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รายงานการประเมินตนเองใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการรายงานการประเมินตนเองท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรจึงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองใน ปการศึกษา 2559  ซ่ึงรวบรวมขอมูล
ในชวงเดือน กรกฎาคม 2559 – มิถุนายน  2560 ซ่ึงครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
และคณะศึกษาศาสตร ไดแก การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และดานบริหารจัดการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการไดตรวจ
ประเมินและใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรทราบผลการดําเนินงานปการศึกษา  2559 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 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง 
องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 1 เทากับ 3.75 (ระดับดี)   
 
จุดเดน 

มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาครบถวนและนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมและวางแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรคํานึงเรื่องคุณสมบัติของอาจารยประจําของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 เทากับ 4.87 (ระดับดมีาก)  
  
จุดเดน 

คณะศึกษาศาสตรมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตรและสถาบันวิจัยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และหนวยงานภายนอกมากข้ึน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  มีศูนย
สงเสริมการวิจัยเพ่ือบริการปรึกษางานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

  - 

  
 
 
 

 



 

 
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. มีแผนการดําเนินงานตามพันธกิจสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 
2. มีการประเมินผูบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. มีการจัดการความรูครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตและดานการวิจัย 
4. มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมีการติดตามการดําเนินงานของแตละหลักสูตร  และมีการนําผลการประเมินในแตละหลักสูตร

มาปรับปรุงแกไข 
 
 
 
 

ช่ือหนวยงาน  ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมา 
ชื่อหนวยงาน  คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีตั้ง ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก   เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 10240 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมินระดับคณะตามเกณฑ  สกอ.  อยูในระดับ ดี ไดคะแนนเฉล่ีย 4.42 
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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 

  
 

วัตถุประสงค  (Objectives)   มีดังนี้ 
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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 
อาจารยนรินทร  วงคคําจันทร   รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียน สธ.มร. 
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โครงสรางการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 

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

   
   

หนวยทะเบียนและประเมินผล  
หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  
   
   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ  

หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 หนวยวิเทศสัมพันธ  
   
   

หนวยแผนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

หนวยประเมินคณุภาพการศึกษา  
   
   
   

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

คณบดคีณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานเลขานุการ ภาควิชา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุ

 

 งานบริการการศึกษา 

 

 

งานนโยบายและแผน 

 

 

งานบริหารและธุรการ  สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

*   แบงสวนราชการเปนการภายใน 
 ตามมตสิภามหาวิทยาลัย 
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โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   
   

หนวยทะเบียนและประเมินผล  
หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  
   
   

หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ  

หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 หนวยวิเทศสัมพันธ  
   
   

หนวยแผนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

 หนวยประเมินคณุภาพการศึกษา  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ หัวหนาภาควิชา 

หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 

หัวหนางานบริการการศึกษา สธ.มร. 

หัวหนางานคลังและพัสด ุ

หัวหนางานบริการการศึกษา 

 

 

หวัหนา้งานนโยบายและแผน 

 

 

หัวหนางานบริหารและธุรการ สธ.มร. 

หัวหนางานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

*   แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 
 ตามมติสภามหาวิทยาลยั 

รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝายสวัสดิการ รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ฯ 

คณะกรรมการประจําคณะ (กปค.) 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 



 

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 
2.14 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

7 
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3.  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน (ร.คศษ.นผ) มีอํานาจในการสั่งการ การอนุญาตการ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการดังนี้  

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

ในกรณีท่ีคณบดี รองคณบดีฝายบริหาร หรือรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยไมอยู ใหรองคณบดี
ฝายนโยบายและแผนรักษาราชการแทนคณบดี 

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

4.1 การรับรองการใชสิทธิเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล และการ
ชวยเหลือคาใชจายในกรณีถึงแกกรรม 

4.2 งานสวัสดิการเงินกู  
4.3 ดําเนินการดูแลจัดงานในวันสําคัญตาง 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  
6.3 กํากับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม เก่ียวกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ

การศึกษา ทุกหลักสูตร 
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ในกรณีท่ีคณบดี รองคณบดีฝายบริหาร หรือรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยไมอยู ใหรองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษารักษาราชการแทนคณบดี 

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 

- หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   มีหนาท่ีดูแลดานความสะอาดสถานท่ีท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร  เตรียมสถานท่ีหองบรรยาย  ลิฟท รถยนต  ควบคุมดูแลการเบิกจายน้ํามัน   การ
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ปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต  พนักงานทําความสะอาด และซอมบํารุงระบบประปา  ไฟฟา และงาน
อ่ืนๆ ตามท่ี0ไดรับมอบหมาย 

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

- หนวยการเงินและบัญชี  มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการเงินของคณะฯ เก่ียวกับการเบิก
จายเงินทุกประเภทตามงบประมาณท่ีไดรับ  การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทํารายงานแสดงฐานะ
ทางการเงิน และการบัญชี  ใหคําปรึกษาดานการเงินและบัญชี  

- หนวยพัสดุ    มีหนาท่ีดําเนินการจัดซ้ือ  จัดหาวัสดุครุภัณฑ  ควบคุม รักษาพัสดุภัณฑ 
รายงานขอแทงจําหนายพัสดุท่ีชํารุด  ลงทะเบียนครุภัณฑ  ควบคุมทะเบียนประวัติครุภัณฑ   ให
คําปรึกษาดานวิชาการพัสดุ  รวบรวม สรุปและวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลการใชจายเงินและการจัดซ้ือ
จัดจางของคณะศึกษาศาสตรเปนรายเดือน  รายไตรมาส และรายป 

3. งานบริการการศึกษา   ประกอบดวยหนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  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             

ไหวครูของคณะศึกษาศาสตร สวนภาคเรียนท่ี 2 มอบในวันครู 
(2) ทุนของมหาวิทยาลัย 

- ดําเนินงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 
(3) เปนกรรมการสัมภาษณทุนของมหาวิทยาลัย 

- ดําเนินงานภายใตเกณฑของมหาวิทยาลัย 
6.3 งานในโครงการกิจการพิเศษ 

(1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม คณะศึกษาศาสตร 
- วางแผนควบคุมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหมเพ่ือแจก

นักศึกษา 
- จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ีจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- รวมเปนวิทยากรในการใหคําแนะนําเก่ียวกับการใหบริการการศึกษาภายใน

คณะศึกษาศาสตร 
(2) โครงการพิธีไหวครูคณะศึกษาศาสตร 

- วางแผนควบคุม ดูแล การดําเนินงาน 
- เชิญคณะกรรมการชมรมวิชาการของคณะศึกษาศาสตรรวมประชุม 
-  ประกาศเชิญชวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรรวมงานพิธีไหวครู 
-  เชิญคณาจารยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตรรวมงาน 
-  ขอความอนุเคราะหดนตรีไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  ขอความอนุเคราะหยืมเสื้อครุยปริญญา และเข็มพอขุนของสํานักพิมพ 
-  จัดเตรียมสถานท่ี 
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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 
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 
        จํานวนนักศึกษา  

จํานวนนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  
 จํานวนนักศึกษาใหม (ปการศึกษา 2559) 

คณะ/ระดบั จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 
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ระดับปริญญาตรี 677 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ(สวนกลาง)   - 

ระดับปริญญาโท (สวนกลาง)   263 

รวมทั้งสิ้น 940 

 
          จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

คณะ/ระดบั จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 

ระดับปริญญาตรี 20,436 

ระดับปริญญาโท (สวนกลาง) 1,380 

รวมทั้งสิ้น  21,816 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2557-2558) 

คณะ/ระดบั จํานวนนักศึกษา (คน) 

ระดับปริญญาตรี 760 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ - 

ระดับปริญญาโท  2,966 

รวมทั้งสิ้น 3,726 

 
 ขอมูล : -  งานบริการสารสนแทศ ฝายบริการวิชาการและสารสนเทศ สวป. 
  -  ฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
จํานวนอาจารยและบุคลากร 

 

จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร : จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 

         วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญา
เอก 

รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

อาจารย 0 70 20 90 
ผูชวยศาสตราจารย 0 14 15 29 
รองศาสตราจารย 0 23 19 42 
รวม 0 107 54 161 

              ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2559 
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แสดงจํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2559 
 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

 ขาราชการ 9 
สายปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 19 

 ลูกจางประจํา 7 

 ลูกจางงบรายได 10 
 ลูกจางประจํา (งบรายได) 1 
 ลูกจางช่ัวคราว (รายป) 21 
 ลูกจางเงินโครงการฯ 8 

รวม 75 

 
งบประมาณ 
  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต.ค. 59 – ก.ย. 60) คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานของคณะฯ จากงบประมาณรายจายจากรายได จํานวน 
48,982,600บาท ดังรายละเอียด 
 
งบประมาณรายจายจากรายได ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน   48,982,600  บาท 

ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา     48,722,600  บาท 
1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร   48,722,600  บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 
1.1.1จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร  44,792,600  บาท 
กองทุนเพ่ือการศึกษา     43,951,200  บาท 
1. งบบุคลากร      18,351,200  บาท 

1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย     4,547,760  บาท 
1.1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย     
1.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 

1.2 คาจางลูกจางงบรายได      6,617,040  บาท 
1.2.1 คาจางลูกจางงบรายได     
1.2.2 คาตอบแทนการเลื่อนข้ันพิเศษ 

1.3 คาจางชั่วคราว       7,186,400  บาท 
1.3.1 คาจางลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว     
1.3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% 

2. งบดําเนินงาน      10,500,000  บาท 
2.1  คาตอบแทน     10,500,000  บาท 

2.1.1 คาตอบแทนผูบรรยายสวนกลาง ป.ตรี   2,500,000  บาท 
2.1.2 คาตอบแทนผูบรรยายสวนกลาง ป.โท   8,000,000  บาท 

3. งบรายจายอ่ืน      15,100,000  บาท 
3.1 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาค ป.ตรี     100,000  บาท 
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3.2 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาค ป.โท 15,000,000  บาท 
กองทุนสินทรัพยถาวร           841,400  บาท 
1. งบลงทุน            841,400  บาท 

1.1 คาครุภัณฑ           841,000  บาท 
1.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               -      บาท 

1.2 กิจกรรมสนับสนุน 
1.2.1 บริหารจัดการท่ัวไป        3,930,000  บาท 
กองทุนท่ัวไป          3,830,000  บาท 
1. งบดําเนินงาน         3,820,000  บาท 

1.1 คาตอบแทน         1,800,000  บาท 
1.1.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 
1.1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอ่ืนใหราชการ 
1.1.3 คาปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา 

1.2 คาใชสอย            400,000  บาท 
1.3 คาวัสดุ          1,600,000  บาท 
1.4 คาสาธารณูปโภค             20,000  บาท 

2. งบเงินอุดหนุน(เงินอุดหนุนท่ัวไป)             10,000 บาท 
2.1 เงินสมาชิกสมาคม             10,000  บาท 

กองทุนพัฒนาบุคลากร            100,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร)          100,000  บาท 

1.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร         100,000  บาท 
ข. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม            50,000  บาท 

1. งานบริการวิชาการแกชุมชน              50,000  บาท 
1.1 กิจกรรมหลัก 

  1.1.1 บริการทางวิชาการ             50,000  บาท 
กองทุนบริการวิชาการ              50,000  บาท 
1. งบเงินอุดหนุน(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              100,000  บาท 
1. งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู            100,000   บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 
 1.1.1 ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู           100,000   บาท 
กองทุนวิจัย             100,000  บาท 
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1. งบเงินอุดหนุน (ตามยุทธศาสตร)          100,000  บาท 
1.1  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย           100,000  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 
(เน้ือหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2559) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรในภาพรวมยังมีหลักสตูรที่ไมผาน
เกณฑการ ประเมินการกําากับมาตรฐาจาํนวน 
13 หลักสูตร 

 2. อาจารยที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก ยังมีจํานวน
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน   (รอยละ 40)  

3. การใหความรูเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหนักศึกษา 

 
- ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑ   
 
 
 
 

 

 
- ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อเปนไปตาม
เกณฑทุกหลักสูตร 

 
กค.59-มิ.ย. 60 

 
 
 

 
- ปการศึกษา 2559 
หลักสูตรไมผานเกณฑการ
เมิน 14 หลักสูตร 
- อาจารยมีวุฒปิริญญาเอก 
รอยละ 30.70 
- มีการใหความรูเร่ือง
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวชิาการยังมนีอย 

 
-สนับสนนุใหคณาจารยมีการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยัเพิ่ม
มากข้ึน 

 
คณาจารยตีพิมพผลงานวจิัย 
รอยละ 15 

   
กค.58-มิ.ย. 59 

 
ป พ.ศ. 2559 มีคณาจารย
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั  
รอยละ 17.40 

องคประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
- 

มีการประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการแกสังคมเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินการโครงการ จัดทําแผนการ
ใชประโยชนจากโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม 
 

มีการตดิตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือนําขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงโครงการฯ และ
แผนการดาํเนินงงาน แผนการ
นําไปใชประโยชน สามารถนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

กค.59-มิ.ย. 60 คณะกรรมการบริการวิชาการ
แกสังคม  คณะศึกษาศาสตร 
ดําเนินการสํารวจความตองการ
ของกลุมเปาหมาย เพ่ือนําผล
สํารวจมาจัดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม                  
คณะศึกษาศาสตร 

ปงบประมาณ 2559 เร่ือง  
การวิจัยทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
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ผลการประเมินป 2557 
(เนื้อหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2559) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- 
 

ทบทวนโครงการบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมท่ีดําเนินการไปแลว และ
หาจุดเดนของคณะเพ่ือดําเนินการ
จัดโครงการท่ีตอบสนองดานพันธกิจ
ของคณะฯ และสามารถนํามาบูรณา
การเรยีนการสอนได 

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง กค.59-มิ.ย. 60 จัดทําแผนทํานุทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เรื่อง แกะสลักสบูสูความเปนไทย เพ่ือเผยแพร
ตอประชาคมอาเซียน  

องคประกอบท่ี 5 การบริหารของคณะ 
1. ยังไมพบการวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและโอกาสทางการแขงขันท่ี
ชัดเจน  
2. ยังไมพบการวิเคราะหความเสี่ยงจากปจจัย
ภายนอกหรือสิ่งท่ีควบคุมไมได  
3. การจัดทํากิจกรรมการจัดความรูของคณะฯ 
ยังดําเนินการไมครบตามท่ีกําหนดไวใน
แผนการ ด าเนินงาน  
4. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูรยังไมผานการกํากับมาตรฐาน
หลักสตูรอยูจํานวน 13 หลักสูตร 
 

 
-ดําเนินการวิเคราะหประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโอกาสทางการ
แขงขัน 
-มีการจัดทําความเสี่ยงตามแผนการ
ดําเนินงาน 
-มีการดําเนินการจดักิจกรรมการจดั
ความรูใหครบรอบการดําเนินงาน 
-ดําเนินการพัฒนาคณุสมบัติอาจารย
ใหเปนไปตามเกณฑ 
 

    
มีการรายงานประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
-มีการจัดทําความเสี่ยงตาม
แผนการดาํเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 
-มีการดําเนินการจดักิจกรรม
การจัดความรูใหครบรอบการ
ดําเนินงาน 
-ดําเนินการพัฒนาคณุสมบัติ
อาจารยใหเปนไปตามเกณฑ 
 

 
กค.59-มิ.ย. 60 

 

- มีการวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและโอกาสทางการแขงขัน 

- มีการจัดทําความเสี่ยงและรายงานกปค.
รับทราบ 

- มีการจัดทํากิจกรรมความรูตามแผนการ
ดําเนินงาน 

- การประเมินคณุภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูรยังไมผานการกํากับมาตรฐานหลักสตูร
อยูจํานวน 14หลักสูตร 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องคประกอบท่ี 1   การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรไดนําผลการประเมินแตละหลักสูตรซ่ึงไดผลมาจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ท่ีสํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

รามคําแหงสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพใหคณะรับทราบ  คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตร จํานวน 26  หลักสูตร ไดแก 
 

ผลการประเมิน ปการศึกษา 2559 

คะแนนประเมิน
หลักสูตร 

(คะแนนเต็ม 5) 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  0.00 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร  0.00 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 2.11 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 2.63 

5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 0.00 

6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2.06 

7 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา 3.51 

8 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร 3.09 

9 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา  1.94 

10 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 2.56 

11 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3.38 

12 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0.00 



 
 

24 

ผลการประเมิน ปการศึกษา 2559 

คะแนนประเมิน
หลักสูตร 

(คะแนนเต็ม 5) 

13 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2.55 

14 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2.94 

15 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา 0.00 

16 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร (หลักสูตรปด) 0.00 

17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปด) 0.00 

18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรปด) 0.00 

19 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปด) 0.00 

20 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3.18 

21 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปด) 0.00 

22 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 0.00 

23 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรปด) 0.00 

24 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 0.00 

25 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการประเมินและวิจัยการศึกษา 3.30 

26 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร (หลักสูตรปด) 0.00 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 33.25 

จํานวนหลักสูตร  26 หลักสูตร 

คาเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร 1.28 
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หลักฐาน 
ศษ. 1.1.1.1   สรุปผลการประเมินหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา  2559 

เกณฑการประเมิน   (ผลผลิต) 

           คาเฉลีย่ของระดับคุณภาพของทุกหลักสตูรท่ีคณะรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ 
                          

คะแนนท่ีได  = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตร
นั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

 
เปาหมาย 2 ทําได  1.28    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........2......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 1.28.คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
1. อาจารยประจําคณะท่ี

มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดรวมท่ีลาศึกษาตอ......163.....คน 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก....50....คน 
3.  จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ.........2.........คน 
4. รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  30.70 
 
สูตรการคํานวณ 
  รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 50  X  100    =   30.67 
                                       163 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร             
ปการศึกษา  2559 

 

*นับจํานวนอาจารยประจําตามปการศึกษา นับท้ังปฏิบัติการงานและลาศึกษาตอ 
เกณฑการประเมิน  (ปจจัยนําเขา) 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40  ข้ึนไป 
 
เปาหมาย รอยละ 30 ทําได  รอยละ 30.6770    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  รอยละ 30 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 3.83 คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. อาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

1. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดรวมท่ีลาศึกษาตอ........163....คน 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย.........-.............คน 
3. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย......40..........คน 
4. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย.......31......คน 
5. รวมจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ......92......คน 
6.  จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ...........2................คน 
7. รอยละของจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
 ผูชวยศาสตราจารย  43.56 
สูตรการคํานวณ 
    รอยละของจํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  71  X  100   =   43.56 
                                      163 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนก
ตามวุฒิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร          
ปการศึกษา  2559 

*นับจํานวนอาจารยประจําตามปการศึกษา นับท้ังปฏิบัติการงานและลาศึกษาตอ 
เกณฑการประเมิน    (ปจจัยนําเขา) 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 
     เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

          5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 
เปาหมาย  รอยละ 30 ทําได  รอย 

43.5644.57 
   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป รอยละ 46 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 3.63 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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ตัวบงชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน หลักฐาน 
1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวชิาการ และ

การใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
    คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดังนี้ 
   1.ภาควิชาฯมีการจัดอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหนักศึกษามาปรึกษาใน
เร่ืองวิชาการ ซึ่งมีตารางการใหคําปรึกษา 
   2.คณะศึกษาศาสตรมีหนวยงานใหบริการในดานวิชาการโดยมี
หนวยงานดานกิจการนักศึกษาที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนว และมีการประเมินการดําเนินงานการใหคําปรึกษา ซึ่ง
ผลการประเมินอยูในระดับมาก (4.35) ซ่ึงมีขอเสนอแนะในเร่ืองการ
ปรับปรุงข้ันตอนการใหบริการชัดเจน เนื่องจากนักศึกษามาติดตอจะ
สอบถามกับหนวยงานใด ดังนั้นหนวยกิจการนักศึกษาจึงไดทําปาย
ติดตามจุดตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษามีความสะดวกในการติดตอ 
   3.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร                
ปการศึกษา 2559 คณะไดมีการใหความรูกับนักศึกษาใหมในเร่ือง
ของระเบียบขอบังคับ การเรียนการสอน การวางแผนการเรียนใหกับ
นักศึกษาซึ่งผลการประเมินอยูในระดับมาก (4.16) 

ศษ.1.5.1.1 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2559 

ศษ.1.5.1.2 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.1.5.1.3 สําเนาการลงชื่อของนักศึกษาทีม่าเขารับ
บริการใหคําปรึกษา 

ศษ.1.5.1.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

   คณะศึกษาศาสตร มีการประชาสัมพนัธขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษา อาทิ ทนุการศึกษา กองทุนกูยืมทางการศึกษา การรับสมัคร
งาน กิจกรรมพัฒนาตนเอง เปนตน โดยประชาสัมพนัธผานการติด
ประกาศตามบอรดประชาสัมพนัธและทาง เว็บไซตคณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ac.th และเฟสบุค
www.facebook.com/RU.educ/ 

ศษ.1.5.2.1 ประกาศพิจารณาทนุการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ศษ.1.5.2.2 ประกาศขอมูลขาวสาร 

ศษ.1.5.2.3 ประกาศประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร 

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. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนกัศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนกัศึกษา คือ โครงการเสริมสราง
ความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมใน
ชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 
มีนาคม 2560  ใหกับนักศึกษาชั้นปสุดทาย จํานวน 300 คน มีการ
บรรยายใหนักศึกษาเขาใจถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ  รวมทั้งการนําไปประยกุตใหในการทํางาน 

ศษ. 1.5.3.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอม
ในชีวิตการทาํงาน คณะศึกษาศาสตร             
ปการศึกษา 2559 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการมีดังนี ้
1. ดานจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชวีิตแก

นักศึกษาในคณะผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ
งานบริการการศึกษา ปการศึกษา 2559 อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.16  

2. การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
จากการประเมินความพึงพอใจการใหขอมูลทางเวปไซดอยู
ในระดับมากทีสุ่ด 4.55  

3. ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.30 

และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร   ป
การศึกษา 2559 คณะไดมีการใหความรูกับนักศึกษาใหมในเรื่อง
ของระเบียบขอบังคับ การเรียนการสอน การวางแผนการเรียน
ใหกับนักศึกษาซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับมาก (4.16) 

ศษ.1.5.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ
งานบริการการศึกษา ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี เพื่อ
เตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 
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5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง
ใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการ
ใหบริการแกนักศึกษา และนําผลการประเมินโครงการที่
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษามีสวนรับผิดชอบเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ดังนี ้

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงาน
บริการการศึกษา ปการศึกษา 2559 เร่ืองที่ตอง
ปรับปรุงและพัฒนา ไดแก การบริการขอมูลเก่ียวกับ
การรับสมัครงานโดยติดประชาสัมพันธขาวสารทัง้
บอรด เวบไซดให และทาํการปรับปรุงพื้นที่ของงาน
บริการนักศึกษาใหมคีวามสะดวกมากข้ึน จัดทําปาย
ตางๆใหชัดเจนมากข้ึน  

2. การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทัง้เต็มเวลาและนอก
เวลาแกนักศึกษาโดยผานเวปไซดของคณะฯ 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  ผลประเมินโครงการ
เสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี 
เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการโดยมีการปรับปรุง
เร่ืองการประชาสัมพนัธใหมากข้ึนโดยทาํการ
ประชาสัมพนัธทางเวปไซด บอรด และการแจงในที่
ประชุมกิจการนักศึกษา และโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร   ปการศึกษา 2559 
ไดมีจัดสถานที่ใหสะดวกมากข้ึนมีที่นั่งใหกับ
นักศึกษา 

                  
 

ศษ.1.5.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2560  
วาระที่ 4.7 

ศษ.1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2560   
วาระที่ 4.4 

ศษ.1.5.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2560   
วาระที่ 4.2 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการ

ประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
1.คณะศึกษาศาสตร มีการจัดกิจกรรมใหขอมูลและความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบอาชพีแกศิษยเกา โดยใหจัดโครงการ”คืนสู
เหยาชาวสชีมพู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559” โดยมีการจัด
กิจกรรมใหความรูที่เปนประโยชนกับนักศึกษา และเปนประโยชนตอ
ศิษยเกา ซึ่งกิจกรรมที่จัดเปนการบรรยายในหัวขอเร่ือง ทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางาน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูในเร่ืองของทักษะชวีิตตาง 
ๆ และทักษะในการทํางาน การปรับตัว การวางตัว   
2. โครงการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมี
ศิษยเกาเขารวมจํานวน 11 คน ทั้งนี้เพื่อใหผูเขารวมเขาใจถึง
กระบวนการของการวิจัย และสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียน
การสอน 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา  ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการ
ทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 เร่ืองที่ตองปรับปรุง
และพัฒนา ไดแก การประชาสมัพันธโครงการฯ ซึ่งไดมีการประชา
สัมพนธใหนักศึกษาทราบถึงโครงการตางๆมากข้ึนดวยการทาํปาย
ประชาสัมพนัธติดตามบอรดตาง ๆ และทาํการประชาสัมพันธกับหนา
ภาควิชาฯ  
4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร                
ปการศึกษา 2559 คณะไดมีการใหความรูกับนักศึกษาใหมในเร่ือง
ของระเบียบขอบังคับ การเรียนการสอน การวางแผนการเรียนใหกับ
นักศึกษาซึ่งผลการประเมินอยูในระดับมาก (4.16) 
                  
 

ศษ.1.5.6.1 โครงการคืนสูเหยาชาวสีชมพู คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559  
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เกณฑการประเมิน (ขอ)  (กระบวนการ)  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2  ขอ มีการดําเนินการ 3 - 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) 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

    คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน ไดแก  ดานคุณธรรม 
จริยธรรม, ดานความรูความสามารถ, ดานทักษะทางปญญา, 
ดานพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศษ.1.6.1.1 
 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (2559-2563) 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2560 
 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.3 แผนดําเนนิงานปการศึกษา 2559 
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ศษ.1.6.1.4 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 12/2559 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที1่/2559 วาระ 4.2 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา ใหดําเนิน

กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบณัฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 
ประกอบดวย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู 
(3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนนิการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ดังนี ้

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก โครงการเสริมสราง
ความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ
พรอมในชีวิตการทํางาน ปการศึกษา 2559  ในวันที่ 16 
มีนาคม 2560 มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 300 คน โดย
กิจกรรมเปนความรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชพี  

2. ดานความรู ไดแก โครงการใหความรูประสบการณ
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 
สิงหาคม 2559 จํานวนนักศึกษา 300 คน โดยเปนการ
บรรยายเร่ืองการฝกประสบการณวิชาชีพอยางไรใหประสบ
ความเร็จ 

3. ดานทักษะทางปญญา ไดแก โครงการเสริมสราง
ทักษะทางปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ 
ปการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 กรกรฏาคม 2559 โดยเปน
การใหความรูในเร่ืองทักษะทางปญญาในการเรียนรูที่จะเปนผู
ตัดสิน และใหรูจักแกไขสถานการณตาง ๆ โดยใชเทคนิคการ
สื่อสารใหมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การประยุกตใชสารสนเทศ
ในการเรียน และการตัดสนิกีฬา  

 

ศษ.1.5.3.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอม
ในชีวิตการทาํงาน คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2559 

ศษ.1.6.2.1 โครงการใหความรูประสบการณวิชาชีพ 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.6.2.2 โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญา การ
สื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ ป
การศึกษา 2559 

ศษ.1.6.2.3 โครงการพิธีไหวครู คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2559 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา ใหดําเนิน

กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบณัฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 
ประกอบดวย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู 
(3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ตอ) 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ไดแก โครงการพิธไีหวครู คณะศึกษาศาสตร           
ปการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีกิจกรรม
การไหวครูของคณะศึกษาศาสตรในภาคเชา และในชวงมีการ
ทํากิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาเพื่อใหเกิด
ความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาตางภาควิชา ฯ  

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โครงการเสริมสราง
ทักษะทางปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใช
สารสนเทศ              ปการศึกษา 2559โครงการ
เสริมสรางทักษะทางปญญา การสื่อสาร และการ
ประยุกตใชสารสนเทศ ปการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 
กรกรฏาคม 2559 โดยเปนการใหความรูในเร่ืองทักษะ
ทางปญญาในการเรียนรูที่จะเปนผูตัดสนิ และใหรูจัก
แกไขสถานการณตาง ๆ โดยใชเทคนิคการสื่อสารใหมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการประยกุตใชสารสนเทศในการ
เรียน และการตัดสนิกีฬา  

 

  

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยเร่ิมตั้งแตการ
พัฒนาเตรียมความพรอม ผูนาํกิจกรรม การเขียนโครงการ การ
ประเมินโครงการ จาํนวน  1 กิจกรรมคือ  

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร             
ปการศึกษา 2559 โดยมีการบรรยายใหความรูเร่ืองการประกัน
คุณภาพใหกับนักศึกษา ซึ่งผูใหการบรรยาย คือ รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ 

ศษ.1.5.1.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการ

ประเมินผลความสาํเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนาํ
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานคร้ังตอไป 

ผลการประเมินวัตถุประสงคของกิจกรรมและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงใน
การดําเนินคร้ังตอไปมี ดังนี ้

1. โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียม
ความพรอมในชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.45 เร่ืองที่ควรปรับปรุง คือ การประชาสัมพันธโครงการฯ ในคร้ัง
ตอไปโดยมีการประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ เชน Facebook line บอรด
ประชาสัมพันธ และการประชาสัมพันธกับภาควิชาฯตางๆ ใหมากข้ึน  

2. โครงการใหความรูประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2559  อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.12 เร่ืองที่ควรปรับปรุง คือ การ
ประชาสัมพนัธโครงการฯโดยมกีารประชาสัมพนัธในชองทางตาง ๆ เชน 
Facebook line บอรดประชาสมัพันธ และการประชาสัมพนัธกับ
ภาควิชาฯตางๆ ใหมากข้ึน 

3. โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใช
สารสนเทศ ปการศึกษา 2559 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.41 เร่ืองที่ควรปรับปรุง 
คือ ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ การปรับปรุงเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเปน 2 
วัน โดยอาจเปนการบรรยายแยกเปนหัวขาตาง ๆ ใหมากข้ึน ไดแก ทักษะทาง
ปญญา ทักษะดานสื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ 

4. โครงการพิธีไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.20 เร่ืองที่ควรปรับปรุง คือ การประชาสัมพนัธ
โครงการฯประชาสัมพนัธโครงการฯโดยมีการประชาสัมพนัธในชองทาง
ตาง ๆ เชน Facebook line บอรดประชาสัมพันธ และการ
ประชาสัมพนัธกับภาควชิาฯตางๆ ใหมากข้ึน 

5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.98 เร่ืองที่ควรปรับปรุง คือ อาคารสถานที่ในการจัด
กิจกรรม เนื่องที่นั่งไมเพียงพอในการจัดคร้ังตอไป เปลี่ยนหองการปฐมนิเทศที่
รองรับนักศึกษาใหมากข้ึน หรือ จัดที่นั่งใหนักศึกษาเพิ่มมากข้ึน  

ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี เพื่อ
เตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.6.4.1 ผลประเมินโครงการใหความรูประสบการณ
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2559 

ศษ.1.6.4.2 ผลการประเมินโครงการเสริมสรางทักษะ
ทางปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใช
สารสนเทศ ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.6.4.3 ผลประเมินโครงการพิธีไหวครู คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.6.4.4 ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.6.4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา  
คร้ังที่ 2/2560  วาระที่ 4.2,วาระที่ 4.3,
วาระที่ 4.4,วาระที่ 4.5,วาระที่ 4.6 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
    คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ มีการประเมินแผนการดําเนินงาน กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

ศษ.1.6.5.1 ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปการศึกษา 
2559 (แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลประเมินโครงการเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง
โครงการในการจัดกิจกรรมคร้ังตอไป 

ศษ.1.6.4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา  
คร้ังที่ 2/2560  วาระที่ 4.2,วาระที่ 4.3,
วาระที่ 4.4,วาระที่ 4.5,วาระที่ 4.6 

ศษ.1.6.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2560 

 
 

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

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…3.........คะแนน (เต็ม 5) 
 

 
 



องคประกอบท่ี 2   การวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่

สามารถนาํไปใชประโยชนในการบริหาร
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค 

ศูนยสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร จัดทําสารสนเทศ 
ผานเวปไซดของคณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th เพื่อประชาสัมพันธ
แหลงทุนวิจัย เวทีวิจยั หรือการอบรมสัมมนาดานการวิจัย
จากทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
นอกจากนี้ ศูนยสงเสริมการวิจัยไดจัดทาํระบบสารสนเทศ
ที่เก่ียวของกับผลงานวิจัยและฐานขอมูลผูทรงคุณวฒุิ 
สําหรับการพิจารณาโครงรางวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
ของคณะศึกษาศาสตร โดยมีการ updated ขอมูล
สารสนเทศอยางตอเนื่อง 
     นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรยังใชระบบสารสนเทศ
จากสถาบนัวิจัยและพฒันา ซึ่งมีระบบสารสนเทศในการที่
ใหบริการดานการวิจัย http://www.rd.ru.ac.th 

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

ศษ. 2.1.1.2 สถาบนัวิจัยและพัฒนาhttp://www.rd.ru.ac.th 

2. สนับสนนุพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในประเดน็ตอไปนี ้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงาน
สรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนย
เคร่ืองมือ   
  หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนบัสนนุการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนบัสนุน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

1. คณะศึกษาศาสตรจัดตั้งศูนยสงเสริมการวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตรที่ใหคําปรึกษาและสนับสนนุงานวิจัย ทํา
หนาที่หลักในการสงเสริมและประสานงานการขอรับ
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของคณะศึกษาศาสตรตลอด
กระบวนการ แตงตัง้ผูทรงคุณวฒุิพิจารณาผลงานวิจัยที่
ตรงกับสาขาเพื่อพิจารณาคุณภาพงานวิจัยใหเปนไปอยาง
สรางสรรค สงเสริมและประชาสัมพันธขอมูลการขอรับทุน
วิจัยจากแหลงทนุอ่ืน รวมทั้ง สงเสริมและประชาสัมพนัธ
การเผยแพรผลงานวิจัยทัง้ในระดับชาติและนานาชาต ิ

ศษ. 2.1.2.1 คําสั่งที่ 05/2559 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
การวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.1.2 สถาบนัวิจัยและพัฒนาhttp://www.rd.ru.ac.th 

ศษ. 2.1.2.2 
 

คูมือการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย                    
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 2.1.2.3 ฐานขอมูลอางอิงสาํนักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัย
รามคําแหง www.lib.ru.ac.th 

ศษ. 2.1.2.4 
 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 15/58วาระที่ 4.1 
การสงเสริมวิจัยคณะศึกษาศาสตร 

 
 
 
 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.lib.ru.ac.th/


ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา

ความปลอดภัยในการวิจัยหรือการ
ผลิตงาน 
  สรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยใน  หองปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย
หรือ  งานสรางสรรค เชน การจดั
ประชุม  วชิาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือ  ศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

2. สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีบริการปรึกษางานวิจัย 
(2http://www.rd.ru.ac.th)  นอกจากนี้  คณะฯ2จัดทําและแจกจายคูมือการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อใหคณาจารยและบุคลากรไดใชประโยชนในการขอทุน
คณะ 

3. สํานักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยรามคําแหงใหบริการและมรีะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อํานวยความสะดวกใหแกคณาจารยในการคนควาขอมูล 
(www.lib.ru.ac.th) 
   4.  คณะมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Research and 
Plagiarism” ประจาํปงบประมาณ 2559   ในวันที่ 10 มีนาคม  2560 

   5. คณะไดดําเนนิโครงการประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ
ทางจิตวทิยา:"ชวีิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ" TNCP 2017 : Thailand 
National Conference on Psychology "Enabling Change and Quality of 
Life through Psychology"  ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม  2560 รวมกับ
สถาบนัการศึกษาภาคี 5 สถาบนั ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ิ 

6. คณะไดดําเนนิโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติทางจิตวิทยา: "ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ" TNCP 2017 : 
Thailand National Conference on Psychology "Enabling Change 
and Quality of Life through Psychology"  ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม  2560 

รวมกับสถาบันการศึกษาภาคี 5 สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรื มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ 
 

ศษ. 2.1.2.6 
 

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

ศษ. 2.1.2.5 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“Research and Plagiarism” 
ประจําปงบประมาณ 

 
 
 
 

http://www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis


ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทนุวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 
 
คณะศึกษาศาสตรไดรับเงนิเพื่อเปนทนุวิจัย จากมหาวิทยาลัย
ปงบประมาณ  2560  จํานวนเงนิ 15,162,410  บาท แบงเปนทุน
จากคณะศึกษาศาสตร จํานวน 1,025,662 บาท ทนุจากสถาบนัวิจัย
และพัฒนา มร. จํานวน 303,348 บาท และงบประมาณแผนดนิ
จํานวน 13,833,400 บาท 

ศษ. 2.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2560   คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.2.1.3.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  
ปงบประมาณ  2560 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน 
การประชุมวชิาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรสนบัสนุนใหคณาจารยเผยแพรผลงานวิจัยโดยนํา
บทความวิจยัเผยแพรในการประชุมวิชาการในตางประเทศ โดยรับ
งบประมาณจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย  เชน การไปเสนอ
บทความวิจยั ณ ตางประเทศ  การเขารวมประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

ศษ. 2.1.4.1 
 
 
 

รายชื่อคณาจารยเขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และการไปเสนอบทความตางประเทศ 
 
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและ
นักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ  
ตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “Research 
and Plagiarism” ประจาํปงบประมาณ  ในวันที่ 10 มีนาคม  2560  
นอกจากนี้คณะฯ ยงัมีนโยบายการสรางขวัญและกําลังใจสําหรับผูที่
ทําวิจัย โดยมอบโลหรือเกียรติบัตรใหสําหรับนักวิจัยที่ไดรับรางวัล
วิจัย  ในปการศึกษา 2559 รศ.ดร.อําไพ  เกียรติชัย ไดรับรางวลั 
Best paper จากการประชุมวชิาการนานาชาต ิSEAAIR  16 th 
Annual Conference   CONFERENCE คณะจึงไดจัดทํา
ประกาศนียบัตรเพื่อเปนการยกยองและเปนขวัญกําลังใจตลอดจน
เปนแบบอยางที่ดีใหคณาจารยทานอ่ืน 

ศษ. 2.1.5.1 คณะมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“Research and Plagiarism” ประจําป
งบประมาณ  ในวนัที่ 10 มีนาคม  2560 

ศษ. 2.1.5.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่  1/2559            
วาระที่ 4.4  ขอหารือการสรางขวัญและกําลังใจ
สําหรับนักวิจัย 

ศษ. 2.1.5.3 ประกาศนียบัตร รศ.ดร.อําไพ  เกียรติชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการ

คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นาํไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

แนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ ในการดําเนนิการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ดังนี้           
1) มีระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการบริหารจัดการสทิธิ
ประโยชนจากทรัพยสนิทางปญญา พ.ศ.2549 2) มีคําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการดําเนินการดานการจดลิขสิทธิ์ 3) กําหนด
ผูรับผิดชอบดําเนนิการจดลิขสทิธิ์ผลงานวจิัย 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 ์

 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
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 

13,833,400 1,329,010 380,000 15,542,410.00 
159 

ลาศึกษาตอ 2 คน  
- 97,751 5 

* ปงบประมาณที่ใช 2560 
 
หลักฐาน 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2559 
ศษ. 2.2.2.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2560 

 
ลาศึกษาตอ 2 คน อ.ณธษา พันธุบัว และอ.เพชร  วิจิตรนาวิน 
 
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 97,751 บาท  บรรลุเปาหมาย       □  ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  30,000 บาท 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 
ลําดับ ชื่อเจาของงานวิจยัหรืองานสรางสรรค ชื่องานวจิัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจยัหรืองานสรางสรรค  แหลงงบประมาณและจาํนวนเงิน 
ว/ด/ป 
เริ่มตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวมระยะเวลา 
งบแผนดิน   งบรายได  งบภายนอก  

1 อาจารยภาติยะ  พัฒนาศักดิ์ 
 
 

 

การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของการใช
ประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินดวย
ความแตกตางของดัชนีพืชพรรณใน
เมืองเชียงใหม 

22 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 60 12 เดือน -  69,828 - 

2 อาจารย ดร.ชนะวงศ  หงษสุวรรณ ผลของนวดแผนไทยประยุกต ตอความ
ออนตัวของนักกีฬา 

6 ธ.ค. 59 5 ธ.ค. 60 12 เดือน -  90,744 - 

3 ผูชวยศาสตราจารยเริงรณ  ลอมลาย แนวคิดทางปรัชญาการศึกษาในบริบท
ของการศึกษาไทย 

22 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 60 12 เดือน -  63,660 - 

4 รองศาสตราจารย ดร.สิริพัชร  
เจษฎาวิโรจน 

กระบวนการเรียนรูแบบสรางสรรคเปน
ฐานในกระบวนวิชา CEE2205 
(ความคิดสรางสรรคสําหรับเด็ก) 

22 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 60 12 เดือน -  45,840 - 

5 อาจารย ดร.เกษม ชูรัตน เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย 
เพ่ือสรางเสริมสุขภาพของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  

6 ธ.ค. 59 5 ธ.ค. 60 12 เดือน -  84,192 - 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ลําดับ ชื่อเจาของงานวิจยัหรืองานสรางสรรค ชื่องานวจิัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจยัหรืองานสรางสรรค  แหลงงบประมาณและจาํนวนเงิน 
ว/ด/ป 
เริ่มตน 

ว/ด/ป  
สิ้นสุด 

รวม 
ระยะเวลา 

งบแผนดิน   งบรายได  งบภายนอก  

6 อาจารย ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต   เรื่องปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม
จริยธรรมในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

22 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 60 12 เดือน -  76,368 - 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสา สํารอง เรื่องปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรและจิต
สังคมท่ีมีผลตอความเครียดของ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร 

22 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 60 12 เดือน -  74,040 - 

8 อาจารยปยพงศ แซตั้ง เรื่องความสัมพันธของการประกอบ
วิชาชีพ ความรูสึกเปนสุขจากการ
ทํางาน และความรูสึกเหนื่อยลาจาก
การทํางานของนักจิตวิทยาคลินิกไทย   

22 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 60 12 เดือน -  67,008 - 

9 อาจารยผกาวรรณ นันทะเสน   เรื่องการพัฒนาแบบวัดสัมพันธภาพเชิง
รักษาสําหรับผูใหคําปรึกษา 

22 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 60 12 เดือน -  84,252 - 

10 อาจารย ดร.ผกาพันธ อินตะแกว   เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ
ตัดเย็บชุดไทย 

2 พ.ค. 60 1 พ.ค. 61 12 เดือน -  93,489  - 

11 อาจารยจีรวรรณ เกิดรวม เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะ
วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

2 พ.ค. 60 1 พ.ค. 61 12 เดือน -  58,126 - 

 
 



 
ลําดับ 

ชื่อเจาของงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค 

ชื่องานวจิัยหรืองานสรางสรรค 
ระยะเวลาในการทําวิจยัหรืองานสรางสรรค  แหลงงบประมาณและจาํนวนเงิน 

ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป สิ้นสดุ รวมระยะเวลา 
งบแผนดิน   งบรายได  งบภายนอก  

12 อาจารยธวรรณรัตน นาคเครือ    เรื่องการศึกษาความสามารถในการสืบ
เสาะหาความรูและการคิดเชิงประยุกต
ในวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง โครงสราง
และหนาท่ีของพืชดอกดวยแนวทางการ
จัดการเรียนรูแบบเชิงรุก: กรณีศึกษา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 5 

2 พ.ค. 60 1 พ.ค. 61 12 เดือน - 73,530 - 

13 อาจารยภิฑชญา สุนทรกลัมพ   เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชวิธีการ
สอนแบบ 4 MAT กับวิธีการสอนแบบ
ปกติ 

2 พ.ค. 60 1 พ.ค. 61 12 เดือน  60,213  

14 อ.ดร.กิตติศักดิ์  ลักษณา ผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอน
เหตุผลและผลท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความสามารถในการสราง
หลักการสรุปของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษา 

13 ตค. 59    12 ตค. 60 12 เดือน -  84,372  - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ลําดับ 

ชื่อเจาของงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค 

ชื่องานวจิัยหรืองานสรางสรรค 
ระยะเวลาในการทําวิจยัหรืองานสรางสรรค  แหลงงบประมาณและจาํนวนเงิน 
ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป สิ้นสดุ 
รวม

ระยะเวลา 

งบแผนดิน   งบรายได  งบภายนอก  

15 อ.ดร.สุรวีร  เพียรเพชรเลิศ การศึกษาพัฒนาการหลักสูตรประเภทวิชาธุรกิจ 
ระดับศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 

25 ม.ค. 60 24 ม.ค. 61 12 เดือน -  63,288  - 

16 ผศ.ดร.วนิดา ฉัตรวิราคม การศึกษาการเรียนการสอนวิชาเคมีของนักศึกษา
ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินโดยใชสื่อประสม
A Study of Chemistry Teaching and 
Learning for Hearing Impaired Students 
By Using Multimedia  

11 พ.ค. 60 10 พ.ค. 61 12 เดือน -  63,936 - 

17 รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของนักศึกษาวิชาเอกการ
ประถมศึกษา ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบนอก
หองเรียน  A Study of Elementary 
Education Majored Students’ Attitude 
and Behavior toward the Environmental 
Conservation through Outdoor Education 

2 มิ.ย. 60 1 มิ.ย. 61 12 เดือน -  57,120 - 

18 อ.ดร.สุภาวดี ลาภเจริญ ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
Transformational Leadership of Students 
in Ramkhamhaeng University 

15 ส.ค. 60 14 ส.ค. 61 12 เดือน -  66,396 - 

 
 
 



 
 

ลําดับ 
ชื่อเจาของงานวิจยัหรืองาน

สรางสรรค 
ชื่องานวจิัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจยัหรืองานสรางสรรค  แหลงงบประมาณและจาํนวนเงิน 
ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป สิ้นสดุ 
รวม

ระยะเวลา 
งบแผนดิน   งบรายได  งบภายนอก  

19 รศ.กุลชญา วงษเพ็ญ การศึกษากระบวนการกลุมเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต:กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยศึกษา
ปท่ี 6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
A Study of Group Process 
Management for the Development : 
A Case Study of 6 Student’s Life 
Skills at Demonstration School 
Ramkhamhaeng University 

1 ก.ย. 60 30 ก.ย. 61 12 เดือน -  52,608 - 

20 ผูชวยศาสตราจารยเสนห        
โรจนดิษ 

ยุทธศาสตรการมีสวนภวมภาคประชาชนใน
การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือลด
ผลกระทบดานอุทกภัยจากโครงการจัด
ทําทางผันน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํายอยท่ีราบแมน้ํา
แมกลอง 

1 ต.ค. 58 30 ต.ค. 60 24 เดือน 13,833,400 - - 

21 อัจศรา ประเสริฐสิน  
อังศินันท อินทรกําแหง 
วิชุดา กิจธรธรรม 
กมลทิพย ศรีหาเศษ             
พัชรินทร แกวมาเมือง 

การวิจัยและพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานความเปนคนดี สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  
 

1 ก.ย. 60 1 ธ.ค. 60 4 เดือน - - 380,000 
(1,9000,000/5) 

รวม 13,833,400 1,329,010  380,000  
 15,162,410 380,000.00 

รวมเงินท้ังหมด    15,542,410.00 
 
 
 



 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล  ชิ้นงาน ผลรวมถวงน้ําหนัก 

1. จํานวนผลงานทางวิชาการ    

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 9 1.80 

- บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรอืในวารสารทาง 

     วิชาการระดบัชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลกัเกณฑการพิจารณา 

     วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจดัทําเปนประกาศให 

     ทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 18 7.2 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 0.60 22 13.20 

- 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 7 5.60 

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

1.00 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2.00 
 
 
 
 
 
 
 

3.00 
2. ผลงานทางวิชาการท่ีคิดคาน้ําหนักแลว   32.80 

 
 
 
 



ผลการดําเนินงาน (ตอ) 
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  161 
   1.1 จํานวนอาจารยประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง - 159 
   1.2 จํานวนอาจารยประจาํทีล่าศึกษาตอ - 2 
2. จํานวนนักวิจัยประจํา (ถามี) - - 
   2.1 จํานวนนักวิจยัประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง - - 
   2.2 จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ - - 
3. รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (1)+(2)  161 
4. ผลงานวิจัยทางวิชาการที่คิดคาน้ําหนักแลว 32.80  
5. ผลงานสรางสรรคที่คิดคาน้าํหนักแลว -  
6. รวมผลงานที่คิดคานํ้าหนัก (4)+(5)  32.80 
7. ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (6/3)X100=(%)  20.38 

 
 
 
 
 
 
 



* ใหนับตามปปฏิทินท่ีประเมิน เชน ประเมินปการศึกษา 2559 ใชปปฏิทิน 2559 (ม.ค.-ธ.ค.59) 
หลักฐาน 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2559 
ศษ. 2.3.1.1 รายชื่องานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร ปการศึกษา  2559 (ม.ค.-ธ.ค.59) 

     
    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 18.40    บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป รอยละ 5 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 4.60 คะแนน (เต็ม 5) 

ตารางงานว ิจัยท ี่ไดรับการต ีพิมพเผยแพร 
 
 



ลา 
ดับ 

ช่ือเจ าของผลงาน ช่ือเร ื่องที่ตีพ ิมพ ช่ือแหล งตีพิมพ (วารสาร 
ใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) 

ว ัน/เดือน/ป ที่ 
เผยแพร 

ค า 
นาหน ัก 

1 อ.ดร.จิรภ ัทร รว ีภ ัทรกุล, 
ผศ.ดร. มานิกา ว ิเศษสาธร, 
อ.ปยะพงศ แซตั ง, และ อ.
ดร.ปว ิธ ส ิริเกียรติกุล 

ลักษณะบุคลิกภาพของคร ูการศึกษานอกระบบโดย 
ใชแบบสอบถามบุคลิกภาพ 16 องคประกอบฉบับ 
ปรับปรุงครั้งท่ี 5 และแบบว ัดบุคลิกภาพตามแนวที 
เอ: การศ ึกษานาร อง. 

การนาเสนอในรูปแบบโปสเตอรท่ี Thailand 
Research Expo 2016: Thailand 
Research Symposium, กร ุงเทพฯ, 
ประเทศไทย. 

17-21 สิงหาคม 
2559 

0.2 

2 ผศ.ดร.อริสา สารอง ความเสี่ยงทางการยศาสตร และอาการปวดท่ีส งผล 
ตอความบกพร องของรยางคแขนของพน ักงาน 
สาน ักงานท่ีใชคอมพ ิวเตอร ในการทางาน 

Proceedings Thailand national 
Ergonomics Conference 

14,15-17 ธ.ค. 
2559 

0.2 

3 อ.ธนัชพร นามวัฒน ความเสี่ยงทางส ุขภาพจิตและการปรับตวัขาม 
ว ัฒนธรรมของนักศึกษาจีนในประเทศไทย : 
กรณีศ ึกษาน ักศ ึกษาแลกเปลี่ยนในมหาว ิทยาลัยราช 
ภ ัฎเพชรบุร ี ปการศึกษา 2558 

การประช ุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 
2559 

18-พ.ย.-59 0.2 

4 อ.ธนัชพร นามวัฒน การสื่อสาร การปรับตัว และการผสมผสานทาง 
ว ัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจ ีนในจังหว ัดเพชรบุร ี 

ประชุมว ิชาการระดับชาติราชภ ัฏเพชรบรุ ีว ิจัย 
เพ ื่อแผนดินไทยท่ียังยืน ครั้งท่ี 6 

9-ก.ค.-59 0.2 

5 นาฝน แสงอรุณ (นศ.) 
อ.ดร. กมลทิพย ศรีหาเศษ 

แนวทางการกาหนดและประเมินคุณภาพอ ัตล ักษณ 
และเอกลักษณของสถาบันอุดมศ ึกษา: กรณีศ ึกษา 
มหาว ิทยาลัยราชภ ัฏกลุมภาคตะว ันออก 

รายงานส ืบเนื่องจาการประช ุมวิชาการ 
ระดับชาติราชภ ัฏบานจอมบึงว ิจัย ครั้งท่ี 4 
หนา 1-9 

1-มี.ค.-59 0.2 
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ลา 
ดับ 

ช่ือเจ าของผลงาน ช่ือเร ื่องที่ตีพ ิมพ ช่ือแหล งตีพิมพ (วารสาร 
ใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) 

ว ัน/เดือน/ป ที่ 
เผยแพร 

ค า 
นาหน ัก 

6 กมลท ิพย ศรีหาเศษ 
สุว ิมล ติรกานันท 
สิร ิรัตน หิตะโกวิทการ 
กิตติศ ักดิ์ เช ื้ออาษา 

การเปรียบเทียบคุณภาพจานวนรอบการทาซ าของ 
ว ิธ ีจัดการขอมูลส ูญหายสาหร ับประมาณ 
คาพารามิเตอร ของข อสอบ 

รายงานส ืบเนื่องจาการประช ุมวิชาการ 
ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 
มหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร ว ิทยาเขต 
กาแพงแสน หนา 956 - 963 

8 - 9 ธ.ค. 59 0.2 

7 ฐิตาร ีย ส ุโอ ะ (นศ.) 
บุญมี พันธ ุไทย 
สุว ิมล ติรกานันท 

การศ ึกษาปจจัยที มีความสัมพันธ ตอผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของน ักศ ึกษาการศึกษานอกโรงเรียน 
ในสังกัดสานักงานส งเสร ิมการศึกษานอกระบบและ 
การศ ึกษาตามอ ัธยาศัย จังหว ัดฉะเช ิงเทรา 

รายงานส ืบเนื่องจากการประช ุมวิชาการเสนอ 
ผลงานว ิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 
41 และนานาชาติ ครั งท่ี 5 มหาว ิทยาลัยราช 
ภ ัฏวไลยอลงกรณ หน า 584-594 

8 - 9 ธ.ค. 59 0.2 

8 เดนดาว ชลว ิทย ขอผิดพลาดในการเขียนความเรียงภาษาไทยของ 
ของ นักศ ึกษาระดับปริญญาบัณฑ ิต คณะ 
ศึกษาศาสตร มหาว ิทยาลัยรามคาแหง”. 

บทความการประชุมว ิชาการระดับชาติ 
มหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร ว ิทยาเขต กา
แพงแสนครั้งท่ี 13, 948-955. นครปฐม 
มหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8 - 9 ธ.ค. 59 0.2 

9 ผศ.ดร.อ ัมพร ว ัจนะ Students’ Alternative Conception in Vector 
Components with and without Physical 
Context (2016) 

Siam Physics Congress 2016 
Proceedings 

2016 0.2 

10 ผศ.อดุลย  ไทรเล็กท ิม กลว ิธ ีสอนท่ีผูเรียนเปนสาคัญ วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาว ิทยาลัย 
รามคาแหง ป ีท่ี 6 ฉบับพิเศษ ข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2559 

0.4 

11 อ.สงา วงคไชย การประเมินหล ักสูตรศ ึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาว ิชาการสอนภาษาไทย (หล ักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาว ิทยาลัย 
รามคาแหง ป ีท่ี 6 ฉบับพิเศษ ข 

เม.ย. - มิ.ย. 
2559 

0.4 

12 มัตติกา เกรียวกระโทก (นศ.) 
บุญมีพ ันธ ุไทย 
ทวิกา ตั้งประภา 

การประเมินโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล 
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป วยท่ีไดรับการบาบ ัด 
ทดแทนไต (การลางไตทางชองทอง)วิทยาล ัย 
พยาบาลสภากาชาดไทย 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาว ิทยาลัย 
รามคาแหง ป ีท่ี 6 ฉบับพิเศษ ก 

ม.ค. - มี.ค. 2559 0.4 
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ลา 
ดับ 

ช่ือเจ าของผลงาน ช่ือเร ื่องที่ตีพ ิมพ ช่ือแหล งตีพิมพ (วารสาร 
ใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) 

วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร ค า 
นาหน ัก 

13 สมศักดิ์ ส ีเอ ี่ยม (นศ.) 
บุญมีพ ันธ ุไทย 
สมจิตรา เร ืองศรี 

การเปรียบเทียบผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ 
การเรียนร ูว ิทยาศาสตร ระหวางการสอนแบบ 
4MAT กับการสอนตามค ู มือครูของสสวท. สาหรับ 
นักเรียนช ั้นประถมศ ึกษาปท่ี 5 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาว ิทยาลัยรามคาแหง ปท่ี 6 ฉบับ 
พ ิเศษ 

2559 0.4 

14 อดุลย  ไทรเลก็ทิม รูปแบบการสอนของนักศ ึกษาฝกประสบการณ 
ว ิชาช ีพครูวิชาเอกภาษาไทยและอาจารย พ ี่เลี้ยงใน 
โรงเรียนที่เปนสถานที่ฝกว ิชาช ีพครู ของคณะ 
ศึกษาศาสตรมหาว ิทยาลัยรามคาแหง 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาว ิทยาลัยรามคาแหง ปท่ี 6 ฉบับ 
ท่ี 2 

กรกฎาคม – ธ ันวาคม 
2559 

0.4 

15 นายเสรี คาอ ั้น (นศ.) 
รศ.ดร.นพพร แหยมแสง 
รศ.ดร.วรนุช แหยมแสง 

การพ ัฒนากิจกกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
ตามแนวทฤษฎีคอนสครัคติว ัสต เรื่องลาดับและ 
อนุกรม ช ั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนสาธ ิต 
มหาว ิทยาลัยรามคาแหง 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปท่ี 6 ฉบับ 
พ ิเศษ ข 

เมษายน – มิถ ุนายน 2559 0.4 

16 นายส ิทธิกร สุมาล ี (นศ.) 
รศ.ดร.นพพร แหยมแสง 
รศ.ดร.วรนุช แหยมแสง 

การพ ัฒนากิจกรรมการเรียนรู การสรางองคความรู ใน 
รายว ิชาคณ ิตศาสตร เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุ 
นาม สาหรับนักเรียนช ั้นมัธยมศึกษาป ีท่ี 3 โรงเรียน 
สารสาน ว ิเทศราชพฤกษ  

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ปท่ี 6 ฉบับ 
พ ิเศษ ข 

เมษายน – มิถ ุนายน 2559 0.4 

17 อ.มานีรัศ เสง่ียมจิตต The Development of science Process Skills 
and Academic Achievement in Chemistry of 
Matthayom Sueksa Five Students at 
Ramkhamhaeng University Demonstration 
School Using the Peer-Assisted Technique. 

European Journal of 
Sustainable Development 2016 
Volume 5.No.4 

2016 0.4 
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ลา 
ดับ 

ช่ือเจ าของผลงาน ช่ือเร ื่องที่ตีพ ิมพ ช่ือแหล งตีพิมพ (วารสาร 
ใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) 

ว ัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร ค า 
นาหน ัก 

18 ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา An Evaluation of the Bachelor of Education 
Program in Educational Meaasurement 
Zrevised A.D.2012) Ramkhamhaeng 
University, Thailand 

International Journal of 
Humanities and Management 
Sciences (IJHMS) 4(5), 478-481 

2016 0.4 

19 ผศ.ดร.อภ ิชา แดงจารูญ Development of knowledge management 
model for acquiring an inquisitive mind of 
University Students 

INTED2016 10th International 
Technology, Education and 
Development Conference ,Spain 

7-9 March 2016 0.4 

20 ผศ.ดร.วนิดา ฉัตรว ิราคม Using Scientific Activities to improve the 
Learning Behavior of Disabled Students in 
Ramkhamhaeng University 

4th International Conference on 
Sustainable Development 

16-17 september 2016 0.4 

21 ศยามน อ ินสะอาด A Development of Constructivism Learning 
Object to Enhance Knowledge Construction 
and Critical Thinking of Undergraduate 
Students. INTED2016 Proceedings, 10th 
International Technology 

Education and Development 
Conference, Valencia (Spain), 
ISBN:978-84-608-5617-7. pp.217- 
223. 

7-9 March, 2016. 0.4 

 ผศ.ดร.มานิกา ว ิเศษสาธร 
อ.ปยะพงศ แซตั้ง อ.ดร.
ผกาวรรณ นันทเสน 

Dynamics of internet addiction in Thai 
university students: A qualitative-method 
investigation 

SEAAIR 16 th Annual 
Conference CONFERENCE 
PROCEEDINGS 

21 - 23 ก.ย.2559 0.4 

23 Pongtorn Sangwipark 
Soontorn Mansangua 

The Effects of Thai Martial Arts – Basic Muay 
Thai Training towards Physical 476 Capacity 
of Bachelor Degree Students in Sport for 
Health Subject 

SEAAIR 16 th Annual 
Conference CONFERENCE 
PROCEEDINGS 

21 - 23 ก.ย.2559 0.4 
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ลา 
ดับ 

ช่ือเจ าของผลงาน ช่ือเร ื่องที่ตีพ ิมพ ช่ือแหล งตีพิมพ (วารสาร 
ใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) 

ว ัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร ค า 
นาหน ัก 

24 Narat Wattanapanit, 
Praphaitip Luepong, 
Medhawee Anyvatnapong, 
Bongkoch Thongeiam, Krisda 
Tanchaisak and Wichanee 
Kuptawathin 

The Influence of Organizational Culture on 
Job Performance among Personnel 263 at a 
Public University in Thailand 

SEAAIR 16 th Annual 
Conference CONFERENCE 
PROCEEDINGS 

21 - 23 ก.ย.2559 0.4 

25 Ampai Kiatchai A Study of the Effect of Project-Based 
Learning on Undergraduate English Majors’ 
Learning Achievement in Teaching English 
Literature Course 155 

SEAAIR 16 th Annual 
Conference CONFERENCE 
PROCEEDINGS 

21 - 23 ก.ย.2559 0.4 

26 Krisda Tanchaisak, Narat 
Wattanapanit, Chomsupak 
Cruthakaand Duangduen 
Chancharoen 

Students’ Perception towards Active 
Learning Practices at Ramkhamhaeng 
University 

SEAAIR 16 th Annual 
Conference CONFERENCE 
PROCEEDINGS 

21 - 23 ก.ย.2559 0.4 

27 อ.ดร.ปว ิธ สิร ิเกียรติกุล Effect of group counseling on self-esteem 
of adolescent living in Bangkok’s slum, 
Thailand. 

Proceedings of Asian studies 
2016, Toronto. Canada. 

11-12 June 2016 0.4 

28 ผศ.ดร.อริสา สารอง การสรางแบบว ัดบุคล ิกภาพเพ ื่อคัดเลือกพน ักงาน 
ลูกคาสัมพ ันธ บริษัทโกซอฟท(ประเทศไทย) จากัด 

วารสารมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร  มหาว ิทยาลัย 
มหาสารคาม 

2 มี.ค. - เม.ย. 2559 0.6 

29 วนิษฐา เหล ืออรุณ (นศ.) 
สุว ิมล ติรกานันท 
บุญมี พันธุไทย 

การศ ึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะ 
อ ุปสรรคของนักเรียนช ั้นมัธยมศ ึกษาปท่ี 1 สังกัด 
กรุงเทพมหานครท่ีมีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต างก ัน 

วารสารพิฆเนศวร สาร 
ปท่ี 12 ฉบับท่ี 1 หนา 87-101 

ป 2559 0.6 
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ลา 
ดับ 

ช่ือเจ าของผลงาน ช่ือเร ื่องที่ตีพ ิมพ ช่ือแหล งตีพิมพ (วารสาร 
ใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) 

ว ัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร ค า 
นาหน ัก 

30 รศ.ดร.อรนุช ลิมตศิริ , 
รศ.ดร.มาลินี บุณยรัตนพ ันธ ุ 

รูปแบบการสอนแบบ Super Teaching วารสารว ิจัยรามคาแหง ฉบับ 
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
หนา 63-72 

2 ก.ค. - ธ.ค. 2559 0.6 

31 รศ.ดร.วรนุช แหยมแสง การศึกษาความพร อมในการเรียนรูดวยการนา 
ตนเองของน ักศ ึกษามหาว ิทยาลัยรามคาแหง 

วารสารว ิจัยรามคาแหง (มนุษยศาสตร  
และสังคมศาสตร). ป 19 ฉบับ 1 

มค. – มิ.ย. 2559 0.6 

32 อ.กนกวรรณ จันทรมา การสรางบทเรียนว ีดิท ัศน เรื่องการฝ ึกการควบคุม 
การบันทึกเสียงสาหรับน ักศ ึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะศึกษาศาสตร มหาว ิทยาลัยรามคาแหง 

วารสารว ิจัยรามคาแหง (มนุษยศาสตร  
และสังคมศาสตร). ป 19 ฉบับ 1 

มค. – มิ.ย. 2559 0.6 

33 อ.คัคนางค ประไพทร ัพย ความตองการสวนประสมทางการตลาดตอธุรกิจ 
ว ายนาสาหรบัเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 

วารสารว ิจัยรามคาแหง (มนุษยศาสตร  
และสังคมศาสตร). ป 19 ฉบับ 1 

มค. – มิ.ย. 2559 0.6 

34 รศ.ฐ ิรช ัย หงสยันตรช ัย การศ ึกษามาตรว ัดความเช ื่อถ ือได ในการตอบและ 
มาตรวัดทางคลิน ิกของแบบทดสอบ เอ็มเอ ็มพีไอ 
(ม ินนิโซตา มัลติเฟสิก เพอะซะแนลลที อินเวน 
ทอรี) 

วารสารว ิจัยรามคาแหง (มนุษยศาสตร  
และสังคมศาสตร). ป 19 ฉบับ 1 

มค. – มิ.ย. 2559 0.6 

35 อ.ดร.อ ุมาภรณ สุขารมณ. การใหคาปร ึกษาแบบออนไลน. วารสารจิตว ิทยามหาวิทยาล ัยเกษม 
บัณฑ ิต 

มค. - มิ.ย. 2559 0.6 

36 อ.ดร.สุร ัตนา มูลเงิน การสารวจการรับร ูของนักศึกษาท่ีมีต อกิจกรรมการ 
ฟ ังโดยครูผูสอนเปรียบเทียบก ับกิจกรรมการฟ ังโดย 
ใชซีดีเพื อพ ัฒนาทักษะการฟ ังเพ ื่อความเขาใจ 

วารสารศิลปศาสตร  มหาว ิทยาลัย 
อ ุบลราชธานี ป ีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

ก.ค. - ธ.ค. 2559 0.6 

37 อ.ดร.กิตติศ ักดิ์ ลักษณา การพ ัฒนาการค ิดทางประว ัติศาสตร การค ิด 
เก่ียวกับความสาคัญทางประว ัต ิศาสตร 

วารสารศิลปศาสตร  มหาว ิทยาลัย 
อ ุบลราชธานี ป ีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

ก.ค. - ธ.ค. 2559 0.6 

38 อ.ดร.กานตรวี บุษยานนท รูปแบบการสอนท่ีสอดคลองก ับการเรียนร ูของ 
สมอง 

วารสารศิลปศาสตร  มหาว ิทยาลัย 
อ ุบลราชธานี ป ีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

ก.ค. - ธ.ค. 2559 0.6 
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ลา 
ดับ 

ช่ือเจ าของผลงาน ช่ือเร ื่องท่ีตีพ ิมพ ช่ือแหล งตีพิมพ (วารสาร 
ใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) 

ว ัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร ค า 
นาหน ัก 

39 รศ.ดร.มาลินี บุณยรัตนพ ันธ ุ การนิเทศการศึกษากับการพัฒนาว ิชาช ีพ วารสารศิลปศาสตร  มหาว ิทยาลัย 
อ ุบลราชธานี ป ีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

ก.ค. - ธ.ค. 2559 0.6 

40 รศ.ดร.มาลินี บุณยรัตนพ ันธ ุ การนิเทศแบบเช ิญชวน วารสารศิลปศาสตร  มหาว ิทยาลัย 
อ ุบลราชธานี ป ีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 

ก.ค. - ธ.ค. 2559 0.6 

41 อ.ดร.สุรว ีร เพ ียรเพชรเลิศ แนวโนมธุรกิจศ ึกษาในศตวรรษท ี่ 21 วารสารศึกษาศาสตร ปริทัศน ป ีท่ี 31 
ฉบับท่ี 2 

2559 0.6 

42 อ.ธนัชพร นามวัฒน The effection of Thai dialect on 
Choness pronuciation: A case study on 
studying Chinese at phetchburi 
Rajabhat University 

วารสารมนุษยสังคมปริท ัศน คณะ 
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาว ิทยาลัย 
ราชภ ัฏเพชรบุร ี ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2 

ก.ค. - ธ.ค. 2559 0.6 

43 อ.ทิชพร นามวงศ การพ ัฒนาการเรียนร ูและการจัดการเรียนการ 
สอนแบบโครงงานเปนฐานเพ ื อสร างสรรค 
ผลงานดานการออกแบบกราฟ ิก. 

วารสารดุษฎีบ ัณฑ ิตทางสังคมศาสตร ปท่ี 6 
ฉบับท่ี 3 

กันยายน-ธ ันวาคม 2559. 0.6 

44 อ.ว ิมลมาลย สมคะเน การศ ึกษาการใชเวลาว างเพ ื่อสงเสริมคุณภาพ 
ช ีว ิตของสตรีว ัยทางาน 

วารสารดุษฎีบ ัณฑ ิตทางสังคมศาสตร ปท่ี 6 
ฉบับท่ี 3 

กันยายน-ธ ันวาคม 2559. 0.6 

45 รศ.อานวย ทองโปรง ความคาดหวังของน ักศ ึกษาสาขาวิชาการ 
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาว ิทยาลัยรามคาแหง ที มีตอพฤติกรรม 

ภาวะผ ูนาทางวิชาการ ของผ ูบริหาร 
สถานศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 

วารสารดุษฎีบ ัณฑ ิตทางสังคมศาสตร ปท่ี 6 
ฉบับท่ี 3 

กันยายน-ธ ันวาคม 2559. 0.6 

46 รศ.ชนมณี ศิลานุกิจ ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของ 
สถานศึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 

วารสารดุษฎีบ ัณฑ ิตทางสังคมศาสตร ปท่ี 6 
ฉบับท่ี 3 

กันยายน-ธ ันวาคม 2559. 0.6 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/67119
https://www.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/67119
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ลา 
ดับ 

ช่ือเจ าของผลงาน ช่ือเร ื่องที่ตีพ ิมพ ช่ือแหล งตีพิมพ (วารสาร 
ใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) 

ว ัน/เดือน/ป ที เผยแพร ค า 
นาหน ัก 

47 กรณกาญจน นนพัชรพงศ (นศ.) 
บุญมี พันธุไทย 

ปจจ ัยท่ีมีอ ิทธิพลตอการค ิดอยางมีวิจารณญาณของ 
นักเรียนมัธยมศ ึกษาตอนปลายในโรงเรียน 
มาตรฐานสากลเขตภาคเหนือ 

วารสารดุษฎีบ ัณฑ ิตทางสังคมศาสตร 
ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 หนา 124-134 

ป 2559 0.6 

48 ภาว ิดา ธานาศรีสุทธ ิ คุณภาพหล ักสูตรสาขาวิชาการบร ิหารการศึกษา 
ตามการรับร ูของน ักศ ึกษาปร ิญญาโทบร ิหาร 
การศ ึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาว ิทยาลัย 
รามคาแหง 

วารสารว ิชาการมหาว ิทยาลัยอีสเทิรน 
เอเช ีย ฉบับสังคมศึกษาและ 
มนุษยศาสตร  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 หนา 
313-324 

ป 2559 0.6 

49 นาฝน ใจด ี(นศ.) 
อานวย ทองโปรง 

รูปแบบการบริหารการเปล ี่ยนแปลงสูการเสร ิมสราง 
พลังอานาจครูของโรงเรียนเอกชน ในสังคม 
สาน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา การสงเสร ิม 
การศ ึกษาเอกชนในเขตภาคกลาง 

วารสารดุษฎีบ ัณฑ ิตทางสังคมศาสตร 
ปท่ี 6 ฉบับท่ี พ ิเศษ หนา 3-16 

ป 2559 0.6 

50 อารี ชมพ ูและ 
อ.ดร.กมลทิพย ศรีหาเศษ 

การพ ัฒนาแบบว ัดคุณล ักษณะอ ันพ ึงประสงคของ 
ผูเร ียนตามหล ักสูตรแกนกลางการศ ึกษาข ึ้นพ ื้นฐาน 
พ ุทธศักราช 2551 

วารสารว ิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย 
สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ 
ศิลปะ ปท่ี 9 ฉบับท่ี 3 หนา 358-369 

ก.ย. - ธ.ค. 2559 0.8 

51 ผศ.ดร.ศยามน อ ินสะอาด การออกแบบบทเรียนอ ีเลิร นนิ่งเพ่ือพัฒนาท ักษะการ 
คิดข ั้นส ูงระดับอุดมศึกษา 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขา 
มนุษยศาสตร  ส ังคมศาสตร  และศ ิลปะ 
ปท่ี 9 ฉบับท่ี 3 หนา 906-922. 

กันยายน – ธ ันวาคม 2559. 0.8 

52 จุฑารัตน ขาวส ุก 
กมลท ิพย ศรหีาเศษ 

การพ ัฒนาแบบสอบว ินิจฉัยจ ุดบกพร องทางการเรียน 
ว ิชาคณ ิตศาสตร เรื่อง พหุนามระดับช ั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1 

วารสารว ิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย 
สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ 
ศิลปะ ปท่ี 9 ฉบับท่ี 3 หนา 1206- 
1220 

ก.ย. - ธ.ค. 2559 0.8 
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ลา 
ดับ 

ช่ือเจ าของผลงาน ช่ือเร ื่องที่ตีพ ิมพ ช่ือแหล งตีพิมพ (วารสาร 
ใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) 

ว ัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร ค า 
นาหน ัก 

53 รศ.จ ุไรรัตน  ลักษณะศิริ หนังส ือแบบเรียนจริยธรรมในช วงปฏ ิบัติรูป 
การศ ึกษาของเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธ ิบดี 
(หมอมราชวงศเปย มาลากุล) 

วารสารอักษรศาสตร  ม.ค. – มิ.ย. 59 0.8 

54 อ.ดร.ปว ิธ สิร ิเกียรติกุล 
และคณะ 

การศ ึกษาความจาเปนและปจจัยท่ีเก่ียวของก ับ 
ความจาในผูป วยติดส ุรา 

วารสารการแพทย และวิทยาศาสตร  
สุขภาพ 

ปท่ี 23 ฉบับท่ี 1 หนา 26- 
35 ป พ.ศ. 2559 

0.8 

55 ว ิช ัย ล ิขิตพรรักษ (นศ.) 
ทวิกา ตั้งประภา 
บุญมี พันธุไทย 

ความตองการจาเปนของการจัดการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาสูการเปนประชาคมอาเซียน ตามความ 
คิดเห็นของผูบร ิหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียน 
ส ังก ัดสาน ักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษามัธยมศึกษา เขต 
1 กรุงเทพมหานคร 

วารสารว ิชาการศรีปทุม ชลบ ุรี 
ปท่ี 12 ฉบับท่ี 5 หนา 243 - 254 

2559 0.8 

56 ชญานิษฎ สุระเสนา (นศ.) 
ศรีสมร สุร ิยาศศ ิน อร
พรรณ ล ือบุญธว ัชช ัย 

การใหคาปร ึกษากลุมเชิงบูรณาการเพ ื อการพัฒนา 
ทักษะทางสงัคมของน ักศ ึกษามหาว ิทยาลัยราชภ ัฏ 

วารสารว ิชาการเครือข ายบ ัณฑิตศ ึกษา 
มหาว ิทยาลัยราชภ ัฏภาคเหนือ ปท่ี 6 
ฉบับท่ี 10 หนา 71-86 

2559 0.8 

57 ผศ.ดร.มานิกา ว ิเศษสาธร High risk of internet addiction and its 
relationship with personality trait, academic 
performance and quality of life in 
undergraduate students 

Journal of Institutional Research 
South East Asia, 14(2), 48-59. 

2559 1.0 

58 อ.ดร.จิรภ ัทร รว ีภ ัทรกุล Discrimination and sexual minority mental 
health: Mediation and moderation effects of 
coping 

Psychology of Sexual Orientation 
and Gender Diversity, 2016. Vol. 
3 No.2, 213-226 

2559 1.0 

59 รศ.ดร.ยศระว ี วายทองคา ตารา ECT 3107 ขอรองศาสตราจารย  2559 1.0 

60 ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา ตารา MER3803 ขอผูช วยศาสตราจารย 2559 1.0 
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61 ผศ.พนัชพร ภาวภ ูตานนท ณ 
มหาสารคาม 

ตาราHED4501 ขอผูช วยศาสตราจารย 2559 1.0 
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องคประกอบท่ี 3   การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทําแผนการบริการวชิาการ

ประจําปที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและกําหนด
ตัวบงชีว้ัดความสําเร็จในระดบั
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
 
 

คณะไดแตงตัง้คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
คณะศึกษาศาสตร และประชุมคณะกรรมการฯ         
เพื่อจัดทําแผนและดําเนนิการจดัโครงการบริการวิชาการ
ประจําป 

- สํารวจความตองการรับบริการวชิาการ  

- นําผลการสาํรวจมาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําป 

- คณะศึกษาศาสตร ไดจัดโครงการโดยผานที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร อนุมัติ ดงันี ้
1.  โครงการบริการวิชาการ เร่ือง การวิจัยทาง

การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวนัที่ 27 
มีนาคม  2560 

นอกจากนี้คณะยังไดไดรวมจัดทาํแผนกลยทุธดานการ
บริการวิชาการแกสังคม ซึ่งที่ประชุมไดมอบหมายให    
ศึกษาศาสตรจัดทาํโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก
ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
1การพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กเล็กดานภาษาและสื่อ

การเรียนการสอนจัดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
2.จิตวิทยาและเทคนิคการสอนสําหรับผูสงูอายุ จัดวนัที่ 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

ศษ.3.1.1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 102/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแกสังคม 

ศษ.3.1.1.2 ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการแกสังคม  
คร้ังที่ 3-5/2559,1-2/2560 

ศษ.3.1.1.3 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่11/2559  วาระที่ 5.8 แผนการ
บริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.1.4 แบบสาํรวจความตองการในการอบรม คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.3.1.1.5 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่11/2559 วาระที่  4.9 รายงานผล
การประชุมคณะกรรมการจัดทาํแผนกลยุทธดานการใหบริการ
วิชาการ 

ศษ.3.1.1.6 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่13/2559 วาระที่  4.36 ขอแกไข
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการ
ใหบริการวิชาการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคม

ตามแผน มีการจัดทําแผนการใช
ประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม 1 โครงการไดแก 
1. โครงการบริการวิชาการ เร่ือง การวิจัยทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน ในวนัที่ 27 มีนาคม  2560 
และไดดาํเนินการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ
วิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักศึกษา และการใชประโยชนจากผูเขารวมโครงการฯ  

ศษ.3.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม          
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2560   วาระที่  4.3 แผนการใช
ประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการ
ที่บริการแบบใหเปลา 

คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการบริการวิชาการ แบบใหเปลา เร่ือง 
“การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวันที่ 27 
มีนาคม  2560 
 

ศษ.3.1.3.1 โครงการเร่ือง ร่ือง การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ในวันที่ 27 มีนาคม  2560 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจาํคณะ 
เพื่อพิจารณา 

คณะมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของโครงการฯ  
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชีข้องแผน และไดนาํผลการ
ประเมินโครงการ เร่ือง “การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ในวันที่ 27 มีนาคม  2560  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

ศษ.3.1.4.1 รายงานผลการประเมินการจัดดาํเนินโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.4.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 4/2560 วาระที่ 5.7 รายงาน
ผลการประเมินการจัดดําเนนิโครงการบริการวิชาการแกสังคม     
คณะศึกษาศาตร 

ศษ.3.1.4.3 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 4/2560 วาระที่ 4.14 รายงาน
ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือน ( KPI Template)  
และรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศษ.3.1.4.4 ผลการสาํรวจสอบถามความสาํเร็จและการนําความรูไปใช
ประโยชน จากผูเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 

 
 



 
 

63 

 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. นําผลการประเมินตามขอ 

4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการ
วิชาการสงัคม 

คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม ไดนาํผลการ
ประเมินโครงการบริการวชิาการแกสังคม เร่ือง “การวิจัยทาง
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ไปปรับปรุงเพื่อจัดทํา
แผนการดําเนนิงานปงบประมาณ  2561 

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

ศษ. 3.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม              
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2560   

6. คณะมีสวนรวมในการ
บริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรมีสวนรวมกับโครงการบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  บูรณาการ
รวมกับสาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี 
จํานวน 2 โครงการ ไดแก 

1. การพัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็กเล็กดานภาษาและสื่อ
การเรียนการสอนจัดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 

2. จิตวิทยาและเทคนิคการสอนสําหรับผูสงูอายุ  จัดวนัที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

ศษ.3.1.6.1 บันทึกขออนุมัติโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบแผนดิน) 

ศษ. 3.1.6.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมและ 
ชุมชุนฯ 

ศษ. 3.1.6.3 รายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชนชาวอุทัยธาน ี

ศษ. 3.1.6.4 รายชื่อผูเขารวมการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนอุทยัธาน ี
วันที่ 31 มกราคม  2560 

 
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 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานบุํารุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทาํนุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการ

ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะศึกษาศาสตร  

ที่17/2559  โดยคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่

รับผิดชอบในการจัดทาํแผนดานทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม และดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนการดําเนนิงานและแผนปฏิบัติราชการประจาํของ

คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.4.1.1.1 คําสั่งที่17/2559เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.22 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลวัฒนธรรม 

ศษ. 4.1.1.32  แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม                         
ปการศึกษา  2559 

2. จัดทําแผนดานทาํนบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วดั

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ

เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

ปการศึกษา  2559 คณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร ไดมีการกําหนดแผนการ

ดําเนินงานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ป 2559 

จํานวน 1 โครงการ คือโครงการแกะสลักสบูสูความเปน

ไทย เพื่อเผยแพรตประชาคมอาเซียน  ไดรับ

งบประมาณในการดาํเนินงาน ทั้งสิ้น 50,000  บาท  

(หาหมื่นบาทถวน)  โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  1. รอยละ

ของผูเขารวมกิจกรรมรวมกันสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณี  2 คาเฉลี่ยของผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึง

คุณคาของวัฒนธรรมประเพณไีทย  3. คาเฉลี่ยของ

ผูเขารวมกิจกรรมเขาใจและนําความรูไปประยุกตใชได    

ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะวัฒนธรรม

คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2559  วาระที่ 4.1เร่ืองแผนการ

ดําเนินงาน ปการศึกษา  2559 

ศษ. 4.1.2.2 แผนการดําเนนิงานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม          

คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 

http://202.41.160.14/che/ru_edu/1506056913_4.1.1.2.pdf
http://http/202.41.160.14/che/ru_edu/1506056923_4.1.1.3.pdf
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนนิงานตาม

แผนดานทาํนบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม รับผิดชอบและ

ไดดําเนนิงานตามแผนดานทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดแกโครงการแกะสลักสบูสูความเปนไทย 

เพื่อเผยแพรตประชาคมอาเซียน  ในวันที ่30 

กันยายน  2559  มีการรายงานประเมินผลโครงการ และ

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานและผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร รับทราบ 

ศษ. 4.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะวัฒนธรรมคณะ

ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2559 วาระที่ 4.1เร่ืองแผนการดําเนินงาน ป

การศึกษา  2559 

ศษ. 4.1.3.2 โครงการแกะสลักสบูสูความเปนไทย เพื่อเผยแพรตอประชาคม

อาเซียน 

ศษ. 4.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะวัฒนธรรมคณะ

ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2559  วาระที่ 4.2 
ศษ. 4.1.3.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 

3/2560  วาระที่ 3.5  เร่ือง ขอสงผลการประเมินแผนการ
ดําเนินงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  รอบ 6 เดือน 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ี
วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม มีการ
ประเมินผลโครงการแกะสลักสบูสูความเปนไทย เพื่อ
เผยแพรตประชาคมอาเซียน ผลการประเมินมีดังนี ้
มีผูตอบแบบสอบถาม จาํนวน  50 คน  ผูเขารวม
โครงการมีความรูเร่ืองการแกุะสลักสบูอยูในระดบัมาก 
คาเฉลี่ย 4.36   มีความตระหนกัถึงคุณคาของ
วัฒนธรรมประเพณไีทย  อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.38  

 

ศษ. 4.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะวัฒนธรรมคณะ

ศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2559   วาระที่ 4.2 

ศษ. 4.1.4.1 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่11/2559 วาระที่ 5.7  ขอสงรายงาน

ผลการดําเนนิงานโครงการแกะสลักสบูสูความเปนไทย  เพื่อเผยแพร

ตอประชาคมอาเซียน      

ศษ. 4.1.4.2 แผน-ผลการดําเนนิงานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ

ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 รอบ 6 เดือน 

 
 
 
 
 

http://202.41.160.14/che/ru_edu/1506065880_4.133.pdf
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
โดยเสนอใหมีการจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ี
เปนจุดเดนของคณะฯ และสอดคลองกับแผนกลยุทธของ  
คณะและของมหาวิทยาลัย และสามารถนําไปบูรณาการ
เรียนการสอนได   โดยเสนอท่ีประชุมใหจัด โครงการ
แกะสลักสบูสูความเปนไทย เพ่ือเผยแพรตอประชาคม
อาเซียน ประจําป 2559 บรรจุในปงบประมาณ 2560 

ศษ. 4.1.5.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการทํานบุํารุง

ศิลปะวฒันธรรมคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี  
1/2560   วาระท่ี 4.1  

ศษ. 4.1.5.2 บันทึกขอความขอสงแผนการดําเนินงานทํานุ
บํารุงศิลปะวัฒนธรรม ปการศึกษา 2560 

ศษ. 4.1.5.3 รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

ในการจัดกิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ไดมีการเผยแพรกิจกรรมดังกลาว 
ผานทาง Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  
facebook  คณะศึกษาศาสตรขาวประชาสัมพันธคณะ
ศึกษาศาสตร 
 

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

ศษ. 4.1.6.2 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 
1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผล

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

      ฝายนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทาํแผนปฏิบัติ
ราชการป 5 ป (พ.ศ.2559 – 2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพฒันาแผนกลยทุธจาการ
วิเคราะห SWOT ซึ่งมีจุดแข็งในเร่ืองคณาจารยของคณะศึกษาศาสตร
มีความรูความสามารถตรงตามสาขาวชิาที่รับผิดชอบ เปนที่ยอมรับใน
สังคม หลักสูตรที่เปดสอนมีความหลากหลายและตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน และจุดออนคือขาดหองปฏิบัติการและเคร่ืองมือ
อุปกรณที่ทันสมัยที่มปีระสทิธิภาพ และผลงานวิจยัระดับชาติของ
อาจารยมีจํานวนจาํกัดจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํปให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะศึกษาศาสตรและสถาบัน มีการจัดทํา
ยุทะศาสตรทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 กําหนดตัวชี้วัดใน KPI Template  จํานวน 27 ตัวชี้วัด 
สามารถดําเนินการติดตามตัวตวัชี้วัดบรรลุจาํนวน 19 ตัวชี้วัด           
ไมบรรลุจํานวน 4 ตัวชี้วัด และอยูระหวางการติดตามจาํนวน 4 
ตัวชี้วัด 

ศษ5.1.1.1  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบบัที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) 

ศษ.5.1.1.2  แผนปฏิบัติราชการ 5 ป  (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

ศษ.5.1.1.3  แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.5.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. (2559-2563)               
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ.5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2560     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.6 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปงบประมาณ 2560-2564 

ศษ. 5.1.1.7 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 7/2560 วาระที่ 4.46 

ศษ.5.1.1.8 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.1.9 คํารับรองแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ        
พ.ศ.2560 

 
 
 
 

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 

2. ดําเนินการตามแผนการวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินระดับหลักสูตรทีป่ระกอบไป
ดวยตนทนุตอหนวยในแตละหลกัสูตร 
สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

งานคลงัและพสัดุ คณะศึกษาศาสตรมีแผนการดาํเนินการ
วิเคราะหขอมูลทางการเงินตามคาใชจายในปงบประมาณ บริหาร
จัดการแตละหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร ตามสัดสวน และมี
การวิเคราะหขอมูลทางการเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดย
กองแผนงาน กองคลังและงานระบบ 3 มิติของมหาวิทยาลัย 

ศษ. 5.1.2.1 แผนการรายงานการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง              

ศษ. 5.1.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง             

ศษ. 5.1.2.3 ตนทุนตอหลักสูตร ปงบประมาณ  

ศษ. 5.1.2.4 
 

รายงานการวิเคราะหความคุมคาของ 
การบริหารแตละหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แขงขัน 
 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัย
ที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตามพนัธกิจของคณะและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
คณะศึกษาศาสตรไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง รวมถึงการ
วิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ประจาํปงบประมาณ 2560 
จํานวน 4 ดาน เรียงลําดบัตามความรุนแรงของความเสี่ยง ไดแก 
1. ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาล ไดแก โครงการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ 
2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิาน การบริหารหลักสูตรภายในคณะ
ใหเปนไปตามกรอบ TQF (การปรับปรุงหลักสูตร) 
3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) ไดแก                 
การสํารวจสภาพแวดลอมของอาคารเรียนใหมีความปลอดภัย 
การบริหารจัดการสุนัขจรจัด การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
จากผูไมประสงคดี การลักทรัพยสินของทางราชการ 

ศษ.5.1.3.1 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานบุคลากร และธรรมา  
ภิบาล ไดแก โครงการจัดทาํกรอบอัตรากําลังสาย
วิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 และการไดรับ
การจัดสรรอัตรากําลังจากการเปดรับรับสมัครจาก
ทางมหาวิทยาลยัเพื่อทดแทนบคุลากรที่
เกษียณอายุราชการ 

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

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

 (ตอ) โดยการติดตั้งกลองวงจรปดทั่วอาคารที่สุมเสี่ยงตอการ
เกิดเหตุ การปองกันน้ําทวม การปองกันอัคคีภัยโดย
การจัดการอบรมเก่ียวกับการซอมดับเพลิงและการ
อพยพบุคคลจากอาคารสูงขณะมีอัคคีภัย 
4. ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร/กลยุทธ ไดแก โครงการ
การบริหารจัดการแผนกลยทุธ 
โดยไดการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงในแบบรายงาน
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 (มร.คส.7) ฉบับปรับปรุง รอบ 6 เดือน  และ 12 
เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน คร้ังที่ 1/2560 และ 2/2560  
และไดรายงานผลการวิเคราะหในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (กปค) และในการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคร้ังที่ ไดระบุความ
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอกไดแก ความ
เสี่ยงดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) ไดแก การสาํรวจ
สภาพแวดลอมของอาคารเรียนใหมีความปลอดภัย 
การปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบของ TQF. การ
บริหารจัดการแผนกลยทุธสวนทางดานการปฏิบัติงาน 
มีการเสริมสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย 

 

ศษ.5.1.3.4 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร/กลยุทธ ไดแก โครงการการบริหาร
จัดการแผนกลยุทธ การอบรม เร่ืองเก่ียวกับแผนปฏิบัติงานการจัดทําคูมือของ
คณะฯการจัดการดานเก่ียวกับสารสนเทศ เวปไซดของคณะฯ การขอ
งบประมาณเพิ่มเติมในปงบประมาณถัดไป 

ศษ.5.1.3.5 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาล ไดแก โครงการจัดทํา
กรอบอัตรากําลังสายวิชาการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

ศษ.5.1.3.6 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน การบริหารหลักสูตรภายในคณะให
เปนไปตามกรอบ TQF รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

ศษ.5.1.3.7 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) ไดแก การสํารวจ
สภาพแวดลอมของอาคารเรียนใหมีความปลอดภัย รอบ 6 เดือน  และ 12 
เดือน 

ศษ.5.1.3.8 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานยทุธศาสตร/กลยุทธ ไดแก โครงการ การบริหาร
จัดการแผนกลยุทธ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

ศษ.5.1.3.9  รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในคร้ังที่  1 /2560 

ศษ.5.1.3.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในคร้ังที่ 2 /2560 

ศษ.5.1.3.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในคร้ังที่ 3 /2560 

ศษ.5.1.3.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที ่2 /2560 
ศษ.5.1.3.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 8/2560 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

4. บริหารงานดวยหลักธรร
มาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 
10 ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชดัเจน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ      
มีผลงานเชิงประจักษดังนี ้
1. หลักประสทิธิผล 

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปมีการกําหนดเปาหมาย
ตัวบงชี้ มงีบประมาณ มีกระบวนการติดตามตวัชี้วัดโดยผานที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
2. หลักประสทิธิภาพ 

คณะฯกําหนดใหทุกงานของคณะฯ จัดทําเอกสารข้ันตอนการทาํงาน 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว และ

ถูกตองตามข้ันตอน  ทั้งนี้ไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่อง
เพ่ือขออนุมัติหรือสั่งการเรื่องตางๆตอผูมีอํานาจและการเวียนมติ 
ก.บ.ม., ก.บ.ม.ร. และสภามหาวิทยาลัย   

3. หลักการตอบสนอง 
คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการ
สอน  มีการตอบสนองการในการใหบริการงานบริการการศึกษา  การ
สํารวจความพงึพอใจของผูใชบณัฑิต การนาํขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร 

4. หลักภาระรับผดิชอบ 
มีหนาที่รับผดิชอบบริหารงานของคณะฯ โดยเปนประธานกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัรามคําแหง พุทธศักราช 2541  โดยปฏิบัติตามพันกิจของ
มหาวิทยาลยัโดยมผีลการปฏิบตัิงานเปนไปตามเปาหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานอันแสดงถึงความรับผิดชอบตอหนาที ่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ศษ. 5.1.4.1 
(ขอ1) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 12/2559 วาระที่ 4.25  
คร้ังที่ 4/2560 วาระที่ 4.13  
คร้ังที่ 6/2560 วาระที่ 4.46 

ศษ.5.1.4.2 
(ขอ2) 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 10/2559  
วาระที่ 4.23   

ศษ.5.1.4.3 
(ขอ2) 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 11/2559  
วาระที่ 3.1    

ศษ.5.1.4.4 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 5/2560 วาระที่  4.25 ผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน 

ศษ.5.1.4.5 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 5/2560 วาระที่  4.26 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการใหบริการงานบริการการศึกษา 

ศษ.5.1.4.6 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 6/2560วาระที่
3.11 เร่ืองการประเมินความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต   

ศษ.5.1.4.7 
(ขอ4) 

พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พุทธศักราช 2541 

ศษ.5.1.4.8 
(ขอ4) 

คํารับรองแผนปฏิบัติราชกาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
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ขอ เกณฑการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

 (ตอ) 5. หลักความโปรงใส 
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกภาคสวนตางๆ  
หลากหลายรูปแบบและหลากหลายชองทาง เชน เว็บไซต  
การติดประกาศ ขาวคณะศึกษาศาสตร   มีการรายงาน
ทางการเงิน ตอทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร  การเผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางใน
เว็บไซต  และดําเนนิตามนโยบายมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ในเร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย
รามคําแหง   

6. หลักการมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรมของคณะฯ ไดแตงตั้งบุคลากรใหมีสวน
รวมในการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ และเปน
กรรมการฝายตาง ๆ ของคณะฯ นอกจากนี้มีสวนรวมใน
การประเมินผลการสอนของอาจารย 

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

ศษ. 5.1.4.9 (ขอ5) เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 

ศษ. 5.1.4.10 (ขอ5) บอรดติดประกาศ ประชาสัมพนัธ 

ศษ. 5.1.4.11 (ขอ5) ขาวคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.4.12 (ขอ5) รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่2/2560 วาระที่ ๓.๙ 
เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

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) หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบง

สวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

  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 นอกจากนี้คณะฯ ได
ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยรามคําแหงอนุญาตใหบัณฑิต
แตงกายสตรีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

ศษ.5.1.4.18 
(ขอ 8) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 6/2559 วาระที ่3.2 
คร้ังที่ 7/2559 วาระที ่3.4 
คร้ังที่ 8/2559 วาระที ่3.7 
คร้ังที่ 1/2560 วาระที่ 3.1 

ศษ.5.1.4.19 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง "หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2" 

ศษ.5.1.4.20 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง ใหทุนลาศึกษาตอ
ภายในประเทศ ระดบัปริญญาเอก แกคณาจารย มหาวิทยาลยั
รามคําแหง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ศษ.5.1.4.21 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง ใหทุนมหาวิทยาลัยสมทบ
ลาศึกษาตอตางประเทศ ระดบัปริญญาเอก แกคณาจารย 
มหาวิทยาลยัคําแหง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ศษ.5.1.4.22 (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


 
 

73 

 
ขอ เกณฑการ

ดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

  10. หลักมุงเนนฉันทามต ิ
การบริหารงานในคณะฯมีกระบวนการหาขอคิดเห็นจากผู
ที่เก่ียวของ มีระบบตัวแทนบุคลากรเปนกรรมการหรือ
คณะทํางาน และในการประชุมคณะกรรมการทํางานชุด
ตางๆ ของคณะ มีการขอฉันทามติในการพิจารณาเร่ืองที่
เก่ียวของ ในประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร เปนตน 

ทั้งนี้ยังไดมีการประเมินคณบดโีดยอธิการบดี เขา
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ   ผลการประเมินอยู
ในระดับดี ดีมาก โดยมีขอเสนอแนะโดยใหผูบริหารนําไป
วางแผนในการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตรตอไป 

ศษ.5.1.4.23 
(ขอ 10) 

 

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

ศษ.5.1.4.24 
(ขอ 10) 

 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 8/2559 วาระที่ 5.4 เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับ
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิอานโครงรางวิจัย (3 บท) เพื่อพิจารณา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร) 

ศษ.5.1.4.25 
(ขอ 10) 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 1/2560 วาระที่ 3.4 แบบประเมินคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.4.26 
(ขอ 10) 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 5/2560 
 วาระที่ 4.16  ผลการประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

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

คณะศึกษาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการ
ความรูคณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินการดงันี ้
1. การคนหาความรู  
มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกําหนดประเดน็ความรู ดังนี ้
1.1 ดานการผลิตบณัฑิต หัวขอ แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขาชั้นเรียน 
1.2 ดานการวิจัย หัวขอ แนวทางการออกแบบเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงสํารวจ 
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 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  4. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

คณะกรรมการ KM ไดกําหนดรูปแบบและวนัเวลาในการจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชกระดานแลกเปลีย่นเรียนรู ซึ่งตั้งที่ ชัน้ 1 ของ
ตึกคณะศึกษาศาสตร  เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ยังแจงใหที่ประชุม กปค.รับทราบและทําบันทึก
ถึงภาควิชาเพื่อเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู 
5. การนําผลการเรียนรูไปเผยแพร 
คณะกรรมการ KMไดเผยแพรบทสรุปการจัดการความรู โดยนาํสงแผน
พับ บทสรุปการจัดความรูไปยังภาควิชาและผานคณะกรรมการ KM ของ
แตละภาควชิา และมีการเผยแพรการจัดการความรูผานเว็บไซตของคณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.5.4 ตัวอยางหนังสือนําสงการจัดการความรูจาก
ภาควิชา 

ศษ.5.1.5.5 รายงานการประชุม กปค.2/2560 วาระที่ 
1.5  เร่ือง การแลกเปลี่ยนเรียนรู   

ศษ.5.1.5.6 ตัวอยางหนังสือนําสงแผนพับสาํหรับกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ศษ.5.1.5.7 ภาพถายกระดานแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ติดตั้ง
ในแตละอาคารของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.5.8 แผนพับบทสรุปการจัดการความรู 

ศษ. 5.1.5.9 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th 

6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนุน 

คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง
ประกอบการจัดทําแผนพฒันาบคุลากร กําหนดใหคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเขารวมประชุม อบรมสัมมนา 
และการขอตําแหนงทางวิชาการมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามแผน 
 

ศษ. 5.1.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร            
ปงบประมาณ 2560 

ศษ. 5.1.6.2 ผลการประเมินแผนพฒันาบุคลากร 
ปงบประมาณ 2560 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ไดปรับให
การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทีส่อดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลยั ดังนี ้

1.     มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  ทํา
หนาที่พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะ กํากับ 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของคณะและหลักสูตร 

2.      มีคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา ฉบบัป
การศึกษา 2557 

3.     มีแผนการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. คณะไดจัดโครงการเสวนาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐  และโครงการ
อบรม ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา (Cheqa 
online system 3D) ในวันที่ 2 สิงหาคม  2560 

5 คณะไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร 
ภาค  ปการศึกษา 2559  ในวันที่ 7 – 30 20 -21 กันยายน  2560 

6  จัดทําข้ันตอนการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการขอขอมูลหรือสงขอมูลใหภาควิชารับทราบ    

ศษ. 5.1.7.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปการศึกษา 2557 

ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 103/2559 แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 5.1.7.3 โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.7.4 กรอบภาระหนาที่การจัดทาํรายงานการประเมิน

ตนเองและการจัดแฟมเอกสาร 
ศษ. 5.1.7.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 
1,2/2559,1,2/2560 

ศษ. 5.1.7.6 โครงการเสวนาผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา2558 

ศษ. 5.1.7.7 โครงการอบรม เร่ือง ระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (Cheqa online system 
3D) 

ศษ. 5.1.7.8 กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป
การศึกษา 2559 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.7.9 ศษ. 5.1.7.9  ข้ันตอนการรับ-สงขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษ 

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) 
 

http://202.41.160.14/che/ru_edu/1505475444_5.1.7.9.pdf
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการกํากับการ

ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร 

คณะศึกษาศาสตรดําเนนิการประกันคุณภาพหลักสูตร  โดย
กํากับดูแลจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา         
มีคูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับป
การศึกษา 2557 เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองใหเปนไป
ตามเกณฑคุณภาพ  มีข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ศษ. 5.1.7.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบบั
ปการศึกษา 2557 

ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 103/2559 แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 5.1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1,2/2559และ 
1,2 /2560 

ศษ. 5.1.7.4 ข้ันตอนการรับ-สงขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่
กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน กํากับติดตามการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยไดประชุมเพื่อนาํผลการประเมินระดับหลักสูตร ปการศึกษา 
2558 ซึ่งมีหลักสูตรที่ไมผานเกณฑการประเมิน จาํนวน 13 
หลักสูตร  คณะเลยมีแนวทางทีจ่ะทําใหทุกหลักสูตรผานเกณฑ
การประเมิน  จึงไดจัดโครงการเสวนาผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 ม.ค.
2560 เพื่อนําผลการประเมินในปการศึกษา  2558  มา
วิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพให
หลักสูตรผานการกํากับและสงเสริมใหหลักสูตรที่ไดคะแนนนอย
ไดคะแนนที่เพิ่มข้ึน   

จากการประเมินผลโครงการสามารถจัดกลุมหลักสูตรได 3 
กลุม ดังนี ้

1. หลักสูตรที่ผานการประเมิน คะแนน 3.01 ข้ึนไป 
2. หลักสุตรที่ไมผานการประเมิน (ผานองคประกอบที่ 1 แต

คะแนนไมผาน 3.01) 
3. หลักสูตรที่ไมผานการประเมิน(ไมผานองคประกอบที่ 1) 

ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 103/2559 แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 5.2.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1,2/2559และ 
1,2 /2560 

ศษ. 5.2.2.2 โครงการเสวนาผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปการศึกษา 2558 

ศษ. 5.2.2.3 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 2/2560 วาระที่ 4.22 เรื่อง ขอสงผลการ
ประเมินโครงการเสวนาผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                 
ปการศึกษา 2558 

ศษ. 5.2.2.4 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 7/2560 วาระที่ 4.17 เร่ืองรายงานการประเมิน
ตนเอง มคอ. 7 ระดับหลักสูตร ปการศึกษา  2559 



 
 

78 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  และมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการเสวนาคือ 

1. ปญหาอาจารยประจาํหลักสูตร 
1.1 อาจารยประจาํหลักสูตรไมครบตามที่กําหนด             

ซึ่งเปนปญหาจากกรอบอัตรากําลังและการรับสมัครคัดเลือก
อาจารย 

1.2 อาจารยประจาํหลักสูตรครบแตไมมีคุณสมบัตติามที่
กําหนด เชน ไมมีผลงานวิจัย และตีพิมพเผยแพร 

2 การพัฒนาอาจารยประจําหลกัสูตร  ควรสงเสริมอาจารย
เขารับการอบรมรวมถึงจัดกิจกรรมเชิงวิชาการทีส่นบัสนุนให
อาจารยไดพฒันาอยางตอเนื่อง 

มีการรายงานผลการประเมินโครงการเสวนา ยังไดนํา
ผลการประเมินดังกลาวเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ  และมีการกํากับติดตามทกุคร้ังที่มีการประชุมโดยให
ภาควิชารายงานการดาํเนินการดังกลาวในที่ประชุม เชน เร่ือง 
การขอทุนวิจัย การตีพิมพเผยแพร การรับสมัครอาจารย และ
การขอผลงานทางวชิาการ 

นอกจากนี้คณะไดมีการกํากับตดิตามใหทุกหลักสูตรมี
การรายงานผลการดําเนนิงานในรูปแบบ มคอ.7 และผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะทุกหลักสูตร   
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ

สนับสนนุการดําเนนิงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะฯ มีการจัดสรรงบทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการ
ดําเนินงานของ หลักสูตร  เชน  
1. การเปดรับสมัครอาจารยพนักงาน  อัตราเลขที่ 
๑๐๓๕ วุฒิปริญญาโท ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาควิชาหลักสตูรและการสอน และการจางอาจารยเพื่อ
เปนอาจารยประจําหลักสูตร  และมีการจางอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อใหครบตามเกณฑคุณภาพ 
2. สนับสนนุใหคณาจารยทาํวิจัยโดยของบประมาณ
ผานที่ประชุม กปค.  และคณะไดจัดโครงการประชุม
วิชาการและนาํเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา:"
ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ" TNCP 2017 : 
Thailand National Conference on Psychology 
"Enabling Change and Quality of Life through 
Psychology"  ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม  2560  เพื่อ
พัฒนาคุณวุฒิอาจารยในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
3. สนับสนนุใหอาจารยไดเพิ่มคุณวฒุิ โดยการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก 
4. สงเสริมใหคณาจารยขอผลงานทางวชิาการ เพื่อ
เพิ่มคุณวุฒิใหกับอาจารยประจาํหลักสูตร 

ศษ. 5.2.3.1 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 13/2559 วาระที่ 4.34  เร่ืองขอใหดําเนินการรับสมัคร
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหนงอาจารย  

ศษ. 5.2.3.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 5/2559 วาระที่ 4.2 เร่ือง ขอรับ
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวทิยาลัย 
(งบประมาณ) ตําแหนงอาจารย  

ศษ. 5.2.3.3 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 9/2559 การเสนอจางอาจารย
ประจําหลักสูตร 

ศษ. 5.2.3.4 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 10/2559 วาระที่ 4.26-4.41 
เร่ืองขออนุมัติโครงรางวิจัยเพื่อรับเงินอุดหนุนปงบประมาณ  
2560 

ศษ. 5.2.3.5 โครงการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาตทิาง
จิตวิทยา:"ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ" TNCP 2017 : 
Thailand National Conference on Psychology "Enabling 
Change and Quality of Life through Psychology"  ในวันที่ 
6-7 กรกฎาคม  2560  

ศษ. 5.2.3.6 รายงานการประชุม กปค.  

คร้ังที่ 6/2560 วาระที่ 4.20 เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาตอ
ภายในประเทศ 

คร้ังที่ 7/2560 วาระที่ ๔.๙  เรื่อง ขออนุญาตศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก (นอกเวลาราชการ) 

ศษ. 5.2.3.7 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่12/2559 วาระที่ 4.11,4.12   
และ คร้ังที่  4/2560 วาระที่ 4.1-4.3เร่ืองการ ขอสงผลงานทาง
วิชาการเพื่อดํารงแตงตัง้ตําแหนงทางวชิาการ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร

ตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา 

คณะฯ รับการเมินคุณภาพระดบัหลักสูตร ปการศึกษา
ละ2 คร้ัง ตอป  ดังนี้ ภาคเรียน 1/2559 วันที่ 9 มีนาคม  
2560 โดยผลการประเมินมีหลักสูตรที่ไมผานเกณฑการ
ประเมิน จํานวน 13 หลักสูตร  และภาคเรียนที่ 2/2559   
ในวันที่ 7-30 สิงหาคม  2560  ผลการประเมินไมผาน
เกณฑการประเมิน 14 หลักสูตร โดยมีการรายงานผล
การประเมินระดับหลักสูตร และรายงานการประเมิน
ตนเอง มคอ. 7 เสนอใหที่ประชุม กปค. 

ศษ. 5.2.2.2 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 1/2560 วาระที่ 3.3 ขอแจงกําหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาป 2559 ระดบัหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร 
(คร้ังที่ 1ปการศึกษา 2559) 

ศษ. 5.2.2.3 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 4/2560 วาระที่ 4.18  สรุปตรวจประเมินผลระดบั
หลักสูตร 1-59 

ศษ. 5.2.2.4 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 6/2560 วาระที่ 3.10 ขอแจงกําหนดการตรวจประเมนิ
คุณภาพการศึกษาป 2559 ระดบัหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.2.5 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 7/2560 วาระที่ ขอสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5 นําผลการประเมินและขอเสนอแนะ

จากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

คณะไดนาํผลการประเมินเสนอที่ประชุมกปค.
ดังนี้  จากผลการประเมินในปการศึกษา 2558             
มีจํานวนหลักสูตร 27 หลักสูตร  มีหลักสูตรที่มีคะแนน 
3.01 จํานวน 4 หลักสูตร คะแนนที่ตํากวา 3.01 จํานวส 
9 หลักสูตร และไมผานการประเมิน จํานวน 13 
หลักสูตร  ในปการศึกษา  2559  มีจํานวนหลักสูตร 26           
มีหลักสูตรที่มีคะแนน 3.01 จํานวน 5 หลักสูตร คะแนน
ที่ตํากวา 3.01 จํานวส 7 หลักสตูร และไมผานการ
ประเมิน จํานวน 14 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตร ศษ.ม. การ
จัดการอาชีศึกษาไดมีการปดหลกัสูตร คณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรมีแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาอาจารยรายบุคคล เพื่อพัฒนาอาจารยใหมี
คุณสมบัติตามเกณฑการประกันคุณภาพ 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตรยังไดดําเนนิการ
ในการจัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 
ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และเสนอ กปค.เพื่อ
พิจารณา 

ศษ. 5.2.5.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร          
ปการศึกษา  2558 

ศษ. 5.2.2.3 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 4/2560 วาระที่ 4.18  สรุปตรวจประเมินผล
ระดับหลักสูตร 1-59 

ศษ. 5.2.5.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 8/2560  เร่ือง การ
พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 5 ป) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

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

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 4  คะแนน (เต็ม 5) 
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ภาคผนวก ก 
รายการเอกสารประกอบ 

 



องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
หมายเลขเอกสาร รายการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม 

ศษ. 1.1.1.1 สรุปผลการประเมินหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา  2559 

ตัวบงชี้ที่  1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนกตามวฒุิการศึกษาและตําแหนงทางวชิาการ คณะศึกษาศาสตร                   
ปการศึกษา  2559 

ตัวบงชี้ที่  1.3  อาจารยประจาํคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนกตามวฒุิการศึกษาและตําแหนงทางวชิาการ คณะศึกษาศาสตร                   

ปการศึกษา  2559 
ตัวบงชี้ที่ 1.4    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ศษ. 1.4.1.1 
 

หนังสือ เร่ืองการเทียบเคียงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับหลักสูตร และการยกเวนไม
ประเมินตัวบงชี้ 1.4  ระดับคณะ 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ศษ.1.5.1.1 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2559  
ศษ.1.5.1.2 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ.1.5.1.3 สําเนาการลงชื่อของนักศึกษาทีม่าเขารับบริการใหคําปรึกษา 
ศษ.1.5.1.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 
ศษ.1.5.2.1 ประกาศพิจารณาทนุการศึกษา ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.5.2.2 ประกาศขอมูลขาวสาร 
ศษ.1.5.2.3 ประกาศประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร 
ศษ.1.5.2.4 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th www.facebook.com/RU.educ/ 
ศษ. 1.5.3.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการ

ทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 
ศษ.1.5.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการการศึกษา ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมใน
ชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.5.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2560 วาระที่ 4.7 
ศษ.1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2560  วาระที่ 4.4 
ศษ.1.5.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2560  วาระที่ 4.2 
ศษ.1.5.6.1 โครงการคืนสูเหยาชาวสชีมพู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559  

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ศษ.1.6.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (2559-2563) คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.1.6.1.3 แผนดําเนนิงานปการศึกษา 2559 (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 
ศษ.1.6.1.4 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 12/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา               

คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.1.6.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนกัศึกษา คร้ังที่1/2559 วาระ 4.2 

 



หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ.1.5.3.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการ
ทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.6.2.1 โครงการใหความรูประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.6.2.2 โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ                     
ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.6.2.3 โครงการพิธีไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 
ศษ.1.5.1.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมใน
ชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.6.4.1 ผลประเมินโครงการใหความรูประสบการณวชิาชีพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 
ศษ.1.6.4.2 ผลการประเมินโครงการเสริมสรางทักษะทางปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ   

ปการศึกษา 2559 
ศษ.1.6.4.3 ผลประเมินโครงการพิธีไหวครู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 
ศษ.1.6.4.4 ผลประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ.1.6.4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  
คร้ังที่ 2/2560  วาระที่ 4.2,วาระที่ 4.3,วาระที่ 4.4,วาระที่ 4.5,วาระที่ 4.6 

ศษ.1.6.5.1 ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปการศึกษา 2559 (แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 
ศษ.1.6.4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  

คร้ังที่ 2/2560  วาระที่ 4.2,วาระที่ 4.3,วาระที่ 4.4,วาระที่ 4.5,วาระที่ 4.6 
ศษ.1.6.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่ 2   การวิจัย 
หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ตัวบงชี้ที ่2.1  ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 
ศษ. 2.1.1.1 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร http://www.edu.ru.ac.th 
ศษ. 2.1.1.2 สถาบนัวิจัยและพัฒนาhttp://www.rd.ru.ac.th 
ศษ. 2.1.2.1 คําสั่งที่ 05/2559 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.1.1.2 สถาบนัวิจัยและพัฒนาhttp://www.rd.ru.ac.th 
ศษ. 2.1.2.2 คูมือการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.1.2.3 ฐานขอมูลอางอิงสาํนักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยรามคําแหง www.lib.ru.ac.th 
ศษ. 2.1.2.4 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 15/58วาระที่ 4.1 การสงเสริมวิจัยคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 2.1.2.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Research and Plagiarism” ประจําปงบประมาณ 
ศษ. 2.1.2.6 

 
โครงการประชุมวชิาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาตทิางจิตวิทยา "ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวย
ศาสตรแหงใจ" TNCP 2017 : Thailand National Conference on Psychology "Enabling 
Change and Quality of Life through Psychology" 

ศษ. 2.1.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560   คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.2.1.3.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2560 

ศษ. 2.1.4.1 รายชื่อคณาจารยเขารวมการประชุมวิชาการระดบัชาติ และการไปเสนอบทความตางประเทศ 
ศษ. 2.1.5.1 คณะมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Research and Plagiarism” ประจาํป

งบประมาณ  ในวนัที่ 10 มีนาคม  2560 
ศษ. 2.1.5.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่  1/2559  วาระที่ 4.4  ขอหารือการสรางขวัญและกําลงัใจสําหรับ

นักวิจัย 
ศษ. 2.1.5.3 ประกาศนียบัตร รศ.ดร.อําไพ  เกียรติชัย 
ศษ. 2.1.6.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการบริหารจัดการสิทธิประโยชนจากทรัพยสนิทางปญญา 

พ.ศ.2549 
ศษ. 2.1.6.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการดานการจดลิขสิทธิ ์
ศษ. 2.1.6.3 เอกสาร/ตัวแทนมหาวิทยาลัยดาํเนินการแจงจดลิขสิทธิ ์

ตัวบงชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร                    
ปการศึกษา  2559 

ศษ. 2.2.2.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2560 
ตัวบงชี้ที ่2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร                   
ปการศึกษา  2559 

ศษ. 2.3.1.1 รายชื่องานวิจัยที่ตพีิมพเผยแพร ปการศึกษา  2559 (ม.ค.-ธ.ค.59) 
 
 
 
 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.lib.ru.ac.th/
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.1.pdf
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.1.pdf
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.1.pdf


 
องคประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.3.1.1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 102/2559 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
ศษ.3.1.1.2 ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการแกสังคม  

คร้ังที่ 3-5/2559,1-2/2560 
ศษ.3.1.1.3 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่11/2559  วาระที่ 5.8 แผนการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.3.1.1.4 แบบสาํรวจความตองการในการอบรม คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
ศษ.3.1.1.5 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่11/2559 วาระที่  4.9 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทํา

แผนกลยุทธดานการใหบริการวิชาการ 
ศษ.3.1.1.6 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่13/2559 วาระที่  4.36 ขอแกไขรายงานผลการประชุม

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการใหบริการวิชาการ 
ศษ.3.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2560  

วาระที่  4.3 แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม 
ศษ.3.1.3.1 โครงการเร่ือง ร่ือง การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวนัที่ 27 มีนาคม  2560 
ศษ.3.1.4.1 รายงานผลการประเมินการจัดดาํเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.3.1.4.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 4/2560 วาระที่ 5.7 รายงานผลการประเมินการจัดดําเนนิ

โครงการบริการวิชาการแกสังคม     คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.3.1.4.3 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 4/2560 วาระที่ 4.14 รายงานผลการดาํเนินงานตามตวัชี้วัดรอบ 

๖ เดือน ( KPI Template)  และรายงานแผนและผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศษ.3.1.4.4 ผลการสาํรวจสอบถามความสาํเร็จและการนําความรูไปใชประโยชน จากผูเขารวมโครงการบริการ
วิชาการฯ 

ศษ.3.1.5.1 รายงานแผนและผลการดําเนนิการใหบริการวิชาการและวชิาชพีแกสังคม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 3.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2560   
ศษ.3.1.6.1 บันทึกขออนุมัติโครงการบริการวิชาการจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

(งบแผนดิน) 
ศษ. 3.1.6.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมและ ชุมชุนฯ 
ศษ. 3.1.6.3 รายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคมและชมชนชาวอุทัยธาน ี
ศษ. 3.1.6.4 รายชื่อผูเขารวมการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนอุทยัธาน ี

วันที่ 31 มกราคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องคประกอบที่ 4   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.4.1.1.1 คําสั่งที่17/2559เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2559       

วาระที่ 4.1เร่ืองแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา  2559 

ศษ. 4.1.2.2 แผนการดําเนนิงานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2559 

ศษ. 4.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2559       

วาระที่ 4.1เร่ืองแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา  2559 

ศษ. 4.1.3.2 โครงการแกะสลักสบูสูความเปนไทย เพื่อเผยแพรตอประชาคมอาเซียน 

ศษ. 4.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2559       

วาระที่ 4.2 

ศษ. 4.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 2/2559    

วาระที่ 4.2 

ศษ. 4.1.4.1 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่11/2559 วาระที่ 5.7  ขอสงรายงานผลการดําเนนิงานโครงการ

แกะสลักสบูสูความเปนไทย  เพื่อเผยแพรตอประชาคมอาเซียน      

ศษ. 4.1.4.2 แผน-ผลการดําเนนิงานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2559 

รอบ 6 เดือน 

ศษ. 4.1.5.1 รายงานการประชุม คณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะวฒันธรรมคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่  1/2560
วาระที่ 4.1  

ศษ. 4.1.5.2 บันทึกขอความขอสงแผนการดาํเนินงานทํานุบาํรุงศิลปะวัฒนธรรม ปการศึกษา 2560 

ศษ. 4.1.5.3 รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

ศษ. 4.1.6.1 Website คณะศึกษาศาสตรWWW.edu.ru.ac.th  
ศษ. 4.1.6.2 facebook  คณะศึกษาศาสตร   

 
 
องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบงชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ5.1.1.1  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ศษ.5.1.1.2  แผนปฏิบัติราชการ 5 ป  (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.5.1.1.3  แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ.5.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. (2559-2563)  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.2%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%2011%20(2555-2559).pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.3%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%994%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5%20%e0%b8%a1%e0%b8%a3.2555%20-%202558.pdf
javascript:void(0);/*1405332884434*/
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


หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ.5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2560     
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.6 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปงบประมาณ 2560-2564 

ศษ. 5.1.1.7 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 7/2560 วาระที่ 4.46 

ศษ.5.1.1.8 KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.1.9 คํารับรองแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ    พ.ศ.2560 

ศษ. 5.1.2.1 แผนการรายงานการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง              

ศษ. 5.1.2.2 แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง             

ศษ. 5.1.2.3 ตนทุนตอหลักสูตร ปงบประมาณ  

ศษ. 5.1.2.4 
 

รายงานการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารแตละหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการ
ผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน 

ศษ.5.1.3.1 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานบุคลากร และธรรมาภิบาล ไดแก โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังสาย
วิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 และการไดรับการจัดสรรอัตรากําลังจากการเปดรับรับสมคัร
จากทางมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 

ศษ.5.1.3.2 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  การบริหารหลักสูตรภายในคณะใหเปนไปตามกรอบ 
TQF เชนการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมัยและเหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ศษ.5.1.3.3 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) ไดแก การสํารวจสภาพแวดลอมของอาคาร
เรียนใหมีความปลอดภัย 

ศษ.5.1.3.5 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาล ไดแก โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังสาย
วิชาการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

ศษ.5.1.3.5 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานบุคลากรและธรรมาภิบาล ไดแก โครงการจัดทํากรอบอัตรากําลังสาย
วิชาการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

ศษ.5.1.3.6 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน การบริหารหลักสูตรภายในคณะใหเปนไปตามกรอบ TQF 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

ศษ.5.1.3.7 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (อาคารสถานที่) ไดแก การสํารวจสภาพแวดลอมของอาคาร
เรียนใหมีความปลอดภัย รอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน 

ศษ.5.1.3.8 มร.ค.ส 7 ความเสี่ยงดานยทุธศาสตร/กลยุทธ ไดแก โครงการ การบริหารจัดการแผนกลยทุธ รอบ 
6 เดือนและ 12 เดือน 

ศษ.5.1.3.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคร้ังที่  1 /2560 

ศษ.5.1.3.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคร้ังที่ 2 /2560 

ศษ.5.1.3.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคร้ังที่ 3 /2560 

ศษ.5.1.3.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 2 /2560 

ศษ.5.1.3.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 8/2560 

ศษ. 5.1.4.1(ขอ1) รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 12/2559 วาระที่ 4.25  
คร้ังที่ 4/2560 วาระที่ 4.13  
คร้ังที่ 6/2560 วาระที่ 4.46 

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


หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ.5.1.4.2(ขอ2) รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 10/2559  วาระที่ 4.23   

ศษ.5.1.4.3(ขอ2) รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 11/2559  วาระที่ 3.1    

ศษ.5.1.4.4(ขอ3) รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 5/2560 วาระที่  4.25 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

ศษ.5.1.4.5(ขอ3) รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 5/2560 วาระที่  4.26 ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการการศึกษา 

ศษ.5.1.4.6(ขอ3) รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 6/2560วาระที่3.11 เร่ืองการประเมินความพงึพอใจของผูใช
บัณฑิต   

ศษ.5.1.4.7(ขอ4) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 2541 

ศษ.5.1.4.8(ขอ4) คํารับรองแผนปฏิบัติราชกาประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ศษ. 5.1.4.9 (ขอ5) เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th 

ศษ. 5.1.4.10 (ขอ5) บอรดติดประกาศ ประชาสัมพนัธ 

ศษ.5.1.4.12 (ขอ5) รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่2/2560 วาระที่ ๓.๙ เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหาร
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

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) หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.5.1.4.18(ขอ 8) รายงานการประชุม กปค.  

คร้ังที่ 6/2559 วาระที่ 3.2 
คร้ังที่ 7/2559 วาระที่ 3.4 
คร้ังที่ 8/2559 วาระที่ 3.7 
คร้ังที่ 1/2560 วาระที่ 3.1 

ศษ.5.1.4.19 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง "หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ
การประเมินที่ 2" 

ศษ.5.1.4.20 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง ใหทุนลาศึกษาตอภายในประเทศ ระดบัปริญญาเอก แก
คณาจารย มหาวิทยาลยัรามคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ศษ.5.1.4.21 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง ใหทุนมหาวิทยาลัยสมทบลาศึกษาตอตางประเทศ ระดบั
ปริญญาเอก แกคณาจารย มหาวิทยาลัยคําแหง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ศษ.5.1.4.22 (ขอ 9) 
 

ระเบียบ สาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ตางประเทศ พ.ศ.2549 

ศษ.5.1.4.23 
(ขอ 10) 

 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 7/2559  
วาระที่ 4.6เร่ือง ขออนุญาตใชกระบวนวชิา BIO1001 (BY101) ชีววิทยาเบื้องตน ในหมวดวชิา
ศึกษาทั่วไป (กลุมคณิต-วิทยาศาสตร)   

หมายเลขเอกสาร รายการ 

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/2-0016-3.pdf
http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0016-3.pdf


ศษ.5.1.4.24 
(ขอ 10) 

 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 8/2559 วาระที่ 5.4 เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิอานโครง
รางวิจัย (3 บท) เพื่อพิจารณารับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร) 

ศษ.5.1.4.25 
(ขอ 10) 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 1/2560 วาระที่ 3.4 แบบประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.4.26 
(ขอ 10) 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 5/2560 
 วาระที่ 4.16  ผลการประเมินคณบดีคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.5.1 คณะกรรมการจัดการความรู (KM)  คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.5.2 แผนการจัดการความรู 

ศษ.5.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู (KM) คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.5.4 ตัวอยางหนังสือนําสงการจัดการความรูจากภาควิชา 

ศษ.5.1.5.5 รายงานการประชมุ กปค.2/2560 วาระที่ 1.5  เร่ือง การแลกเปลี่ยนเรียนรู   

ศษ.5.1.5.6 ตัวอยางหนังสือนําสงแผนพับสาํหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ศษ.5.1.5.7 ภาพถายกระดานแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ติดตั้งในแตละอาคารของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.5.1.5.8 แผนพับบทสรุปการจัดการความรู 

ศษ. 5.1.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร   ปงบประมาณ 2560 

ศษ. 5.1.6.2 ผลการประเมินแผนพฒันาบุคลากร ปงบประมาณ 2560 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 5.1.7.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบบัปการศึกษา 2557 
ศษ. 5.2.1.1 มคอ. 7 หลักสูตรระดับปริญญาตรี,โทกลองที่ 1 
ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 103/2559 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
ศษ. 5.2.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1,2/2559

และ 1,2 /2560 
ศษ. 5.2.2.2 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่1/2560 วาระที่ 3.3 ขอแจงกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาป 2559 ระดับหลักสตูร คณะศึกษาศาสตร (คร้ังที่ 1ปการศึกษา 2559) 
ศษ. 5.2.2.3 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่4/2560 วาระที่ 4.18  สรุปตรวจประเมินผลระดับหลักสูตร 1-59 
ศษ. 5.2.2.4 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่6/2560 วาระที่ 3.10 ขอแจงกําหนดการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศึกษาป 2559 ระดับหลักสตูร คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.2.2.5 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่7/2560 วาระที่ 4.17 เร่ืองรายงานการประเมินตนเอง มคอ. 7  

ระดับหลักสูตร ปการศึกษา  2559 
 
 

หมายเลขเอกสาร รายการ 



ศษ. 5.2.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560   คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.2.3.2 รายงานการประชุม กปค. 

คร้ังที่ 13/2559 วาระที่ 4.33เร่ืองรายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการและกิจกรรม) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 5.2.3.3 รายงานติดตามผลการใชงบประมาณโครงการ/ กิจกรรมของสถาบัน/ แตละหลักสูตร 
ศษ. 5.2.2.2 รายงานการประชุม กปค. 

คร้ังที่ 1/2560 วาระที่ 3.3 ขอแจงกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาป 2559 ระดับ
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร (คร้ังที่ 1ปการศึกษา 2559) 

ศษ. 5.2.2.3 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่4/2560 วาระที่ 4.18  สรุปตรวจประเมินผลระดับหลักสูตร 1-59 
ศษ. 5.2.2.4 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่6/2560 วาระที่ 3.10 ขอแจงกําหนดการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศึกษาป 2559 ระดับหลักสตูร คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.2.5.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร    ปการศึกษา  2558 
ศษ. 5.2.2.3 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่4/2560 วาระที่ 4.18  สรุปตรวจประเมินผลระดับหลักสูตร 1-59 
ศษ. 5.2.5.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 6-13/59 ,1-6/2560 
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