความรูความขาใจและทักษะประกันคุณภาพใหกับบุคลากร

ในคณะศึกษาศาสตรอยางสมํ่าเสมอ 
7.3 รวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ประเมินผลและจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง 
7.4 สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการพัฒนาการจัด

การศึกษา และสามารถใชรวมกันท้ังระดับภาควิชาและคณะฯ 
7.5 ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เพ่ือรายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตร 
7.6 สงเสริมใหมีการใชกระบวนการคุณภาพ PDCA ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ

คณะฯ เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพภายในองคกร 
7.7 ติดตามผลการปะเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกเพ่ือนําผลการประเมินไป

พัฒนา  ปรับปรุงการใหความรูและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 

8. คณะกรรมการฝายบริหารและพัฒนา มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหารงานของ
คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 

8.1 วางแผนเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล 

8.2 พัฒนาระบบ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.3 พัฒนาดานกายภาพ และสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา

และบุคลากร 
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8.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานการบริหารจัดการและการเรียนการ
สอน 

8.5 พัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

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

  1. หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
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  สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา  
 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 
 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
 15. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร 
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         จํานวนนักศึกษา  

จํานวนนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  
 จํานวนนักศึกษาใหม (ปการศึกษา 2558) 

 

คณะ/ระดบั จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 

ระดับปริญญาตรี 6,248 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ(สวนกลาง)   - 

ระดับปริญญาโท (สวนกลาง)   476 

รวมทั้งสิ้น 5,413 

 
          จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

คณะ/ระดบั จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 

ระดับปริญญาตรี 6,198 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ(สวนกลาง) 150 

ระดับปริญญาโท (สวนกลาง) 310 

รวมทั้งสิ้น 5,413 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2557-2558) 

คณะ/ระดบั จํานวนนักศึกษา (คน) 

ระดับปริญญาตรี 760 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ - 

ระดับปริญญาโท  2,966 

รวมทั้งสิ้น 3,726 

 
 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 79.5 19.5 99 
ผูชวยศาสตราจารย 0 17 13 30 
รองศาสตราจารย 0 31 18 49 
รวม 0 127.50 50.50 178.00 

              ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2559 
 
 

แสดงจํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2558 
 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

 ขาราชการ 9 
สายปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 16 

 ลูกจางประจํา 7 

 ลูกจางงบรายได 10 
 ลูกจางประจํา (งบรายได) 1 
 ลูกจางช่ัวคราว (รายป) 22 
 ลูกจางเงินโครงการฯ 11 

รวม 76 

 
งบประมาณ 
  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานของคณะฯ จากงบประมาณแผนดิน และจากงบประมาณรายจาย
จากรายได จํานวน 78,810,850บาท ดังรายละเอียด 
 
งบประมาณรายจายจากรายได ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน   76,810,850  บาท 

ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     76,450,850  บาท 
1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร   76,450,850  บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 
1.1.1จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร  71,990,850  บาท 
กองทุนเพ่ือการศึกษา     71,165,850  บาท 
1. งบบุคลากร      26,865,850  บาท 

1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย     6,163,630  บาท 
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1.1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย     
1.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 

1.2 คาจางลูกจางงบรายได      9,193,360  บาท 
1.2.1 คาจางลูกจางงบรายได     
1.2.2 คาตอบแทนการเลื่อนข้ันพิเศษ 

1.3 คาจางชั่วคราว      11,508,860  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 

กองทุนสินทรัพยถาวร           825,000  บาท 
1. งบลงทุน            825,000  บาท 

1.1 คาครุภัณฑ           825,000  บาท 
1.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               -          บาท 

1.2 กิจกรรมสนับสนุน 
1.2.1 บริหารจัดการท่ัวไป        4,460,000  บาท 
กองทุนท่ัวไป          4,260,000  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(เงินอุดหนุนท่ัวไป)             10,000 บาท 
2.1 เงินสมาชิกสมาคม             10,000  บาท 

กองทุนพัฒนาบุคลากร            200,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร)          200,000  บาท 

1.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร         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 
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1. งบเงินอุดหนุน(ตามยุทธศาสตร)            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(ตามยุทธศาสตร)            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 (ตามยุทธศาสตร)          200,000  บาท 

1.1  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย           200,000  บาท 
ฉ. แผนงานสนับสนุนวิชาการ              60,000  บาท 

1. งานสนับสนุนวิชาการ               60,000  บาท 
1.1 กิจกรรมรอง 

1.1.1 กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา             60,000  บาท 
กองทุนกิจการนักศึกษา               60,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน(ตามยุทธศาสตร)             60,000  บาท 

1.1  เงินอุดหนุนกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา            60,000  บาท 
 
 

ตราสัญลักษณและสีประจําคณะ 
 

ตราสญัลักษณ 
 
 
 
 
 
 

สีประจําคณะ 
 
 
 
 
 

สีชมพู 
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1.1 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจบัุน    
ผลการประเมินป 2558 
(เนื้อหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2558) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1. การกําหนดวัตถุประสงคของแผนกิจกรรม

พัฒนานักศึกษายังไมชัดเจน 
2. ควรนําผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษามาใชในการปรับปรุงแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

 
3. ควรมีการวิเคราะหขอมูลและสาเหตุของ

หลักสตูรท่ียังไมผานเกณฑการประเมิน
และนําเสนอ กปค. และมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รวมกันดําเนินการและปรับปรุงหลักสูตร
ตอไป 

 

- ดําเนินการกําหนด
วัตถุประสงคของแผนกจิกรรม
พัฒนานักศึกษาตามแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย 

- ดําเนินการปรับตัวช้ีวัดโครงการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหชัดเจน 

- สรปุผลการประเมินหลักสตูรท่ี
ไมผานการตรวจการประเมินเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณา หาแนวทาง
แกไขปรับปรุง 

 

- ดําเนินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามแผนปฏิบัตริาชการ 
ป 2559 
 

- การดําเนิโครงการกิจกรรม
บรรลุทุกตัวช้ีวัด 

- หลักสตูรท่ีไมผานการ
ประเมินปการศึกษา  2557  
ผานเกณฑการประเมินรอยละ 
20 

 
กค.58-มิ.ย. 59 

 
 
 

 
โครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาจํานวน 4 โครงการ 
 
 
โครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาจํานวน 4 โครงการ 
 
ผลการประเมินหลักสตูรป
การศึกษา  2558  
 
 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
1. ควรสนับสนุน/สงเสรมิ ใหอาจารยขอทุน

วิจัยเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการขอทุนจาก
แหลงภายนอก ปจจุบันมีอาจารยขอทุน
วิจัยเพียง  21 คน จาก 173 คน ซึ่งคิด
เปนรอยละ 12.14  

2. ควรสงเสริมใหคณาจารยรุนใหมทําวิจัย 
โดยใหอาจารยท่ีมีประสบการณการทํา
วิจัยเปนพ่ีเลีย้งใหคําปรึกษาในการทําวิจัย 

3. ควรปรับคาเปาหมายในแตละตวับงช้ีวัดไม
นอยกวาผลการดําเนินงานในปปจจุบัน  

4. ควรจัดทําโลหรือประกาศเกียรติคุณใหกับ
อาจารยท่ีทําวิจัยนอกรางวัลท่ีมีจํานวนเงิน 
1,000 บาท 

 

 
-จัดตั้งศูนยสงเสรมิการวิจยัท่ี
สนับสนุนการวิจัยคณะศึกษาศาสตร 
จัดทําคูมือการวิจยั เพ่ือสงเสริมให
คณาจารยทําวิจัยมากข้ึน 
 
-สนับสนุนใหทําวิจัยกับอาจารยใหม
ในการทําวิจัย 
 
- ประชุมเพ่ือดําเนินการปรับปรุงคา
เปาหมาย 
-ประชุมเพ่ือเสนอแนะจัดทําโลหรอื
ประกาศเกียรตคิุณใหกับอาจารยท่ี
ทําวิจัยนอกรางวัล 
 

 
ปการศึกษา  2558 คณาจารย
ทําวิจัยมากข้ึน และทําวิจยั
รวมกับอาจารยรุนใหม   
 

- ดําเนินการปรับเปาหมาย
ตัวช้ีวัดโดยดูจากผลการประเมิน
ปท่ีผานมา 

- ประชุมเสนอคณะกรรมการ 
กปค.เพ่ือเสนอจดัทําโลหรือ
ประกาศเกียรตคิุณใหกับ
อาจารยท่ีไดรับรางวัล 

 
กค.58-มิ.ย. 59 

 

- คณาจารยไดรับทุนสนับสุ
นจากภายใน  1,781,182  
บาท ไดรับทุนจากภายนอก  
16,590,167  บาท 
 

- มีกาปรับปรุงเปาหมาย
เปาหมายในแตละตัวบงช้ี2.2  
จาก 20,000  บาท  เปน 
25,000  บาท  เปาหมายป
ตอไป คือ 30,000  บาท 

- มีนโยบายจัดทําโลหรือ
ประกาศเกียรตคิุณใหกับ
อาจารยท่ีไดรับรางวัลวิจัยดีเดน 
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ผลการประเมินป 2557 
(เนื้อหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2558) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
- ควรมีการวางแผนการใชประโยชนจาก
โครงการบริการวิชาการแกสังคมอยางเปน
รูปธรรม 
- ควรเพ่ิมการจดัโครงการบริการวิชาการ
ใหมากข้ึน เพราะปจจุบันมีเพียงโครงการ
เดียว 

 
มีการประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการแกสังคมเพ่ือวานแผนการ
ดําเนินการโครงการ จัดทําแผนการ
ใชประโยชนจากโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม นอกจากน้ียังได
เพ่ิมโครง 
การบริการวิชาการแกสังคมอีก 1 
โครงการ 

 
มีการตดิตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงโครงการฯ และ
แผนการดาํเนินงงาน แผนการ
นําไปใชประโยชน สามารถนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

 
กค.58-มิ.ย. 59 

 
คณะกรรมการบริการวิชาการแกสงัคม คณะ
ศึกษาศาสตร ดําเนินการสาํรวจความตองการ
ของกลุมเปาหมาย เพ่ือนําผลสํารวจมาจัด
โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 2559 จํานวน 2 
โครงการ ดังน้ี 
1) โครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง       
“การสงเสริมคณุลักษณะและสมรรถนะครเูพ่ือ
จัดการเรียนการสอน” 
2) โครงการบริการวิชาการแกสังคม เรื่อง        
“การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยและ
เทคโนโลย”ี อีกท้ังนําผลการประเมิน
ขอเสนอแนะจากการจัดโครงการครั้งน้ีไป
ปรับผนการใหบริการวิชาการในปงบประมาณ 
2560 เพ่ือใหผูรวมโครงการฯไดรบัประโยชน
อยางตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และ 
วัฒนธรรม 
- 
 

 
ทบทวนโครงการบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมท่ีดําเนินการไปแลว และ
หาจุดเดนของคณะเพ่ือทําเนินการ
จัดโครงการท่ีตอบสนองดานพันธกิจ
ของคณะฯ และสามารถนํามาบูรณา
การเรยีนการสอนได 

 
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

กค.58-มิ.ย. 59 
 
 
 

 

จัดทําแผนทํานุทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เรื่องอาหรไทยในวัฒนธรรมขาว บรรจุใน
แผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2559 
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ผลการประเมินป 2557 
(เนื้อหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2558) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารของคณะ 
1.  คณะควรประสานงานกับทาง

มหาวิทยาลยัในการดูแลบํารุงรักษา
หองเรียนใหมสีภาพท่ีพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน โดยอาจบูรณา
การกับการเรียนการสอนของสาขาวิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 
สนับสนุนอุปกรณสําหรับการจดัการ
เรียนการสอนของภาควิชาคหกรรม
ศาสตร 
 
 
 
 

 
มีอุปกรณท่ีใชสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ
 

 
กค.58-มิ.ย. 59 

 

 
มีอุปกรณครบถวนพรอมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ
 

 
 



 
 

24 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

องคประกอบท่ี 1   การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรไดนําผลการประเมินแตละหลักสูตรซ่ึงไดผลมาจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ท่ีสํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

รามคําแหงสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพใหคณะรับทราบ  คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตร จํานวน 27  หลักสูตร ไดแก 
 

ผลการประเมิน ปการศึกษา 2558 

คะแนนประเมิน
หลักสูตร 

(คะแนนเต็ม 5) 

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 2.07 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  0.00 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร  0.00 

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 0.00 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 2.41 

6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 2.50 

7 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 0.00 

8 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา 3.35 

9 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร 2.86 

10 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา  0.00 

11 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 3.09 

12 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2.71 

13 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2.03 
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ผลการประเมิน ปการศึกษา 2558 

คะแนนประเมิน
หลักสูตร 

(คะแนนเต็ม 5) 

14 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 3.14 

15 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2.76 

16 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา 3.09 

17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 0.00 

18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 0.00 

19 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 0.00 

20 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  0.00 

21 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2.92 

22 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา 0.00 

23 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 2.25 

24 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 0.00 

25 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 0.00 

26 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการประเมินและวิจัยการศึกษา 3.38 

27 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร 0.00 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 38.56 

จํานวนหลักสูตร  27 หลักสูตร 

คาเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร 1.43 
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หลักฐาน 
ศษ. 1.1.1.1   สรุปผลการประเมินหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา  2558 

เกณฑการประเมิน   (ผลผลิต) 

           คาเฉลีย่ของระดับคุณภาพของทุกหลักสตูรท่ีคณะรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ 
                          

คะแนนท่ีได  = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตร
นั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

 
เปาหมาย 2 ทําได  1.43    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........2......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 1.43.คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. อาจารยประจําคณะท่ี

มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดรวมท่ีลาศึกษาตอ......178.....คน 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก....50.50....คน 
3.  จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ.........1.........คน 
4. รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  28.37 
 
สูตรการคํานวณ 
  รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 50.50  X  100    =   28.37 
                                       178 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร             
ปการศึกษา  2558 

 

*นับจํานวนอาจารยประจําตามปการศึกษา นับท้ังปฏิบัติการงานและลาศึกษาตอ 
เกณฑการประเมิน  (ปจจัยนําเขา) 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40  ข้ึนไป 
 
เปาหมาย รอยละ 30 ทําได  รอยละ 28.37    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  รอยละ 30 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 3.50 คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. อาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดรวมท่ีลาศึกษาตอ........178....คน 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย.........-.............คน 
3. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย......49..........คน 
4. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย.......30......คน 
5. รวมจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ......79......คน 
6.  จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ...........1................คน 
7. รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
 ผูชวยศาสตราจารย44.38 
สูตรการคํานวณ 
    รอยละของจํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  79  X  100   =   44.38 
                                      178 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนก
ตามวุฒิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร          
ปการศึกษา  2558 

*นับจํานวนอาจารยประจําตามปการศึกษา นับท้ังปฏิบัติการงานและลาศึกษาตอ 
เกณฑการประเมิน    (ปจจัยนําเขา) 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 
     เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

          5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 
เปาหมาย  รอยละ 30 ทําได  รอย 44.38    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป รอยละ 46 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 3.70 คะแนน (เต็ม 5) 
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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)  
3. แปลงคาความแตกตางเปนคะแนน     (คะแนน)                                  

 
หลักฐาน 
 ศษ. 1.4.1.1    หนังสือ เรื่องการเทียบเคียงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับหลักสูตร และการยกเวนไมประเมินตัวบงชี้ 1.4  ระดับคณะ 
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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 = ∑n ici 

เม่ือ ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสตูรคํานวณดังนี ้
 

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

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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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 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 
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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. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใช

ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
    คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดังนี้ 
1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร             
ปการศึกษา 2558 จัดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดความรูในแนว
ทางการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร อีกท้ังเปน
การแนะแนวการปฏิบัติตัวการใชชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย
แกนักศึกษา 
2.ในแตละภาควิชามีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาและจัด
ตารางใหคําปรึกษากับนักศึกษา 
3.มีหนวยงานบริการการศึกษาโดยเฉพาะหนวยกิจการ
นักศึกษาท่ีทําหนาท่ีใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวทางในการดํารงชีวิตใหกับนักศึกษา 

ศษ.1.5.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 

ศษ.1.5.1.2 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2558 

ศษ.1.5.1.3 หนาท่ีความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.1.5.1.4 สําเนาการลงชื่อของนักศึกษาท่ีมาเขารับ
บริการใหคําปรึกษา 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร มีการประชาสัมพันธขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา กองทุนกูยืม
ทางการศึกษา การรับสมัครงาน กิจกรรมพัฒนาตนเอง 
เปนตน โดยประชาสัมพันธผานการติดประกาศตามบอรด
ประชาสัมพันธและทาง เว็บไซตคณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ac.th และเฟสบุค
www.facebook.com/RU.educ/ 

ศษ.1.5.2.1 ประกาศพิจารณาทุนการศึกษา               
ปการศึกษา 2558 

ศษ.1.5.2.2 ประกาศขอมูลขาวสาร 

ศษ.1.5.2.3 ประกาศประชาสัมพันธคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.1.5.2.4 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ac.th  
www.facebook.com/RU.educ/ 

 
 
 

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

เพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางาน
เม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา คือ โครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมในชีวิตการ
ทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 

ศษ. 1.5.3.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความ
พรอมในชีวิตการทํางาน คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 

4. ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในขอ 
1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการมีดังนี้ 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการ

การศึกษา ปการศึกษา 2558 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.24 
2. ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร 

ปการศึกษา 2558 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.90 
3. ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรม

ในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมในชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2558 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.36 

ศษ.1.5.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการ
ใหบริการงานบริการการศึกษา                   
ปการศึกษา 2558 

ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2558 

ศษ.1.5.4.3 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือ
เตรียมความพรอมในชีวิตการทํางาน 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มา

ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและ
การใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการใหบริการแก
นักศึกษา และนําผลการประเมินโครงการท่ีคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษามีสวนรับผิดชอบเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา 
เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการการศึกษา  
ปการศึกษา 2558 เรื่องท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา ไดแก การใหขอมูลทาง
โทรศัพท 

2. ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร       
ปการศึกษา 2558 เรื่องท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา ไดแก อาคารสถานท่ีไม
เพียงพอตอจํานวนนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษามาเปนจํานวนมาก 

3. ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมในชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร            
ปการศึกษา 2558 เรื่องท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา ไดแก การ
ประชาสัมพันธและเอกสารประกอบ  

ศษ.1.5.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 2/2559  
วาระท่ี 3.1 

ศษ.1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 3/2558  
วาระท่ี 4.1 

ศษ.1.5.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 3/2559  
วาระท่ี 3.1 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพแก
ศิษยเกา 

คณะศึกษาศาสตร มีการจัดกิจกรรมใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนใน
การประกอบอาชีพแกศิษยเกา โดยใหจัดโครงการ”คืนสูเหยาชาวสีชมพู 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558” โดยมีการจัดกิจกรรมใหความรูท่ี
เปนประโยชนกับนักศึกษา และเปนประโยชนตอศิษยเกา 

ศษ.1.5.6.1 โครงการคืนสูเหยาชาวสีชมพู คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558  

 
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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ตัวบงช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม 

    คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน ไดแก ดานคุณธรรม 
จริยธรรม,ดานความรูความสามารถ, ดานทักษะทางปญญา, 
ดานพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
, ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

ศษ.1.6.1.1 
 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (2559-2563) คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2559 
 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.3 แผนดําเนินงานปการศึกษา 2558 
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ศษ.1.6.1.4 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ท่ี 12/2559 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการ
นักศึกษา ครั้งท่ี1/2559 วาระ 4.2 

        คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก โครงการเสริมสราง
ความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความ
พรอมในชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2558 

2. ดานความรู ไดแก โครงการใหความรูประสบการณ
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 
 

ศษ.1.6.2.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมใน
ชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร                
ปการศึกษา 2558 

ศษ.1.6.2.2 โครงการใหความรูประสบการณวิชาชีพ  
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 

ศษ.1.6.2.3  โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางปญญาเพ่ิม
ทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ ปการศึกษา 
2558 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
   

3. ดานทักษะทางปญญา ไดแก โครงการเรียนรู
รวมกันเสริมสรางปญญาเพ่ิมทักษะการสื่อสารและ
สารสนเทศ ปการศึกษา 2558 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ไดแก โครงการสงเสริมความสัมพันธนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โครงการเรียนรู
รวมกันเสริมสรางปญญาเพ่ิมทักษะการสื่อสารและ
สารสนเทศ 

ศษ.1.6.2.4 โครงการสงเสริมความสัมพันธนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยเริ่ม
ตั้งแตการพัฒนาเตรียมความพรอม ผูนํากิจกรรม การ
เขียนโครงการ การประเมินโครงการ จํานวน  1 กิจกรรม
คือ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร           
ปการศึกษา 2558 

ศษ.1.5.1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผล

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ครั้งตอไป 

ผลการประเมินวัตถุประสงคของกิจกรรมและการนําผล
การประเมินมาปรับปรุงในการดําเนินครั้งตอไปมี ดังนี้ 

1. โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมในชีวิตการ
ทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.36 เรื่องท่ีควรปรับปรุง คือ การ
ประชาสัมพันธโครงการฯ 

2. โครงการเรียนรูรวมกันเสริมสรางปญญาเพ่ิม
ทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.20 เรื่องท่ีควรปรับปรุง คือ การประชาสัมพันธ
โครงการฯ 

3. โครงการสงเสริมความสัมพันธนักศึกษา            
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.13 เรื่องท่ีควรปรับปรุง คือ การประชาสัมพันธ
โครงการฯ 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.90 เรื่องท่ีควรปรับปรุง คือ อาคารสถานท่ีไมเพียงพอ
ตอจํานวนนักศึกษา 

ศษ.1.5.4.3 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือ
เตรียมความพรอมในชีวิตการทํางาน 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 

ศษ.1.6.4.1 ผลประเมินโครงการเรียนรูรวมกัน
เสริมสรางปญญาเพ่ิมทักษะการสื่อสาร
และสารสนเทศ ปการศึกษา 2558 

ศษ.1.6.4.2 ผลประเมินโครงการสงเสริม
ความสัมพันธนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 

ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2558 

ศษ.1.6.4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา  
ครั้งท่ี 3/2559 วาระท่ี 3.1 
ครั้งท่ี 1/2559 วาระท่ี 3.2 
ครั้งท่ี 3/2559 วาระท่ี 3.2 
ครั้งท่ี 3/2558 วาระท่ี 4.1 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
    คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมตางๆ มีการประเมินแผนการดําเนินงาน กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  

ศษ.1.6.5.1 ผลการประเมินแผนดําเนินงาน                
ปการศึกษา 2558 (แผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา) 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลประเมินโครงการเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาและ
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เพ่ือนําผลการ
ประเมินท้ัง 5 กิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาในการจัดโครงการและกิจกรรมโดยระบุไวใน
แผนดําเนินงานและวัตถุประสงคโครงการในการ
ดําเนินการครั้งตอไป 

ศษ.1.6.4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา  
ครั้งท่ี 3/2559 วาระท่ี 3.1 
ครั้งท่ี 1/2559 วาระท่ี 3.2 
ครั้งท่ี 3/2559 วาระท่ี 3.2 
ครั้งท่ี 3/2558 วาระท่ี 4.1 

ศษ.1.6.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร  

 
 

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. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่

สามารถนาํไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบสารสนเทศดานการ
วิจัย http://www.edu.ru.ac.th  และสถาบันวิจัยและ
พัฒนามีระบบสารสนเทศในการใหบริการดานการวิจัย
http://www.rd.ru.ac.th 
เพิ่มเว็บสารสนเทศสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

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

 

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

2. สนับสนนุพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในประเดน็ตอไปนี ้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงาน
สรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนย
เคร่ืองมือ   
  หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนบัสนนุการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนบัสนุน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลติงาน 
  สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน  
หองปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรือ  
งานสรางสรรค เชน การจัดประชุม  วิชาการ 
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ  ศาสตราจารย
รับเชิญ (visiting professor) 

1. คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย
คณะศึกษาศาสตร  ที่ชวยเหลือในการประสานงาน ติดตอ
การดําเนินงานและโครงการตางๆ ที่เก่ียวของกับงานวจิัย 

2. สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มี
บริการปรึกษางานวิจยั (http://www.rd.ru.ac.th)  
นอกจากนี้  คณะฯ2 จัดทําและแจกจายคูมือการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อใหคณาจารยและบุคลากรไดใช
ประโยชนในการขอทุนคณะ 

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

4.  จัดตั้งศูนยสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร ที่ให
คําปรึกษาและสนับสนุนงานวิจยัของคณะศึกษาศาสตร 

5.  มีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติทางจิตวิทยา "ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตร
แหงใจ" TNCP 2017 : Thailand National 
Conference on Psychology "Enabling Change 
and Quality of Life through Psychology" 

ศษ. 2.1.2.1 คําสั่งที่ 05/2559 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัย             คณะศึกษาศาสตร 

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

ศษ. 2.1.2.2 
 

คูมือการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.2.3 ฐานขอมูลอางอิงสาํนักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง www.lib.ru.ac.th 

ศษ. 2.1.2.4 
 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 15/59วาระ
ที่ 4.1 การสงเสริมวิจัยคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.2.5 
 

โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา "ชีวิตดี 
เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ" TNCP 
2017 : Thailand National 
Conference on Psychology 
"Enabling Change and Quality of 
Life through Psychology" 

 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis
http://www.lib.ru.ac.th/
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
  6. คณะมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 

เร่ือง “การเขียนเคาโครงวิจัยทีม่ีคุณภาพ” 
7.  คณะศึกษาศาสตรไดรวมกับโครงการประชุมวชิาการ
และการนาํเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา เร่ือง 
“Thailand National Conference on Psychology: 
Empowering People in the World of Change 
(TNCP 2016) ปลุกพลังแหงจิตใจใหทันโลกแหงการ
เปลี่ยนแปลง” 

ศษ. 2.1.2.6 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย เร่ือง 
“การเขียนเคาโครงวิจัยที่มีคุณภาพ” 

 

ศษ. 2.1.2.7 
 

โครงการประชุมวชิาการและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา เร่ือง 
“Thailand National Conference on 
Psychology: Empowering People in 
the World of Change (TNCP 2016)  
ปลุกพลังแหงจิตใจใหทันโลกแหงการ
เปลี่ยนแปลง” 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทนุวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

คณะศึกษาศาสตรไดรับเงนิเพื่อเปนทนุวิจัย จาก
งบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ  
2559   รวมเปนเงินทั้งสิ้น  1,781,182  บาท 
และเงินสนับสนนุทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก  จํานวน
เงิน 16,590,167  บาท 

 
 

ศษ. 2.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559            
คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ.2.1.3.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  
ปงบประมาณ  2559 

ศษ. 2.1.3.3 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิสนับสนนุจาก
ภายนอก  ปงบประมาณ  2559 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุ

การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคใน การประชุมวชิาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรสนบัสนุนใหคณาจารยเผยแพร
ผลงานวิจัยโดยนาํบทความวิจยัเผยแพรในการประชุม
วิชาการในตางประเทศ โดยรับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลยั  เชน เร่ือง   

-  ขออนุมัติทุนไปเสนอบทความวจิัย ณ ตางประเทศ 
(รองศาสตราจารย ดร. อรนุช ลมิตศิริ) 
- ขออนุมัติทุนไปเสนอบทความทางวิชาการ ณ  
ประเทศตุรกีอาจารยดร. ศยามน อินสะอาด   

ศษ. 2.1.4.1 
 
 
 

รายชื่อคณาจารยเขารวมการประชุมวิชาการนานาชาต ิ
 
 

 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ
นักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ  
ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรค
ดีเดน 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การเขียนเคาโครงวิจัยทีม่ีคุณภาพ”  ในวันที่ 12 
พ.ค. 2559  นอกจากนี้คณะฯ ยังมีนโยบายการสราง
ขวัญและกําลังใจสําหรับผูที่ทําวจิัย โดยมอบโลหรือ
เกียรติบัตรใหสําหรับนักวิจัยที่ไดรับรางวัลวจิัย 

ศษ. 2.1.5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียนเคาโครง
วิจัยที่มีคุณภาพ” 

ศษ. 2.1.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งท่ี  1/2559            
วาระท่ี 4.4  ขอหารือการสรางขวัญและกําลังใจ
สําหรับนักวิจัย 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นาํไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

แนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ในการดําเนนิการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นาํไปใช
ประโยชน ดังนี้ 1) มีระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวา
ดวยการบริหารจัดการสิทธปิระโยชนจากทรัพยสนิทาง
ปญญา พ.ศ.2549 2) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการดานการจดลิขสิทธิ์ 3) กําหนดผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจดลิขสิทธิผ์ลงานวจิยั 4) ผลงานและรายชื่อ
เจาของผลงานวิจัยอยูระหวางดาํเนินการแจงจดลิขสิทธิ ์

ศษ. 2.1.6.1 
 
 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการบริหาร
จัดการสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.
2549 

ศษ. 2.1.6.2 
 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการดานการจด
ลิขสิทธิ ์

ศษ. 2.1.6.3 
 

เอกสาร/ตัวแทนมหาวิทยาลัยดาํเนินการแจงจดลิขสิทธิ ์

ศษ. 2.1.6.4 
 

 รายชื่อผลงานและเจาของผลงานวิจัยที่อยูระหวาง
ดําเนินการแจงจดลิขสิทธิ ์ 

ศษ. 2.1.6.5  แบบยื่นหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ ์  

 
 
 

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
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.1.pdf
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เกณฑการประเมิน    (ขอ)  (กระบวนการ) 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดาํเนนิการ 

1 ขอ 

มีการดาํเนนิการ 

2 ขอ 

มีการดาํเนนิการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดาํเนนิการ 

5 ขอ 

มีการดาํเนนิการ 

6 ขอ 

 
เปาหมาย  6 ขอ ทําได 6 ขอ บรรลุเปาหมาย                 ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  6 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ    5  คะแนน (เต็ม 5) 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 

แหลงเงินทุนสนับสนุน 
รวมเงินภายในและ

ภายนอก 

จํานวนอาจารย
ประจํา 

ปฏิบัติงานจริง 

จํานวนนักวิจัย
ประจํา (ถามี) 

จํานวนเงินสนับสนุนตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา (บาท/คน) 

คาคะแนน
ที่ได 

งบภายใน 
งบภายนอก 

งบแผนดิน งบรายได 
- 1,781,182 16,590,167 

 
18,371,349 178 

ลาศึกษาตอ 1 คน  
- 103,792.93 5 

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

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2558 
ศษ. 2.2.2.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2559 
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เกณฑการประเมิน   (ปจจัยนําเขา) 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจาํวนอาจารยประจาํและนักวิจัยประจาํเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

     กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน คะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

     กลุมสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

     กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัย 

  

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ     = 
จํานวนเงินสนับสนนุ งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัย 

 

     2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด     = 
จํานวนเงินสนับสนนุ งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
เปาหมาย  25,000  บาท ทําได 103,792.93  บาท  บรรลุเปาหมาย       □  ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  30,000 บาท 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน (เต็ม 5) 
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ตารางเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ลําดับ 
ชื่อเจาของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) 
ภายนอก (ระบุ) 

งบแผนดิน งบรายได 

1 ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน           
รศ.ดร.สุวิมล  ติรกานันท 

การสรางแบบทดสอบที่มีความเที่ยง
และความตรงตามทฤษฎีการตอบ
ขอสอบจากคลังขอสอบ 

20 ม.ค.59 19 ม.ค. 60 12 เดือน 
 

96,504  

2 อาจารยผองพรรณ  สิทธชิัย แนวทางการพัฒนาการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติของ
นักศึกษาสตรีระดบัปริญญาโทภูมิภาค 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

6 พ.ย. 58 5  พ.ย. 59 12 เดือน 

 

81,948  

3 อาจารยยาซา  มะหะมาน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมการใชสื่อสังคม
ออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาควิชาหลักสตูรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

6 พ.ย. 58 5 พ.ย. 58 12 เดือน 

 

79,704   

4 อาจารยปญญา  พุดซอน ผลการใชโปรแกรมการออกกําลังกายที่
สงผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย
และสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพใน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

6 พ.ย. 59 5 พ.ย. 59 12 เดือน 

 

80,904   

5 อาจารยสํารวย  หาญหาว ปจจัยที่มีผลตอเจตคติและ
ความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนสาธติ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

6 พ.ย. 28 5 พ.ย. 59 12 เดือน 

 

55,068   
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ลําดับ 

ชื่อเจาของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) 
ภายนอก (ระบุ) 

งบแผนดิน งบรายได 

6 รศ. ดร.จันทรจารี เกตุมาโร, 
อ.พนัชกร ภวภูตานนท ณ 
มหาสารคาม  
อ. ดร.เกษม ชูรัตน 

การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาสุขศึกษา 

23 ก.พ.59 22 ก.พ.59 1 เดือน 

 

50,000    

7 ผศ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการวัดผลการศึกษา 

20 เม.ย. 59 19 ธ.ค.  59 8 เดือน 
 

50,000  

8 ผศ. ดร. มานิกา วิเศษสาธร 
อ.รพีกรณ  เปยมพืช 

การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาจติวิทยา 

20 เม.ย. 59 19 พ.ย.  59 7 เดือน 
 

59,345  

9  
อ.ผกามาศ  รัตนบุษย 

การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาพลศึกษา 

20 เม.ย. 59 19 พ.ย.  59 7 เดือน 
 

50,000  

10 อ.ดร.ภูวิเดช  ธนิชานนท การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาภูมิศาสตร 

20 เม.ย. 59 19 ต.ค. 59 6 เดือน 
 

50,000  

11 อาจารยวิมลมาลย สมคะเน 
อาจารยดร. ชนะวงศ หงส 

การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรการศีฬา 
พ.ศ. 2555 

20 เม.ย. 59 19 เม.ย.59 12 เดือน 
 

50,000  

12 อาจารย ดร. บุษกร เชี่ยวจินดา
กานตและ อาจารยทิพา หา
สาสนศรี 

การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

18 พ.ค. 59 17 ต.ค. 59 5 เดือน 
 

50,000 
(25,000) 

 

13 รศ.สมจิตรา  ภักดีสงคราม การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการประเมินและ
การวิจัยการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

23 ก.พ.59 22 ต.ค.59 8 เดือน 

 

50,000  
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ลําดับ 
ชื่อเจาของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) 
ภายนอก (ระบุ) 

งบแผนดิน งบรายได 

14 รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาคณติศาสตรศึกษา 

23 ก.พ.59 22 ธ.ค. 59 10 เดือน 
 

49,850  

15 รศ.พนคุณ คุณาชีวะ การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

23 ก.พ.59 22 ก.พ.59 7 เดือน 
 

49,565  

16 รศ.ดร.มาลินี บุณยรัตนพันธ การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู พ.ศ. 2555 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

23 ก.พ.59 22 ต.ค.59 8 เดือน 

 

50,000  

17 รศ.ดร.พ.ต.ท.ศิริพงษ           
เศาภายน 

การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา 

23 ก.พ. 59 22 ก.พ. 59 1 เดืนอ 
 

50,000  

19 รศ.พิมพพรรณ                
เทพสุเมธานนท 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัรฑิตสาขาวชิาการศึกษาเพื่อการ
พัฒนา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ 

23 ก.พ.59 22 มี.ค. 59 1 เดือน 
 

50,000  

20 อ.ดร. บุษกร เชี่ยวจินดา
กานต อ.ทิพา หาสาสนศรี 

การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

18 พ.ค. 59 17 ต.ค. 59 5 เดือน 
 

50,000 
(25,000) 

 

21 รศ.พิมพพรรณ  เทพสุเมธา
นนท 

การนิเทศการสอนครูผูสอนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

21 มค. 59 20 ม.ค. 60 12 เดือน 
 

51,276  

22 ผศ.อดุลย  ไทรเล็กทิม รูปแบบการสอนของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูวชิาเอกภาษาไทย
และอาจารยพี่เลี้ยงในโรงเรียนทีเ่ปน
สถานทีฝ่กวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

25 มค. 59 24 ม.ค. 60 12 เดือน 

 

112,704  

ลําดับ ชื่อเจาของงานวิจัยหรืองาน ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 
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สรางสรรค ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) 
ภายนอก (ระบุ) 

งบแผนดิน งบรายได 

23 อ.นิศารัตน  หวานชะเอม  
รศ.นวลละออ  แสงสุข 
อ.ดร.นรินี  แสงสุข 

การจัดการความรุเพื่อนุรักษวัฒนธรรม
พื้นบานภาคกลาง :กรณีศึกษาเพลงอีแซว
จังหวัดสุพรรณบุรี 

29 มค. 59 28 ม.ค. 60 12 เดือน 
 

155,784 
(51,928) 

 

24 อ.สนุน  มีเพชร สมรรถนะของครูในสถาบนัอาชวีศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานความรุและทักษะ
วิชาชีพ 

8 ก.พ. 59 7 ก.พ. 60 12 เดือน 
 

81,456  

25 อ.ชบา  เมืองจีน กาดรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและความสามารถในการ
แกปญหาวิทยาศาสตร โดยใชกลวิธีเมตา
คอกนิชันของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

19 ก.พ. 59 18 ก.พ. 60 12 เดือน 

 

62,712  

26 รศ.ดร.จันทรจารี  เกตุมาโร เกณฑการประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อ

สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

19 ก.พ.59 18 ก.พ. 59 12 เดือน 

 

66,336  

27 รศ.อุบลรัตน เพ็งสถติย การศึกษาความสัมพนัธระหวางการ

ตัดสินใจเลือกคณะที่เรียนและความพรอม

กอนออกไปทํางานของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

  12 เดือน 

 

66,576  

28 อ.อรอุมา  พันธเกตุ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาป

ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคําแหง โดยวิธสีอนแบบสืบสอบ 

  12 เดือน 

 

107,038  
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ลําดับ 
ชื่อเจาของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 

ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม
ระยะเวลา 

ภายใน (ระบุ) 
ภายนอก (ระบุ) 

งบแผนดิน งบรายได 

29 รศ.ดร.ศรีสมร  สุริยาศศิน ผลสัมฤทธิ์การฝกงานของนักศึกษา

จิตวิทยาระดบัปริญญาตรี ภาควิชา

จิตวิทยา คระศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง Learning Outcomes 

 

4 ก.คง 59 3 ก.ค. 59 12 เดือน 

 

63,300  

30 ผศ.ชนมณี  ศิลานุกิจ ประสิทธผิลการบริหารจัดการ

บุคลากรของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

  12 เดือน 
 

 
64,968 

 

31 นายเสนห  โรจนดิษฐ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ระยะที่ 1 องคการบริหารสวน
ตําบลอดนทราย  อําเภอปากทอ  จังหวัด
ราชบุรี 

25 ก.ย. 59 22 มี.ค. 59 6 เดือน 

 

 650,000 

32 นายเสนห  โรจนดิษฐ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ระยะที่ 1 เทศบาลตําบลทุง
หลวง  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 

11 ก.ย. 58 6 ก.พ. 59 5 เดือน 
 

 1,189,500 

33 นายเสนห  โรจนดิษฐ ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชนใน
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ลดผลกระทบ
ดานอุทกภัยจากโครงการจัดทําทางฝนน้าํ
ในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ํากลอง 

1 ต.ค. 58 30 ก.ย. 59 12 เดือน 

 

 12,470,250 

รวมเปนเงิน  1,781,182 16,590,167 

 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
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ผลการดําเนินงาน 
ขอมูล  ชิ้นงาน ผลรวมถวงน้ําหนัก 

1. จํานวนผลงานทางวิชาการ    

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ    

- บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรอืในวารสารทาง 

     วิชาการระดบัชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลกัเกณฑการพิจารณา 

     วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจดัทําเปนประกาศให 

     ทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 13 5.2 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 0.60 7 4.2 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ.  

    หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

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

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

0.80 1 0.80 

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

1.00 1 1.00 

2. ผลงานทางวิชาการท่ีคิดคาน้ําหนักแลว   11.2 

 
 
ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
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ขอมูล  ชิ้นงาน ผลรวมถวงนํ้าหนัก 
3. จํานวนผลงานสรางสรรค   - 

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเลก็ทรอนิกส online 0.20 - - 

งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัสถาบนั 0.40 - - 

งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัชาต ิ 0.60 - - 

งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 

งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00 - - 

4.ผลงานสรางสรรคที่คิดคานํ้าหนักแลว  - - 

 
ขอมูล จํานวน ผลรวม 

1. จํานวนอาจารยประจํา  178 
   1.1 จํานวนอาจารยประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง - 177 
   1.2 จํานวนอาจารยประจาํทีล่าศึกษาตอ - 1 
2. จํานวนนักวิจัยประจํา (ถามี) - - 
   2.1 จํานวนนักวิจยัประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง - - 
   2.2 จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ - - 
3. รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (1)+(2)  178 
4. ผลงานวิจัยทางวิชาการที่คิดคาน้ําหนักแลว 11.2  
5. ผลงานสรางสรรคที่คิดคาน้าํหนักแลว -  
6. รวมผลงานที่คิดคานํ้าหนัก (4)+(5)  11.2 
7. ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (6/3)X100=(%)  6.29 

 
 
* ใหนับตามปปฏิทินท่ีประเมิน เชน ประเมินปการศึกษา 2558 ใชปปฏิทิน 2558 (ม.ค.-ธ.ค.58) 

 
หลักฐาน 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2558 
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ศษ. 2.3.1.1 รายชื่องานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร ปการศึกษา  2558 (ม.ค.-ธ.ค.58) 

     
    เกณฑการประเมิน  (ผลผลิต) 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
       เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 6.29    บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป รอยละ 5 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 1.57 คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
ตารางงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
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ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ 
(วารสารใหระบุเลมที่ และเลขหนา) 

วัน/เดือน/ป 
ที่เผยแพร 

คาน้ําหนัก 

1.  อ.กิตติมา  เกงขจรกิจ A Learning Management of the Visual 
Arts Subject in the Art  Leaaning Strand 
for the ASEAN Community 

Internationalization and Inclusivity of 
Higher Education in South East 
Asia:Perspective, Practices and 
pragmatics 

30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 58 0.40 

2.  อ.บงกช  ทองเอ่ียม A Study of the Problems and Needs for 
Parenting Knowledge by Parents of Early 
Childhood Children in Bangkok 
Metropolis 

Internationalization and Inclusivity of 
Higher Education in South East 
Asia:Perspective, Practices and 
pragmatics 

30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 58 0.40 

3.  อ.พงศธร  แสงวิภาค The Art of Thai Boxing as the World 
Cultural Heritage 

Internationalization and Inclusivity of 
Higher Education in South East 
Asia:Perspective, Practices and 
pragmatics 

30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 58 0.40 

4 ผศ.ดร.มานิกา  วิเศษสาธร Personality, Academic Success and 
Quality of Life of Undergraduate Student 
with Perceiving Internet Addiction 

Internationalization and Inclusivity of 
Higher Education in South East 
Asia:Perspective, Practices and 
pragmatics 

30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 58 0.40 

5 ผศ.ดร.ณรัฐ  วัฒนพานิช An Examination of Quality of Work Life in 
a Private University in Thailand 

Internationalization and Inclusivity of 
Higher Education in South East 
Asia:Perspective, Practices and 
pragmatics 

30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 58 0.40 

6 ผศ.ไพฑูรย ปยะปกรณ  ธรณีสัณฐานเนินทรายชายฝงทะเล บานน้าํพุ 
จังหวัดชุมพร. ในทิศทางอนาคตภูมิศาสตรไทย 
(Thai Geography Moves Forward) 

หนังสือทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา   

2 เมษายน  2558 : 
สมาคมภูมิศาสตรแหง
ประเทศไทย 

0.40 

7 อ.เหมือนแพร รัตนศิริ อาหารสําหรับผูสงูอาย ุ วารสารคหเศรษฐศาสตร ปที่ 58 ฉบับที่ 1 
มกราคม- เมษายน  2558 

0.60 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ วัน/เดือน/ป คาน้ําหนัก 
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(วารสารใหระบุเลมที่ และเลขหนา) ที่เผยแพร 
8 
 

ผศ. ดร.อภิชาแดงจํารูญ Development of Knowledge Management 
Model Through Learning via Weblog of 
Ramkhamhaeng University Students. 
EDULEARN15 Proceedings, 7th 
International Conference on Education 
and New Learning Technologies, 
Barcelona, (Spain). 6-8 July, 2015 

(Spain).  6-8 July, 2015..  
ISBN: 978-84-606-

8243-1, ISSN: 2340-
1117 Publisher: IATED 

0.4 

9 รศ.ดร.สุวิมล ติรกานันท 1การศึกษาองคประกอบคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาระดับปริญยาตรีมหาวทิยาลัย
รามคําแหง 

วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทศัน  (กันยายน – ธันวาคม 
2558) 

0.60 

10 รศ.ดร.สุวิมล ติรกานันท 1ปจจัยที่มีความสัมพนัธตอการกํากับตนเองในการ
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

วารสารสถาบนัวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลยั
มหามกุฎราชวิทยาลัย 6, 2  

(กันยายน – ธันวาคม 
2558) 

0.60 

11 อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา Effect of Using the Electronic Mind Map 
in the Educational Research Methodology 
Course for Master-Degree Students in the 
Faculty of Education 

”.International Journal of Information 
and EducationTechnology],  

5, 11,2015 : 803-807. 0.40 

12 รศ.ดร.สุวิมล ติรกานันท 1ความสัมพนัธระหวางตัวแปรระดับบุคคลและตัว
แปรระดับกลุม1.  
 

วารสารสถาบนัวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลยั
มหามกุฎราชวิทยาลัย  

 
 

(กรกฎาคม – ธันวาคม 
2558) 

0.60 

13 รศ.ดร.สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ์ The Realism of Reliability: The 
Contradiction 16between Definition and 
Estimation of Reliability.   

สักทอง:วารสารมนษุยศาสตร 21, 3(2015) ปที่ 21  
ฉบับที่ 3ก.ย. –ธ.ค. 58 

0.60 

 
 

ลําดับ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อเร่ืองที่ตีพิมพ ชื่อแหลงตีพิมพ วัน/เดือน/ป คาน้ําหนัก 
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(วารสารใหระบุเลมที่ และเลขหนา) ที่เผยแพร 
14 ผศ.ดร.ปยะ  ศักดิ์เจริญ ทฤษฎีการเรียนรูผูใหญและแนวคิดการเรียนรู

ดวยการชี้นาํตนเอง : กระบวนการเรียนรูเพื่อการ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

วารสารพยาบาลทหารบก ปที่ 16 ฉบับที่ 1              
(ม.ค. - เม.ย.) 2558 

0.80 

15 ผศ.ดร.ปยะ  ศักดิ์เจริญ องคประกอบสําคัญทีช่วยสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

วารสารคุรศาสตร ปที่ 43 ฉบับที่ 2             
(เม.ย.-มิ.ย.58) 

0.60 

16 อ.ดร.เกษม  ชูรัตน บทวิจารณหนงัสือ วารสารรามคําแหง ฉบับนิติศาสตร 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 58 0.60 
17 ผศ.ดร.ศยามน  อินสะอาด A Development of Professional Learning 

Community of Practice to Enhance 
Practical Community Using ICT For 
Instruction of Basic Education Teachers 

Proceeding of INTED 2015 Conference 
2nd-th  Madrid, Spin 

March 2015 0.40 

18 ผศ.ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช Managerial Roles of Directors of 
community colleges in northeastern 
Thailand in supporting and creating 
vocational networks in communities 

 2015 0.40 

19 รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ Philosophy  of Education : Great River of 
Learing  

The 5th Annual Ilac international 
Conference “Moving towards an 

integration of language and culture” 

July 2 – 3 ,2015 0.40 

20 รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ Thai education:Breathing of the Marginal 
People 

International Educational Techonology 
conference,2015 

27 – 29 May 2015 0.40 

21 ผศ.ดร.อัมพร  วัจนะ Teaching Basic Vector Concepts: A 
Worksheet for the Recovery of Students’ 
Vector Understanding 

Eurasian J. Phys. & Chem. Educ. 7(1): 
18-28, 2015 

2015 0.40 

22 ผศ.ดร.อัมพร  วัจนะ TEACHING BASIC VECTOR CONCEPTS: 
EFFECTIVENESS OF A WORKSHEET 

The International Conference for 
Science Educators and Teachers 2015 

(ISET 2015) 

17 – 19 July 2015 

23 ผศ.เริงรณ  ลอมลาย EDF 2105 ตํารา  1 
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องคประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. จัดทําแผนการบริการวชิาการ

ประจําปที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและกําหนด
ตัวบงชีว้ัดความสําเร็จในระดบั
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

คณะไดแตงตัง้คณะกรรมการบริการวิชาการแก
สังคม คณะศึกษาศาสตร และประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อจัดทําแผนและดําเนนิการ
จัดโครงการบริการวิชาการประจําป 

- สํารวจความตองการรับบริการวชิาการ  

- นําผลการสาํรวจมาจัดทําแผนบริการวิชาการ
ประจําปที่มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งใน
ระดับแผน (ปรากฏในแผนปฏิบตัิราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง) และ
ระดับโครงการ (ปรากฏในโครงการบริการ
วิชาการฯ)  

 
 

ศษ.3.1.1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 106/2558 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคม 

 

ศษ.3.1.1.2 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 14/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ โครงการบริการวิชาการแกสังคม เร่ือง “การสงเสริม
คุณลักษณะและสมรรถนะครูเพื่อจัดการเรียนการสอน”วันที่ 1-2 
และ 3-4 กุมภาพันธ 2559 
คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 21/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ โครงการบริการวิชาการแกสงัคม เร่ือง “การพัฒนาการ
เรียนการสอนดวยการวิจัยและเทคโนโลยี”วันที่ 27 กุมภาพนัธ 
2559 

ศษ.3.1.1.3/ 
คร้ังที่ 4/58 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2558 วันที่ 21 ธันวาคม 2558 

ศษ.3.1.1.3/ 
คร้ังที่ 1/59 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม          
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2559  วันที่ 22 มกราคม 2559 

ศษ.3.1.1.3/ 
คร้ังที่ 2/59 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม          
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 

ศษ.3.1.1.3/ 
คร้ังที่ 3/59 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม            
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 9 มีนาคม 2559 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
 (ตอ) - เสนอ กปค. เพื่อพิจารณาอนุมัตโิครงการฯ เร่ือง 

“การสงเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะครูเพื่อ
จัดการเรียนการสอน”วันที่ 1-2 และ 3-4 
กุมภาพันธ 2559 

   ในการประชุม กปค.คร้ังที่ 15/2558    
   วันที่ 30 ธันวาคม 2558 และเสนอ  
   กปค. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ     
    เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวย 
    การวิจัยและเทคโนโลย”ี วนัที่ 27  
    กุมภาพันธ 2559 คร้ังที่ 2/2559 วันที่  
    23 กุมภาพันธ 2559  

 

ศษ.3.1.1.4 แบบสาํรวจความตองการในการรับบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
และผลการสํารวจความตองการรับบริการวิชาการ 

ผล 

ศษ.3.1.1.5 - แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559                 
คณะศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- แผนการบริการวชิาการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.1.6 โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 
2559  
1) เร่ือง “การสงเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะครูเพื่อจัดการเรียน
การสอน” 
2) เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยและเทคโนโลย”ี 

ศษ.3.1.1.7 1) มติที่ประชุม กปค. คร้ังที่ 15/58 วันที่ 30 ธันวาคม 2559 วาระที่ 
4.23 เร่ือง โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร 
ปงบประมาณ 2559  เร่ือง “การสงเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะ
ครูเพื่อจัดการเรียนการสอน”วนัที่ 1-2 และ 3-4 กุมภาพันธ 2559 
และ มติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. คร้ังที่ 4/2559 วันที่ 27 มกราคม 2559 
วาระที่ 5.1 
2) มติที่ประชุม กปค. คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 
วาระที่ 4.17 เร่ือง โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 2559 เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการ
สอนดวยการวิจัยและเทคโนโลย”ี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2559  
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคม

ตามแผน มีการจัดทําแผนการใช
ประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม 2 
โครงการไดแก 
1) เร่ือง “การสงเสริมคุณลักษณะและ
สมรรถนะครูเพื่อจัดการเรียนการสอน”       
วันที่ 1-2 และ 3-4 กุมภาพันธ 2559 
2) เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวย
การวิจัยและเทคโนโลย”ี วันที่ 27 กุมภาพันธ 
2559 และไดดาํเนินการจัดทําแผนการใช
ประโยชนจากการบริการวิชาการ โดยบูรณา
การกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา 
และการใชประโยชนจากผูเขารวมโครงการฯ  

ศษ.3.1.1.3/ 
คร้ังที่ 4/58 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2558 วาระที่ 4.1 โครงการ เร่ือง 
“การสงเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะครูเพื่อจัดการเรียนการ
สอน”  
วาระที่ 4.2 โครงการ เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการ
วิจัยและเทคโนโลย”ี 
วาระที่  4.3 แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม 

 

ศษ.3.1.1.6 โครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ 
2559 
 1) เร่ือง “การสงเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะครูเพื่อจัดการ
เรียนการสอน” วันที่ 1-2 และ 3-4 กุมภาพันธ 2559 
2) เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยและ
เทคโนโลย”ี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 

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

- เร่ือง “การสงเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะครูเพื่อจัดการเรียน
การสอน” วันที่ 1-2 และ 3-4 กุมภาพันธ 2559 
- เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยและเทคโนโลย”ี 
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 

ศษ.3.1.2.5 ภาพโครงการบริการวชิาการฯ 

ศษ. 3.1.2.6 แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
3. โครงการบริการวิชาการแกสังคม

ในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการ
ที่บริการแบบใหเปลา 

คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการบริการวิชาการ 
จํานวน 1 โครงการ  
เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัย
และเทคโนโลย”ี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 

ศษ.3.1.1.6 โครงการเร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจยัและ
เทคโนโลย”ี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 

 

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  

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจาํคณะ 
เพื่อพิจารณา 

คณะมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ
โครงการฯ  ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผน    

- เสนอ กปค. เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของ
โครงการเร่ือง “การสงเสริมคุณลักษณะและ
สมรรถนะครูเพื่อจัดการเรียนการสอน” วันที่ 
1-2 และ 3-4 กุมภาพันธ 2559 ในการประชุม 
กปค. คร้ังที่ 2/2559 วันที่  23  ก.พ. 59 

- เสนอ กปค. เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของ
โครงการ “การพัฒนาการเรียนการสอนดวย
การวิจัยและเทคโนโลย”ี วันที่ 27 กุมภาพันธ 
2559 ในการประชุม กปค. คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 
24 มีนาคม 2559 
 

ศษ.3.1.4.1 แบบประเมนิโครงการบริการวชิาการแกสังคม และผลวิเคราะห
การประเมิน 

 

ศษ.3.1.1.3 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 
วาระที่ 3.1 เร่ืองเสนอเพื่อทราบผลการดาํเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร เร่ือง “การสงเสริม
คุณลักษณะและสมรรถนะครูเพื่อจัดการเรียนการสอน” วันที่ 1-2 
และ 3-4 กุมภาพันธ 2559 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 9 มนีาคม 2559 วาระที่ 
4.1 เร่ืองพิจารณาผลการดําเนนิงานโครงการบริการวิชาการแก
สังคม คณะศึกษาศาสตร เร่ือง เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการ
สอนดวยการวิจัยและเทคโนโลย”ี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
   ศษ.3.1.4.2 1) มติที่ประชุม กปค. คร้ังที่ 2/2559 วันที่  23  ก.พ. 59 วาระที่ 4.18 

เร่ือง พิจารณาผลการดาํเนินงานโครงการบริการวชิาการแกสังคม          
คณะศึกษาศาสตร “การสงเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะครูเพื่อ
จัดการเรียนการสอน” วันที่ 1-2 และ 3-4 กุมภาพันธ 2559 
2) 1) มติที่ประชุม กปค. คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559วาระ
ที่ 4.12 เร่ือง พิจารณาผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก
สังคม คณะศึกษาศาสตร “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัย
และเทคโนโลย”ี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 

 

ศษ.3.1.4.3 รายงานการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน                   
กลยุทธประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ศษ.3.1.4.4 ผลการสอบถามความสาํเร็จและการนําความรูไปใชประโยชน จาก
ผูเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 

 

5. นําผลการประเมินตามขอ 
4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการ
วิชาการสงัคม 

มีการนําผลการพิจารณาจากทีป่ระชุม กปค.คร้ังที่  
2/2559 วันที่  23  ก.พ. 59 วาระที่ 4.18   เร่ือง 
พิจารณาผลการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร “การสงเสริม
คุณลักษณะและสมรรถนะครูเพื่อจัดการเรียนการ
สอน” วันที่ 1-2 และ 3-4 กุมภาพันธ 2559 
และนาํผลการพิจารณาจากทีป่ระชุม กปค.            
คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559วาระที่ 
4.12 เร่ือง พิจารณาผลการดาํเนินงานโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร “การ
พัฒนาการเรียนการสอนดวยการวิจัยและ
เทคโนโลย”ี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 มา
ปรับปรุง/พัฒนาแผนการใหบริการวิชาการใน          
ปตอไป 

ศษ.3.1.4.2 1) มติที่ประชุม กปค. คร้ังที่ 2/2559 วันที่  23  ก.พ. 59 วาระที่ 4.18 
เร่ือง พิจารณาผลการดาํเนินงานโครงการบริการวชิาการแกสังคม         
คณะศึกษาศาสตร เร่ือง “การสงเสริมคุณลักษณะและสมรรถนะครู
เพื่อจัดการเรียนการสอน” วันที ่1-2 และ 3-4 กุมภาพันธ 2559 
2) 1) มติที่ประชุม กปค. คร้ังที่ 3/2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559วาระ
ที่ 4.12 เร่ือง พิจารณาผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการแก
สังคม คณะศึกษาศาสตร เร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนดวยการ
วิจัยและเทคโนโลย”ี วันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 

 

ศษ.3.1.5.1 รายงานแผนและผลการดําเนนิการใหบริการวิชาการและวชิาชพีแก
สังคม ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 3.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม              
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2559 วาระที่  4.2 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
6. คณะมีสวนรวมในการบริการ

วิชาการแกสังคมในระดับ
สถาบนั 

คณะศึกษาศาสตรมีสวนรวมกับโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  บูรณา
การรวมกับสาขาวทิยบริการเฉลมิพระเกียรติ จังหวัด
อุทัยธานี จาํนวน 2 โครงการ ไดแก 
1. เร่ือง “การพัฒนาอาชีพ: การทําขนมจีบไทยไสปลา
แรดสูตรชาววังและแปงสบินึ่งไสปลาแรด 
2. ทักษะการปรับพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยาในเด็กซน
สามาธสิั้น 

ศษ.3.1.6.1 การมีสวนรวมของคณะศึกษาศาสตรกับโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลยัรามคําแหง  

 

ศษ.3.1.6.2 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม                    
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 4/2558 วาระที่ 3.4 วันที่ 21 
ธันวาคม 2558 เร่ือง โครงการบริการวิชาการและวชิาชีพแก
สังคมและชุมชน (จังหวัดอุทัยธานี)  
- บันทึกขอความคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
แกสังคมและชุมชน ที่ พิเศษ/2559 เร่ือง ขอแจงผลการขอ
อนุมัติโครงการบริการวิชาการและวิชีพแกชุมชนชาว
อุทัยธานี ปที่ 3 
- รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงบริการวิชาการ
และวิชาชีพเชงิบูรณาการสูชุมชนชาวอุทัยธานี คร้ังที่ 3 

 

 
 
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 4   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานบุํารุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทาํนุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการ

ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะศึกษาศาสตร  

ศษ.4.1.1.1 คําสั่งที่97.2เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ.4.1.1.2 คําสั่งที่17/2559เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 

2. จัดทําแผนดานทาํนบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วดั

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม                  

คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดแผนการดําเนินงานการ

ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม ป 2558 จํานวน 1 

โครงการ คือ โครงการอาหารไทยในวัฒนธรรมขาว 

ตัวชี้วัด คือความรูความเขาใจศิลปวัฒนธรรม คาเฉลี่ย 

3.51   

ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2558       

วาระที่ 4.1  

 

ศษ. 4.1.2.2 แผนการดําเนนิงานการทาํนบุํารุงศิลปและวฒันธรรม    

คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2558 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนนิงานตาม

แผนดานทาํนบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

มีการดําเนินงานตามแผนดานทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดแก โครงการอาหารไทยในวฒันธรรมขาว 

"จัดเมื่อ วันที่ 2 – 3 กันยายน  2558 

 

ศษ. 4.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2558       

วาระที่ 4.1 

 

ศษ. 4.1.3.2 โครงการอาหารไทยในวฒันธรรมขาว 

ศษ. 4.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุง

ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2558       

วาระที่ 4.2 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมีการะเมินผลโครงการ “อาหารไทยใน
วัฒนธรรมขาว” ผลการประเมินตามตัวชี้วัด โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย 4.66
เม่ือจําแนกเปนรายขอ พบวา ดานเนื้อหาสาระ 
เรื่องท่ีนํามาจัดนิทรรศการ มีคาเฉลี่ย 4.63 
ดานความรู ประโยชนอรรถรสท่ีไดรับจากการ
ชมนิทรรศการ มีคาเฉลี่ย 4.61 และไดเรียนรู
และเขาใจลักษณะของขนมไทยและอาหารไทย
ชนิดตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.60 

ศษ. 4.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุง

ศิลปะวฒันธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 3/2558 

วาระที่ 4.2  

 

ศษ. 4.1.4.2 สรุปผลโครงการ“อาหารไทยในวัฒนธรรมขาว”    
ศษ. 4.1.4.3 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 12/2558           

วาระที่ 5.1 ขอสงผลการประเมินโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม 

ศษ. 4.1.4.4 แผน-ผลการดําเนินงานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2558 รอบ 6 เดือน 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โดยเสนอใหมีการจัด
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปน
จุดเดนของคณะฯ และสอดคลองกับแผนกล
ยุทธของ  คณะและของมหาวิทยาลัย และ
สามารถนําไปบูรณาการเรียนการสอนได   
โดยเสนอท่ีประชุมใหจัด โครงการแกะสลักสบู
สูความเปนไทย เพ่ือเผยแพรตอประชาคม
อาเซียน ประจําป 2559 บรรจุใน
ปงบประมาณ 2559   

ศษ. 4.1.5.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการทํานบุํารุง

ศิลปะวฒันธรรมคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี  
1/2559 วาระท่ี 4.1  

ศษ. 4.1.5.2 บันทึกขอความขอสงแผนการดําเนินงานทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรม ปการศึกษา 2559 

ศษ. 4.1.5.3 รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

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

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

 

ศษ. 4.1.6.2 ขาวคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 4.1.6.3 
 

facebook  คณะศึกษาศาสตร   

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

- - - 

 

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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องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผล

การวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ
คณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะ สถาบนั 
รวมทั้งสอดคลองกับกลุม
สถาบนัและเอกลักษณของ
คณะ และพฒันาไปสูแผน
กลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจาํปตาม
กรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผล
ตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและเสนอ
ผูบริหารระดับสถาบนัเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

       ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทาํ
แผนปฏิบัติราชการป 4 ป (พ.ศ.2559 – 2563) และแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการกําหนด  
กลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน  ซึง่ประกอบไปดวย
ตัวแทนจากทุกภาควิชาและหนวยงานในคณะฯ ไดจัดทาํแผน
กลยุทธของคณะศึกษาศาสตร เสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะ (กปค.) และเมื่อผานความเห็นชอบ ไดเสนอตออธิการบดี 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง เพื่อทาํคํารับรองแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และจัดทําแผนกลยทุธทาง
การเงินที่สอดคลองกับแผนกลยทุธของมหาวิทยาลยั รวมทั้ง
สงเสริมแผนกิจกรรม/โครงการตางๆ มีความสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธานพนัธกิจของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 – 2559) 
       คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดตัวบงชี ้KPI Template        
ในแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะ
ศึกษาศาสตร จาํนวน  34  ตัวชีว้ัดและกําหนดเปาหมายของแต
ละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน   

ศษ5.1.1.1  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบบัที่ 
11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

 

ศษ.5.1.1.2  แผนปฏิบัติราชการ 5 ป  (พ.ศ.2559-2563) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.5.1.1.3  แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559     
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.5.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. (2556-2563)               
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2559      
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.6 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปงบประมาณ 2559-2563 

ศษ. 5.1.1.7 รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 8/2558 วาระที่ 4.6 
คร้ังที่ 14/2558 วาระที่ 4.29 

ศษ.5.1.1.8 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.1.9 คํารับรองแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ        
พ.ศ.2559 

 
 

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
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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 ตามสัดสวน สาํหรับ
การดําเนินงานการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
มหาวิทยาลยัดําเนนิการเองโดยกองแผนงาน กองคลังและ
งานระบบ 3 มิติของมหาวิทยาลัย 

ศษ. 5.1.2.1 รายงานการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน             
คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ. 5.1.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการแผนกลยทุธทางการเงิน            
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.2.3 การวิเคราะหความคุมคาของ 
การบริหารแตละหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัย
ที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพนัธกิจของคณะและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน คณะศึกษาศาสตรไดวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดความ
เสี่ยง ประจาํปงบประมาณ 2559 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 2559 

 

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 

 
 
 
 



 
 

67 

 
 
 

ขอ ณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 

 (ตอ) โดยไดการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงในแบบ
รายงานความเสี่ยงของมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
(มร.คส.7) รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน คร้ังที่ 1/2559 และ 2/2559  และได
รายงานผลการวิเคราะหในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (กปค) คร้ังที่ 4/2559 
8/2559  และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงคร้ังที่ 13/2558 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 โครงการ       
การบริหารจัดการแผนกลยทุธ รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 

 

ศษ.5.1.3.9  รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในคร้ังที่ 13/2558 

 

ศษ.5.1.3.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในคร้ังที่ 1/2559 

ศษ.5.1.3.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในคร้ังที่ 2/2559 

ศษ.5.1.3.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 4/2559 
ศษ.5.1.3.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 8/2559 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน ผล 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิ
บาลอยางครบถวนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชดัเจน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ มีผลงานเชิงประจักษดงันี ้
1. หลักประสทิธิผล 

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปมีการกําหนด
เปาหมายตัวบงชี้ มงีบประมาณ มีกระบวนการติดตามตัวชี้วัดโดย
ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
2. หลักประสทิธิภาพ 

คณะฯกําหนดใหทุกงานของคณะฯ จัดทําเอกสารข้ันตอนการ
ทํางาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยาง
รวดเร็ว และถูกตองตามข้ันตอน 

3. หลักการตอบสนอง 
คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการ
เรียนการสอน  มีการตอบสนองการในการใหบริการงานบริการ
การศึกษา  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การนาํ
ขอเสนอแนะจากผลการประเมนิมาปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร 

4. หลักภาระรับผดิชอบ 
มีหนาที่รับผดิชอบบริหารงานของคณะฯ โดยเปนประธาน
กรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ตาม
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 2541  
โดยปฏิบตัิตามพนักิจของมหาวทิยาลัยโดยมีผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามเปาหมายและแผนการปฏิบัติงานอันแสดงถึงความ
รับผิดชอบตอหนาที ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ศษ. 5.1.4.1 
(ขอ1) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 8/2558 วาระที่ 4.6 
คร้ังที่ 14/2558 วาระที่ 4.29 
คร้ังที่ 4/2559 วาระที่ 4.12 
คร้ังที่ 9/2559 วาระที่ 4.9 

 

ศษ.5.1.4.2 
(ขอ2) 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 5/2559 วาระ
ที่ 4.23  เร่ืองขอเสนอข้ันตอนการดําเนินงาน
ของหนวยงานภายในสาํนักงานเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.4.3 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 5/2559วาระที่  4.25 ผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน 

ศษ.5.1.4.4 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 5/2559วาระที่  4.26 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใหบริการงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.5.1.4.5 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 2/2559วาระ
ที่1.9 เร่ืองการประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต   

ศษ.5.1.4.6 
(ขอ4) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 5/2558 วาระที ่3.1 

ศษ.5.1.4.7 
(ขอ4) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 4/2559 วาระที่ 4.12 
คร้ังที่ 9/2559 วาระที่ 4.9 
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ขอ เกณฑการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน ผล 

 (ตอ) 5. หลักความโปรงใส 
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกภาคสวนตางๆ  
หลากหลายรูปแบบและหลากหลายชองทาง เชน 
เว็บไซต  การติดประกาศ ขาวคณะศึกษาศาสตร           
มีการรายงานทางการเงิน ตอทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร  การเผยแพรขอมูลการจัดซื้อ
จัดจางในเวบ็ไซต  และการตรวจสอบทางการเงิน   

6. หลักการมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรมของคณะฯ ไดแตงตั้งบุคลากรใหมี
สวนรวมในการดาํเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ และเปน
กรรมการฝายตาง ๆ ของคณะฯ นอกจากนี้มีสวนรวมใน
การประเมินผลการสอนของอาจารย 

7. หลักการกระจายอํานาจ 
มีการมอบหมายและกระจายอํานาจที่เปนลายลักษณ
อักษร เชน 1. การมอบจากคณบดีใหรองคณบดีปฏิบัติ
ราชการแทน การมอบอํานาจใหรองคณบดี  2. การแบง
หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางสวนราชการ 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.8 (ขอ5) เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th  

ศษ. 5.1.4.9 (ขอ5) บอรดติดประกาศ ประชาสัมพนัธ 

ศษ. 5.1.4.10 (ขอ5) ขาวคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.4.11 (ขอ5) รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่5/2559 วาระที่ 3.10 
เร่ืองรายงานสรุปสถานะการเงินไตรมาศที่ 1-2 
(ตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559) 

ศษ.5.1.4.12 (ขอ5) รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่5/2559 วาระที่ 3.12 
เร่ือง การตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดี) 

ศษ. 5.1.4.13 (ขอ6) คําสั่งแตงตัง้โครงการฯตาง ๆ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.14 (ขอ6) คําสั่งคณะกรรมการฝายตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.15 (ขอ6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน 
ศษ. 5.1.4.16 (ขอ7) หนังสือมอบหมายใหปฏิบัติราชการแทน 
ศษ.5.1.4.17 (ขอ7) รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 5/2558             

วาระที ่3.1  
ศษ. 5.1.4.18 (ขอ7) หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบง

สวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.19 (ขอ7) รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่12/2558  วาระที่ 
3.4  คําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทน ตําแหนง
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน ผล 

  8.  หลักนิติธรรม 
การบริหารงานภายในคณะศึกษาศาสตร ดาํเนินการ
โดยยึดตามกฎระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติที่เปน
ธรรม และเปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให
เกิดความเทาเทียมกัน 

9.  หลักความเสมอภาค 
คณะฯใชหลักเกณฑและแนวทางเดียวกันทั้ง
ขาราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย ลูกจางชั่วคราว  
เชน ในการประเมนิผลการปฏิบตัิราชการของ
ขาราชการมหาวิทยาลยัรามคําแหง    
และการสรรหาหัวหนาภาควชิา  การลาศึกษาตอใน
ประเทศและตางประเทศ การฝกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ 

 

ศษ.5.1.4.20 
(ขอ 8) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 12/2558 วาระที ่3.1 
คร้ังที่ 15/2558 วาระที ่3.1,3.8 
คร้ังที่ 1/25559 วาระที ่3.1,3.6 
คร้ังที่ 2/2559 วาระที ่3.1 
คร้ังที่ 5/2559 วาระที ่3.12 
คร้ังที่ 6/2559 วาระที ่3.2,3.8 
คร้ังที่ 7/2559 วาระที่ 3.2,3.4 
คร้ังที่ 8/2559 วาระที ่3.7 

 

ศษ.5.1.4.21 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง "หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2" 

ศษ.5.1.4.22 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง ใหทุนลาศึกษาตอ

ภายในประเทศ ระดบัปริญญาเอก แกคณาจารย มหาวิทยาลยั

รามคําแหง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ศษ.5.1.4.23 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง ใหทุนมหาวิทยาลัยสมทบ

ลาศึกษาตอตางประเทศ ระดบัปริญญาเอก แกคณาจารย 

มหาวิทยาลยัคําแหง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 
ศษ.5.1.4.24 (ขอ 9) 
 

ระเบียบ สาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดงูาน ณ ตางประเทศ พ.ศ.2549 

 
 
 
 
 

http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0008-1.pdf
http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0008-1.pdf
http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0016-1.pdf
http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0016-1.pdf
http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0016-1.pdf
http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0016-3.pdf
http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0016-3.pdf
http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0016-3.pdf
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ขอ เกณฑการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน ผล 

  10. หลักมุงเนนฉันทามต ิ
การบริหารงานในคณะฯมีกระบวนการหาขอคิดเห็น
จากผูที่เก่ียวของ มีระบบตวัแทนบุคลากรเปน
กรรมการหรือคณะทํางาน และในการประชุม
คณะกรรมการทํางานชุดตางๆ ของคณะ มีการขอ
ฉันทามติในการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวของ ในประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เปนตน 

ทั้งนี้ยังไดมีการประเมินคณบดโีดยอธิการบดี เขา
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ   ผลการประเมินอยู
ในระดับดี ดีมาก โดยมีขอเสนอแนะโดยใหผูบริหารนําไป
วางแผนในการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตรตอไป 

ศษ.5.1.4.25 
(ขอ 10) 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 6/2559 วาระที่ 4.3 เร่ือง ขอจบการศึกษา
โดยไมระบุวิชาโท  ของ นายเลอสรวง ผุยพงษ 

 

ศษ.5.1.4.26 
(ขอ 10) 
 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 7/2559  
วาระที่ 4.6เร่ือง ขออนุญาตใชกระบวนวชิา BIO1001 (BY101) 
ชีววิทยาเบื้องตน ในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป (กลุมคณิต-
วิทยาศาสตร)  วาระที่ ๕.๑  เร่ือง การจางอาจารยประจาํหลักสูตร  

ศษ.5.1.4.27 
(ขอ 10) 
 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 8/2559 วาระที่ 5.3 เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับ
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิอานโครงรางวิจัย (3 บท) เพื่อพิจารณา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร) 

ศษ.5.1.4.28 
(ขอ 10) 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 1/2559 วาระที่ 3.6 แบบประเมินคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.4.29 
(ขอ 10) 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 5/2559 วาระที่ 4.16  ผลการประเมินคณบดี
คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู
ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผู
มีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู 
อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั 
จัดเก็บอยางเปนระบบโดย
เผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษรและนํามาปรับใชในการ
ปฏิบตัิงานจริง 

คณะศึกษาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรูคณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินการดงันี ้
1. การคนหาความรู  
มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกําหนดประเดน็ความรู ดังนี ้
1.1 ดานการผลิตบณัฑิต หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
สงเสริมใหนักศึกษาเขาชั้นเรียน 
1.2 ดานการวิจัย หัวขอ การออกแบบเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงสํารวจ 
2. การประมวลและกลั่นกรองความรู  
คณะกรรมการ KM ไดมีการประชุมโดยการเรียบเรียงและ
ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อใหพรอมใชงาน 
3. การเขาถึงความรู  
คณะกรรมการ KM ไดแจงไปทีภ่าควิชาใหสงขอมูลดานการ
จัดการความรูใน 2 ประเด็นที่กําหนด กลับมาใหทางฝาย
เลขานุการ   

ศษ.5.1.5.1 คณะกรรมการจัดการความรู (KM)           
คณะศึกษาศาสตร 

 

ศษ.5.1.5.2 แผนการจัดการความรู 
ศษ.5.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ

ความรู (KM) คณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

73 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
  4. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

คณะกรรมการ KM ไดกําหนดรูปแบบและวนัเวลาในการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชกระดานแลกเปลีย่นเรียนรู ซึ่งตั้งที่ ชัน้ 1 ของ
ตึกคณะศึกาศาสตร  เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดแสดงความคิดแห็น
ซึ่งกันและกัน  นอกจากนีw้fhแจงใหที่ประชุมกปค.รับทราบและทํา
บันทึกถึงภาควชิาเพื่อเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู 
5. การนําผลการเรียนรูไปเผยแพร 
คณะกรรมการ KM ใชกิจกรรมกระดานแลกเปลีย่นเรียนรูในการเผยแพร
หัวขอการจัดการความรู และลงเว็บไซตเพื่อใหบุคลคลที่สนใจนาํไปใช 

ศษ.5.1.5.4 ตัวอยางหนังสือนําสงการจัดการความรูจาก
ภาควิชา 

 

ศษ.5.1.5.5 รายงานการประชุม กปค. 5/2559 วาระที่ 
1.3  เร่ือง การแลกเปลี่ยนเรียนรู   

ศษ.5.1.5.6 ตัวอยางหนังสือนําสงแผนพับสาํหรับกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ศษ.5.1.5.7 ภาพถายกระดานแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ติดตั้ง
ในแตละอาคารของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.5.8 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 

6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนุน 

คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง
ประกอบการจัดทําแผนพฒันาบคุลากร และแผนพัฒนาอาจารยระยะ
ยาว และระยะสัน้ กําหนดใหคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนุนพฒันา
ตนเอง โดยเขารวมประชุม อบรมสัมมนา และการขอตําแหนงทาง
วิชาการมีการติดตามประเมินผลการดําเนนิงานตามแผน 
 

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

ศษ. 5.1.6.2 แผนพัฒนาอาจารย คณะศึกษาศาสตร            
ปงบประมาณ 2559 

ศษ. 5.1.6.3 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร            
ปงบประมาณ 2559 

ศษ. 5.1.6.4 รายการอบรมประชุมสัมมนาอาจารย/
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.6.5 แผนพัฒนาอาจารย คณะศึกษาศาสตร            
ปงบประมาณ 2559 

ศษ. 5.1.6.6 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร            
ปงบประมาณ 2559 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปน
สวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติทีป่ระกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิงานตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สอดคลองกับนโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                
คณะศึกษาศาสตร  ทําหนาที่พฒันาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะ กํากับ ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพของคณะและหลักสูตร 
2.  มีคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปการศึกษา 2557 
3. มีแผนการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. เขารวมอบรม เร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร วันที่ 7 มิ.ย. 59 
5. เขารวมโครงการอบรม ระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Cheqa online system 3D) 
29 มิ.ย. 2559 
 
      

ศษ. 5.1.7.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบบัปการศึกษา 2557 

 

ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 23/2558 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 
4,5,6/2558และ 1,2,3 /2559 

ศษ. 5.1.7.6 รายชื่อผูเขารวมอบรมเร่ือง การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร 

ศษ. 5.1.7.7 รายชื่อผูเขารวมอบรม เร่ือง ระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (Cheqa 
online system 3D) 
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  6. คณะไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร ภาค  ปการศึกษา 2559  ในวันที่ 18 มค. 
– 8 ก.พ. 2559 และปการศึกษา  2558 ระหวางวันที่ 9 
สิงหาคม – 9 กันยายน  2559 

7. จัดทําข้ันตอนการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกในการขอขอมูลหรือสง
ขอมูลใหภาควิชารับทราบ 

 

ศษ. 5.1.7.8 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 4/2559 วาระที่ 4.19  สรุปตรวจประเมินผล
ระดับหลักสูตร ภาค 1 ปการศึกษา 2558 

 

ศษ. 5.1.7.9 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 5/2559 วาระที่ 3.9 แจงกําหนดการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร                    
ปการศึกษา 2558 

ศษ. 5.1.7.10 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 8/2559 วาระที่ 4.31 เร่ืองรายงานการ
ประเมินตนเอง มคอ. 7  ระดับหลักสูตร ปการศึกษา  
2558 

ศษ. 5.1.7.11 ข้ันตอนการรับ-สงขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
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) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการ

ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให
เปนไปตามองคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกในการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร  โดยมีคูมือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบบัปการศึกษา 2558  และมีอาจารยประจาํ
หลักสูตรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ศษ. 5.1.7.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปการศึกษา 2557 

ศษ. 5.2.1.1 มคอ. 7 หลักสูตรระดับปริญญาตรี,โท 
กลองที่ 1 

ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 23/2558 แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่
กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกนคณภาพการศกษาซึ่ง 
ประกอบไปดวยคณบดี รองคณบดฝายตางๆ และอาจารย 
ผูเชี่ยวชาญดานการประกันคณภาพการศึกษาเปนกลไกเพื่อ 
สงเสริมและผลักดนงานดานการประกันคณภาพใหเปนสวนหนึง่
ของกระบวนการบริหารการศึกษาของคณะฯ  เพื่อดํา เนินการ
ตามระบบประกันคุณภาพ และมีการรายงานผลการตรวจ
ประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 

ศษ. 5.2.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 
4,5,6/2558และ 1,2,3 /2559 

ศษ. 5.2.2.2 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 4/2559 วาระที่ 4.19  สรุปตรวจ
ประเมินผลระดับหลักสูตร 1-58 

ศษ. 5.2.2.3 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 8/2559 วาระที่ 4.31 เร่ืองรายงานการ
ประเมินตนเอง มคอ. 7  ระดับหลักสูตร             
ปการศึกษา  2558 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผล
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ 
ดําเนินงานของของคณะและ หลักสูตร  
ตามงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ         
พ.ศ.  2559   คณะศึกษาศาสตร  และแผนการดาํเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ  2559 

ศษ. 5.2.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2559   คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.3.2 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 15/2558 วาระที่ 4.24 แผนการ
ดําเนินงานคณะศึกษาศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรับแผนคร้ังที่1) 

ศษ. 5.2.3.3 รายงาน กปค.คร้ังที่ 12/2558 วาระที่ 3.5
รายงานติดตามผลการใชงบประมาณโครงการ/ 
กิจกรรมของสถาบัน/ แตละหลกัสูตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม

กําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน
ผลการประเมินใหกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา 

คณะฯมีการประเมินหลักสูตรภาค 2/2558 วันที่ ๖ มกราคม – 
๕ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๙  ภาค 2/2558  วันที่ 4 ส.ค. ถึง 9 
ก.ย. 2559 และมีการรายงานผลการประเมินระดบัหลักสูตรใน
รอบที่ผานมารายงานในทีป่ระชมุคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร เพื่อหารือในปญหาและอุปสรรคพรอมแนว
ทางการแกไขตอการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร  
และคณะกรรมการประกันคุณภาพไดมีการประชุมหารือในการ
จัดทํา มคอ.7 ของแตละหลักสูตรเพื่อเตรียมพรอมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร 

ศษ. 5.2.4.1 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 5/2559 วาระที่ 3.9 แจงกําหนดการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร                    
ปการศึกษา 2558 

ศษ. 5.2.4.2 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 4/2559 วาระที่ 4.19  สรุปตรวจ
ประเมินผลระดับหลักสูตร 1-58 

5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
จากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตรไดนาํผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรมาปรับปรุงหลักสูตรให
มีคุณภาพ อยางตอเนื่องทุกหลกัสูตร เชน การปรับปรุงสมอ. 08  
การปดหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตร  การขอทุนวิจัย           
การพัฒนาอาจารย 

ศษ. 5.2.5.1 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 7-15/2558 , 
1-9/2559 

ศษ. 5.2.5.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร       
ปการศึกษา  2558 

  
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตร

ผานองคประกอบที่ 1การกํากับ
มาตรฐาน 

   

 

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 3.63 5.00 1.43 3.74 ระดับด ี

2 3 5.00 5.00 1.57 3.86 ระดับด ี

3 1 - 5.00 - 5 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5 ระดับดีมาก 

5 2 - 4.50 - 4.50 ระดับด ี

รวม 12 4.08 4.86 1.50 49.19  
ผลการประเมิน    4.10 ระดับด ี

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายการเอกสารประกอบ 
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