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คํานํา 
 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร ฉบับนี้เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ             
ปการศึกษา  2560  (กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน  2561)  เปนการนําเสนอขอมูลการประเมินตนเองเพ่ือ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)              
กําหนดข้ึน  จํานวน  5 องคประกอบ  13  ตัวชีว้ัด  ไดแก องคประกอบท่ี 1  การจัดการศึกษา  องคประกอบท่ี 
2  การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
และองคประกอบท่ี 5 ดานบริหารจัดการ 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการไดตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรทราบผลการดําเนินงานป
การศึกษา  2560 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตรตอไป   
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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 ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ในรอบปท่ีผานมา คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินงานในดานการจัดการเรียนการสอน โดยกําลัง
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของทุกสาขาวิชา ใหความรูดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา สงเสริมใหบุคลากรทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู จัดทํา
โครงการตาง ๆ เพ่ือเปนการบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนการ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทย เพ่ือใหเห็นถึงความมีวัฒนธรรมและศิลปะในแขนงตาง ๆ  

 
ผลการประเมินตนเอง 
องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 1 เทากับ 3.27 (ระดับพอใช)   
 
จุดเดน 

มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาครบถวนและนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมและวางแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรคํานึงเรื่องคุณสมบัติของอาจารยประจําของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 
 คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 เทากับ 3.53 (ระดับด)ี  
  
จุดเดน 

คณะศึกษาศาสตรมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตรและสถาบันวิจัยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และหนวยงานภายนอกมากข้ึน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน  มีการ
จัดเวทีเพ่ือใหอาจารยมีแหลงเผยแพรผลงานงานวิจัย  มีศูนยสงเสริมการวิจัยเพ่ือบริการปรึกษางานวิจัย
ของคณะศึกษาศาสตร 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

  - 
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 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  และมีการนําผลการประเมินในแตละ

หลักสูตรมาปรับปรุงแกไข 
 
 
 
 
 

ช่ือหนวยงาน  ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมา 
ช่ือหนวยงาน  คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ท่ีตั้ง ถนนรามคําแหง  แขวงหัวหมาก   เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 10240 
ประวัติความเปนมา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

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

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมินระดับคณะตามเกณฑ  สกอ.  อยูในระดับ ดี ไดคะแนนเฉล่ีย 4.09 
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อีกอาคารหนึ่ง  ใหเรียกชื่อเหมือนเดิมวา อาคารนครชุม(NCB)  ในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไดอนุมัติใหรื้อถอนอาคารศรีชุม 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 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6  ตั้งแตปการศึกษา 2516 และในป พ.ศ. 2529 ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 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 มุงผลิตบัณฑิตท่ีมี

ศักยภาพและคุณธรรมนําไปสูการสรางสรรค และรับผิดชอบตอสังคม 
เปาหมาย  (Goals) 

1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม และ จริยธรรมท่ีดี
งาม สอดคลองกับความตองการของสังคมท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 

2. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสวนกลาง และจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูทางวิชาการ วิชาชีพ และเปนการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา ใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม อยางท่ัวถึงกัน 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการบริการ สนับสนุนและสงเสริมความรูทางวิชาการใหแกบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตรอยางท่ัวถึงกัน 

4. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการใหมีมาตรฐานทาง
การศึกษา รวมท้ังประเมินและปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง 

  
วัตถุประสงค  (Objectives)   มีดังนี้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพท้ังดานวิชาการ และวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึกท่ีดีตอการ
ประกอบอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความม่ันคงทางอารมณ มีความเปนผูนํา มีความรู ทักษะ 
และความสามารถท่ีเปนประโยชน เพ่ือการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติได 

2. เพ่ือพัฒนาวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย และสรางเครือขายการเรียนรูไปสูสังคมและ ชุมชน เปน
การกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย สนับสนุนใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรเปนผูท่ีใฝรู สามารถ
สรางองคความรู ใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการ และสามารถเผยแพรผลงานไปสูสากลได 
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4. เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท้ังทางดานการบริหาร และวิชาการ ใหมีความคลองตัว มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
รวมท้ังมีระบบตรวจสอบ  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. รองศาสตราจารยอเนก 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  (2556–2560) 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญชาล ทองประยูร (2560-2561) 
11. รองศาสตราจารยนพคุณ คุณาชีวะ  (2561-ปจจุบัน) 

 
ปจจุบันคณะศึกษาศาสตร มีผูบริหารดังนี้ 

รองศาสตราจารย นพคุณ  คุณาชีวะ   รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร 
ผศ.ดร.สุรวีร  เพียรเพชรเลิศ    รองคณบดีฝายบริหาร  
อาจารย ดร.บงกช  ทองเอ่ียม   รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ผศ.ดร.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์    รองคณบดีฝายนโยบายและแผน 
อาจารย ดร.วิมลมาลย  สมคะเน   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
ผศ.ภูชิษย  สวางสุข    รองคณบดีฝายสวัสดิการ 
อาจารย ดร.นาที  เกิดอรุณ    รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
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ผศ.กิตติศักดิ์  เชื้ออาษา รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการแบงสวนราชการคณะศึกษาศาสตร 
 
 
 
 
 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   
ภาควิชาการประเมินและการวิจัย   
ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา หนวยสารบรรณ  
ภาควิชาภูมิศาสตร หนวยการเจาหนาท่ี  
ภาควิชาพลานามัย หนวยอาคารสถานท่ีฯ  
ภาควิชาจิตวิทยา หนวยผลิตเอกสาร  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา*   
ภาควิชาคหกรรมศาสตร* หนวยการเงินและบัญชี  
ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง* หนวยพัสด ุ  

   
   

                                        หนวยทะเบียนและประเมินผล    
                                      หนวยสงเสริมพัฒนาทางวิชาการ  

 หนวยกิจการนักศึกษา  
   
   

                          หนวยวเิคราะหแผนและงบประมาณ  

                              หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
 หนวยวิเทศสัมพันธ  
   
   

                     หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

คณบดคีณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานเลขานุการ ภาควิชา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุ

 

 
งานบริการการศึกษา 

 

 

งานนโยบายและแผน 

 

 

งานบริหารและธุรการ  สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

*   แบงสวนราชการเปนการภายใน 
 ตามมตสิภามหาวิทยาลัย 
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                              หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา  
 
หมายเหตุ   งานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ แบงสวนราชการเพ่ิมเติมตามมติสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง                             ครั้งท่ี 4/2548  วาระท่ี 4.4 เรื่องการแบงสวนราชการ
เพ่ิมเติมในสํานักงานเลขานุการ/สํานัก/สถาบันท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2548 

 
โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาควิชาการประเมินและการวิจัย   
ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา                       หนวยสารบรรณ  
ภาควิชาภูมิศาสตร                   หนวยการเจาหนาท่ี  
ภาควิชาพลานามยั หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  
ภาควิชาจิตวิทยา                     หนวยผลติเอกสาร  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา*   
ภาควิชาคหกรรมศาสตร*               หนวยการเงินและบัญชี  
ภาควิชาการศึกษาตอเน่ือง*                      หนวยพัสดุ  
   

   
                                            หนวยทะเบียนและประเมินผล    
                                          หนวยสงเสรมิพัฒนาทางวิชาการ  

              หนวยกิจการนักศึกษา  
   
   

                                หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ  

                                    หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  
              หนวยวิเทศสมัพันธ  
   
   

                           หนวยแผนและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดีฝายนโยบายและแผน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝายสวัสดิการ รองคณบดีและผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ฯ 

คณะกรรมการประจําคณะ (กปค.) 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

คณบดคีณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานเลขานุการ ภาควิชา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุ

 

 งานบริการการศึกษา 

 

 

งานนโยบายและแผน 

 

 

งานบริหารและธุรการ  สธ.มร. 

งานคลังและพัสด ุสธ.มร. 

*   แบงสวนราชการเปนการภายใน 
 ตามมตสิภามหาวิทยาลัย 
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                                    หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา  

 
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 และดูงานของขาราชการเพ่ือนําเสนอคณบดี 
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2.13 การสอบไล การพิมพขอสอบ 
2.14 งานอ่ืน ๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

 
3.  รองคณบดีฝายนโยบายและแผน (ร.คศษ.นผ) มีอํานาจในการสั่งการ การอนุญาตการ

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

ในกรณีท่ีคณบดี รองคณบดีฝายบริหาร หรือรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัยไมอยู ใหรองคณบดี
ฝายนโยบายและแผนรักษาราชการแทนคณบดี 

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

ราชการ ดังนี้ 
4.1 การรับรองการใชสิทธิเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล และการ

ชวยเหลือคาใชจายในกรณีถึงแกกรรม 
4.2 งานสวัสดิการเงินกู  
4.3 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  
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6.1 งานเก่ียวกับการจัดทํารายงานประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร 
6.2 กํากับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม เก่ียวกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ

การศึกษา ทุกตัวบงชี้ ของคณะศึกษาศาสตร  
6.3 กํากับ ดูแล ประสานงาน ติดตาม เก่ียวกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ

การศึกษา ทุกหลักสูตร 
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 
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- หนวยการเจาหนาท่ี   มีหนาท่ีควบคุมทะเบียนประวัติ และรวบรวมขอมูลขาราชการ  
พนักงานและลูกจาง การสรรหาบุคคล  ขออนุมัติสอบบรรจุ  แตงตั้ง เลื่อนข้ัน ปรับวุฒิ ปรับตําแหนง
ควบคุมและรวบรวมขอมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ  วินัยขาราชการ  การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ และงานอ่ืนๆ ตามท่ี0ไดรับมอบหมาย 

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

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

- หนวยการเงินและบัญชี  มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการเงินของคณะฯ เก่ียวกับการเบิก
จายเงินทุกประเภทตามงบประมาณท่ีไดรับ  การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทํารายงานแสดงฐานะ
ทางการเงิน และการบัญชี  ใหคําปรึกษาดานการเงินและบัญชี  

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

 
3. งานบริการการศึกษา   ประกอบดวยหนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  หนวย

สงเสริมพัฒนาทางวิชาการ   และหนวยกิจการนักศึกษา  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- หนวยงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  มีหนาท่ีจัดทําและรักษาทะเบียนประวัติ

นักศึกษา ตรวจสอบแกไขหลักฐานทางทะเบียน  บันทึกประวัติและผลการสอบ  ตรวจสอบรับรองผล
การศึกษา ประกาศผลการสอบไล และออกหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ ใหนักศึกษา 

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

- หนวยกิจการนกัศึกษา  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา ปรึกษาดานหลกัสูตร  แนะแนวการศึกษา  
แนะแนวทางการประกอบอาชีพ  บริการจัดหางานท้ังนักศึกษาและบัณฑิต  ดําเนนิการจัดหาทุนการศึกษา  
และตอบปญหาเก่ียวกับการสอบซํ้าซอน  การลงทะเบยีนเรยีน การเทียบโอนหนวยกิต  และดาํเนินการ
เตรียมการและฝกซอมบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรเพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

 
4. งานนโยบายและแผน  มีหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานโดยจําแนกออกเปน 3 

หนวย ประกอบดวย 
- หนวยวิเคราะหแผนและงบประมาณ มีหนาท่ีวิเคราะห รวบรวมและประสานการจัดทํา

แผนโครงการ แผนระยะสั้น ระยะกลางและแผนระยะยาวสูแผนการปฏิบัติ การจัดทํางบประมาณ
ประจําป  
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- หนวยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  มีหนาท่ีในการจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเก่ียวกับ
สถานภาพและศักยภาพของคณะศึกษาดานตาง ๆ เชน ดานนักศึกษา โปรแกรมการศึกษา บุคลากร 
งบประมาณ รวมถึงขอมูลทุกดานของคณะฯ 

- หนวยวิเทศสัมพันธ มีหนาท่ีในการติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศ
สัมพันธของมหาวิทยาลัย เพ่ือแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาคณะฯ 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบและมีลักษณะงานจําแนกเปน  2 
หนวย คือ 

- หนวยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดําเนินงานประสานงานระดับนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
บริหารงบประมาณท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- หนวยประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีในการดําเนินการประสานงานระดับปฏิบัติการ
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดสงและรวบรวมแบบประเมินตาง ๆ เพ่ือนําไปประมวลผล  
 

บัณฑิตศึกษา 
เปนหนวยงานปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตรมีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 
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 
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1.5 จัดการวัด ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
1.6 สงเสริมงานวิจัย งานบริการทางวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.7 พิจารณางบประมาณของคณะ 
1.8 ใหคําปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแกคณบดี 
1.9 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ เก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 
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 



13 

4.2 การจัดเก็บขอมูลและเสนอขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและศักยภาพของคณะ
ศึกษาศาสตร ดานขอมูลภายในคณะศึกษาศาสตร และปรับปรุงใหทันสมัย งานสงเสริม
และสนับสนุนดานวิจัยสถาบัน ดานสารสนเทศ  

4.3 การติดตอประสานงานกับสถาบันและหนวยวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย ในดานพิธี
การและสารสนเทศดานความสัมพันธกับมหาวิทยาลัย แสวงหาความรวมมือและขยาย
ขอบเขตความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  

 
5. คณะกรรมการฝายสวัสดิการและกองทุน  รับผิดชอบงานดานสวัสดิการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร ดังนี้ 
5.1  ดานสวัสดิการ  ทําหนาท่ี 

5.1.1 จัดหาแหลงเงินทุนสวัสดิการ และจัดหารายไดเขากองทุนสวัสดิการคณะ
ศึกษาศาสตร 

5.1.2 จัดสวัสดิการเงินกูยืมเพ่ือใหความชวยเหลือบุคลากรคณะศึกษาศาสตรท่ีมีรายได
นอย 

5.1.3 จัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  เชน  น้ําดื่ม  เยี่ยม
ผูปวยท่ีเขารักษาตัวในโรงพยาบาล  ชวยเหลือเงินและรวมพิธีศพบุคลากร  บิดา  
มารดา  สามี ภรรยา  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 
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6.1 งานบริการใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
(1) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานดานการแนะแนวการศึกษา 
*(2) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานเก่ียวกับทะเบียนประวัตินักศึกษา 
*(3) วางแผนและควบคุมการดําเนินงาน ตรวจสอบผลการสอบไลท่ีเก่ียวของกับ

บริการผลการสอบไลท่ีเก่ียวของกับบริการผลการสอบของนักศึกษา 
(4) วางแผน จัดเตรียมงาน และควบคุมดูแลการดําเนินงานรับสมัครใหมในแตละภาค

การศึกษาในข้ันตอนท่ีคณะฯ รับผิดชอบ 
(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 



15 

- เชิญคณะกรรมการชมรมวิชาการของคณะศึกษาศาสตรรวมประชุม 
-  ประกาศเชิญชวนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรรวมงานพิธีไหวครู 
-  เชิญคณาจารยและผูบริหารคณะศึกษาศาสตรรวมงาน 
-  ขอความอนุเคราะหดนตรีไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  ขอความอนุเคราะหยืมเสื้อครุยปริญญา และเข็มพอขุนของสํานักพิมพ 
-  จัดเตรียมสถานท่ี 

(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 
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8. คณะกรรมการฝายบริหารและพัฒนา มีทําหนาท่ีรับผิดชอบงานดานการบริหารงานของ

คณะศึกษาศาสตร  ดังนี้ 
8.1 วางแผนเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพโดยใชหลัก

ธรรมาภิบาล 
8.2 พัฒนาระบบ สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 
8.3 พัฒนาดานกายภาพ และสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา

และบุคลากร 
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. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
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 14. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
 15. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร 
     

 

 

 

 

    

 จํานวนนักศึกษา  

จํานวนนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  
 จํานวนนักศึกษาใหม (ปการศึกษา 2560) 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษาใหม (คน) 

ระดับปริญญาตรี 1,187 

ระดับปริญญาโท    146 

รวมท้ังส้ิน 1,333 

 
          จํานวนนักศึกษาปจจุบัน 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษา (คน) 

ระดับปริญญาตรี 15,679 

ระดับปริญญาโท  762 

รวมท้ังส้ิน  16,441 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2559-2560) 

คณะ/ระดับ จํานวนนักศึกษา (คน) 

ระดับปริญญาตรี 949 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 

ระดับปริญญาโท  2,606 

รวมท้ังส้ิน 3,558 

 
 ขอมูล : -  งานบริการสารสนแทศ ฝายบริการวิชาการและสารสนเทศ สวป. 
  -  ฝายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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จํานวนอาจารยและบุคลากร 

 
จํานวนอาจารยคณะศึกษาศาสตร : จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
 

         วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

อาจารย 0 71 27 98 
ผูชวยศาสตราจารย 0 14 14 28 
รองศาสตราจารย 0 16 18 34 
รวม 0 101 59 160 

               
อาจารยลาศึกษาตอ จํานวน 2 คน 
 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2561 
 
แสดงจํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2560 
 

บุคลากร สถานภาพ จํานวน(คน) 

 ขาราชการ 9 
สายปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย 19 

 ลูกจางประจํา 7 
 ลูกจางงบรายได 10 
 ลูกจางประจํา (งบรายได) 1 
 ลูกจางชั่วคราว (รายป) 21 
 ลูกจางเงินโครงการฯ 8 

รวม 75 
 

 
 
 
 
 
งบประมาณ 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณเพ่ือการ

ดําเนินการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานของคณะฯ จากงบประมาณรายจายจากรายได จํานวน 
28,548,740 บาท ดังรายละเอียด 
 

งบประมาณรายจายจากรายได    ไดรับจัดสรรท้ังส้ิน    28,548,740     บาท 

ก. แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา              28,278,740     บาท 

1. งานจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร    24,353,740     บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 

1.1.1จัดการเรียนการสอนดานศึกษาศาสตร   24,353,740      บาท 

กองทุนเพ่ือการศึกษา                                                    23,783,320     บาท 

1. งบบุคลากร       14,503,320      บาท 

1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย    2,340,000       บาท 

1.1.1 คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย                             

1.1.2 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการ 

1.2 คาจางลูกจางงบรายได                                               5,277,750       บาท 

1.2.1 คาจางลูกจางงบรายได                                    

1.2.2 คาตอบแทนการเลื่อนข้ันพิเศษ 

1.3 คาจาชั่วคราว                                                         6,885,570       บาท 

1.3.1 คาจางลูกจางปฏิบัติงานชั่วคราว                                   

1.3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% 

2.งบดําเนินงาน                                                               9,200,000       บาท 

2.1  คาตอบแทน                                                          9,200,000       บาท 

2.1.1คาตอบแทนผูบรรยายสวนกลางป.ตรี                      2,200,000       บาท 

2.1.2คาตอบแทนผูบรรยายสวนกลาง ป.โท                      7,000,000       บาท 

3. งบรายจายอ่ืน                                                                  80,000       บาท 

3.1 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาคป.ตรี                 80,000       บาท 

3.2 โครงการบริหารการเรียนการสอนสวนภูมิภาคป.โท                       -         บาท 
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กองทุนสินทรัพถาวร                                                       570,420       บาท 

1. งบลงทุน                                                                       570,420       บาท 

1.1 คาครุภัณฑ                                                               520,420       บาท 

1.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง                                                   50,000       บาท 

1.2 กิจกรรมสนับสนุน 

1.2.1 บริหารจัดการท่ัวไป                                                    3,925,000       บาท 

กองทุนท่ัวไป                                                                   3,825,000       บาท 

1.งบดําเนินงาน                                                                3,825,000       บาท 

1.1 คาตอบแทน                                                           1,800,000       บาท 

1.1.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

1.1.2 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานอ่ืนใหราชการ 

1.1.3 คาปฏิบัติงานรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา 

1.2 คาใชสอบ                                                                 410,000        บาท 

1.3 คาวัสดุ                                                                  1,600,000        บาท 

1.4 คาสาธารณูปโภค                                                          15,000        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                                                    80,000       บาท 

1.งานบริการวิชาการแกชุมชน                                                         80,000         บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 

  1.1.1บริการทางวิชาการ                                                      80,000       บาท 

กองทุนบริการวิชาการ                                                         80,000        บาท 

1.งบเงินอุดหนุน(ตามยุทธศาสตร)                                              80,000       บาท 

1.1  โครงการบริการวิชาการแกชุมชน                                       50,000        บาท 
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          ค. แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม            30,000        บาท 

1. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                                                        30,000       บาท 

1.1 กิจกรรมหลัก 

1.1.1 สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                                      30,000        บาท 

กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                                             30,000         บาท 

1. งบเงินอุดหนุน(ตามยุทธศาสตร)                                            30,000         บาท 

1.1  เงินอุดหนุนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม                                    30,000        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 

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 
 

ตราสัญลักษณ 
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สีประจําคณะ 

 
 
 
 
 

สีชมพู 
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1.1 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน    
ผลการประเมินป 2559 
(เน้ือหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2560) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 
ขอเสนอแนะ 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับ
หลักสูตร มีหลักสูตรที่ไมผานเกณฑการประเมินการ
กํากับมาตรฐาน จํานวน 14 หลักสูตร (ปดหลักสูตร 
จํานวน 7หลักสูตร) 
2. จํานวนอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก และที่ดํารงตําแหนงวิชาการ ยังตํ่ากวาเกณฑ 
โดยตามเกณฑอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเทากบัรอยละ 40และที่ดํารงตําแหนง
วิชาการเทากบัรอยละ 60 
3. ไมพบรองรอยการมีสวนรวมของนักศึกษาในการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และไมได
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ 
 

 
 
1.ดําเนินการปรับปรงุหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 
 
2. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอและทํา
ผลงานเพ่ือขอผลงานทางวิชาการ 
 
 
3.ใหนักศึกษามีสวนรวมในการประชุม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ 

 
 
1.หลักสูตรผานเกณฑการประเมิน 
10  หลักสูตร   
 
 
2. อาจารยประจําคณะที่มีคุณวฒิุ
ปริญญาเอกเทากบัรอยละ 35และที่
ดํารงตําแหนงวิชาการเทากับรอยละ 
35 
3.นักศึกษามีสวนรวม 

 
 

1 ป 
 
 
 

1 ป 
 
 
 

1 ป 
 
 
 

 
 
1.หลักสูตรผานเกณฑการ
ประเมิน 14 หลักสูตร (ปด 
10  หลักสูตร) 
 
2. อาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกเทากับ
รอยละ 36.87และที่ดํารง
ตําแหนงวิชาการเทากบัรอย
ละ 38.75 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2560) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1. สงเสริมใหคณาจารยขอทุนวิจัยจากงบประมาณ
แผนดินหรือทนุวิจัยภายนอกอยางตอเนื่อง 

คณะศกึษาศาสตรมีนโนยายสงเสริมการ
ขอรับทุนวิจัยจากหนวยงานทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ซ่ึงใน
ปการศึกษา 2560 (ปงบประมาณ 2561) 
มีโครงการวิจัยทีไดรับทุน จํานวน 10 
โครงการ รวมเปนเงิน1,248,767 บาท 
(จากจํานวนประจํา 159 คน คิดเปน
จํานวนเงนิเฉล่ียตอคนที่ 7,756.32 บาท/
คน 

มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คิด
เปนจํานวนเงนิเฉล่ียตอคนที่ 7,756.32 
บาท/คน 

1 ป บรรลุตามเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2560) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยสง
ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารที่มีคาถวง
น้ําหนักสูง เขน TCI กลุม 1 หรือวารสาร
ตางประเทศ โดยอาจจัดการอบรมใหความรูและ
มีระบบพ่ีเล้ียงชวยเหลืออาจารยในการพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาขาติ 
หรือการใหขอมูลแหลงตีพิมพกับอาจารย เปน
ตน 

- คณะศกึษาศาสตรมีนโนยายสงเสริม
การเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย
อยางตอเนื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพในวารสารที่มีคาถวงน้ําหนกัสูง 
TCI กลุม 1 จํานวน 25 เรื่องและ
ตีพิมพในวารสารตางประเทศ จํานวน 
3 เรื่อง (คิดเปนรอยละ 15 ของ
จํานวนวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรทั้งหมด) 

- คณะศกึษาศาสตรจัดโครงการอบรม
เรื่องการใชสถิติขั้นสูง Exploratory 
Factor Analysis โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญและเปน Peer 
reviews ใหกับวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานขอมูล American 
Association of Psychology (APA) 
มาเปนวิทยากร เพ่ือชวยยกระดับการ
วิจัยของคณาจารยคณะศึกษาศาสตร
เพ่ือการตีพิมพเผยแพรผลงานในระดับ
สากล 

- คณะศกึษาศาสตร จัดต้ังศูนยสงเสริม
การวิจัยของคณะ มีพันธกิจหลักใน
การสงเสริมการวิจัย ประสานงานการ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ และ
ประชาสัมพันธเวทีนําเสนอผลงานวิจัย
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

 
 

- มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มี
คาถวงน้ําหนกัสูง TCI กลุม 1 และ
วารสารตางประเทศ คิดเปนรอยละ 
20 ของจํานวนวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
ทั้งหมด 

- จัดอบรมเพ่ือพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการวิจัยใหกับคณาจารย
ตอเนื่องเปนประจําทุกป อยางนอย 
1 โครงการ/ป 

 

1 ป บรรลุตามเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2560) ระยะเวลาดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

3. ควรจัดเวทีเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพ่ือใหอาจารยไดมีแหลงเผยแพร
ผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น 

คณะศกึษาศาสตรเปนเจาภาพหลักในการ
จัดเวทีเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ 
TNCP2017 ระหวางวันที่ 6-7 กรกฎาคม 
2560 โดยรวมกบัสถาบันการศึกษาช้ันนํา
อีก 5 สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครนิทรวโิรฒ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
 

เปนเจาภาพหลักหรือเจาภาพรวมใน
การจัดเวทีเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติหรือนานาชาติอยางเตอเนื่อง 
อยางนอย 1 โครงการ/ป  

1 ป บรรลุตามเปาหมาย 

องคประกอบที่ 3   การบริการวชิาการ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรนําความหลากหลายดานวิชาการของคณะฯ จาก
ภาควิชาตาง ๆ มาดําเนินการใหบริการวิชาการ โดย
เปนโครงการที่สามารถสรางรายไดใหกับคณะ ฯ 
เพ่ือแสดงศักยภาพของคณาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มีการประชุมคณะกรรมการบรกิารวิชาการ
แกสังคมเพ่ือวางแผนการดําเนินการ
โครงการ จัดทําแผนการใชประโยชนจาก
โครงการบริการวิชาการแกสังคม 
 

 
 
มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือนําขอเสนอแนะมาปรับปรงุ
โครงการฯ และแผนการดําเนินงงาน 
แผนการนําไปใชประโยชน สามารถ
นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 
 

1 ป 

 
 
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแกสังคม  คณะ
ศึกษาศาสตร ดําเนินการ
สํารวจความตองการของ
กลุมเปาหมาย เพ่ือนําผล
สํารวจมาจัดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม                  
คณะศกึษาศาสตร 
ปงบประมาณ 2559 เรื่อง  
การวิจัยทางการศกึษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
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ผลการประเมินป 2559 
(เน้ือหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2560) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 4 การทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย
เนนอัตลักษณของคณะ เชน วันครู เพ่ือให
นักศึกษาและคณาจารยและบุคลากรไดรวม
กิจกรรม 
2. ควรนําผลการประเมินมาปรับปรงุแผนหรือ
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 
 
 

 
 
 
1. ไดจัดกิจกรรมและใหทุก
ภาควิชาไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรม 
2. นําผลการประเมินมาปรับปรงุ
แผนในปการศึกษาตอไป 

 
 
 
1.  ภาควิชามีสวนรวมใน
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
2. ประชุมเพ่ือนําผลการ
ประเมินมาปรับปรงุเพ่ือจัดทํา
แผนการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษา 
2561 

 
 
 

1 ป 

 
 
 
โครงการศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “หัตถกรรม 
หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  จัด
วันที่ 19  กุมภาพันธ  2561  และภาควิชามี
สวนรวมและนํามาบูรณาการการเรียนการสอน 

องคประกอบที่ 5 การบริหารของคณะ 
ขอเสนอแนะ 
1. การวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนที่ใชในการดําเนินงานแตละ
หลักสูตรและความคุมคาในการบริหาร
หลักสูตรรวมทั้งโอกาสในการแขงขันยังไม
สามารถที่จะดําเนินการไดครบถวน 

คณะศกึษาศาสตรไดดําเนินการ
จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ในแตละหลักสูตรสัดสวนที่ใช
ในการดําเนินงานแตละ
หลักสูตรและความคุมคาในการ
บริหารหลักสูตรรวมทั้งโอกาส
ในการแขงขันได 

1 ป 1.จัดทําบัญชีตนทุนการผลิตตอหนวย 
2.วเิคราะหความคุมคาการบริหารหลักสูตร 
3.วเิคราะหสัดสวนคาใชจาย 
4.รายงานคาใชจายงบประมาณรายจายจาก
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ผลการประเมินป 2559 
(เน้ือหาตามองคประกอบใหม) 

การปรับปรุง เปาหมาย (ป 2560) ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

2. การจัดกิจกรรมการจัดการความรูของ
คณะฯ ไมครบวงจรของการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมทั้งการนําไปใชในการปฏิบัติ
จริง 

คณะศกึษาศาสตรไดแตงต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู 
ตามคําส่ังที่ 107/2560 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2560 โดยคณะกรรมการ
การจัดการความรูซ่ึงเปนตัวแทน
จากทุกภาควิชาไดประชุมโดย
กําหนดแผนการจัดการความรูใน
ดานการผลิตบัณฑิตและวิจัย การ
แลกเปล่ียนเรียนรูในประเด็น
ดังกลาวและการเผยแพรความรู
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู 

เผยแพรองคความรูหรือแนวปฏิบัติที่
ดีผานคูมือการจัดการความรูและ
เผยแพรผานเว็บไซตของคณะ
ศึกษาศาสตร และการเผยแพร
ความรูผานการเสวนาการจัดการ
ความรู 

1 ป 1.คณะศึกษาศาสตรไดแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู 
ตามคําส่ังที่ 107/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
2.คณะกรรมการการจัดการความรูไดปะชุมเพ่ือกําหนด
แผนการจัดการความรู การแลกเปล่ียนเรียนรูดานการผลิต
บัณฑิตและวิจัย ตามการประชุมคณะกรรมการการจัดการ
ความรู ครัง้ที่ 3/60, 1/61, 2/61, 3/61 
3.คณะกรรมการการจัดการความรูไดจัดทําคูมือการจัดการ
ความรูเพ่ือเผยแพรความรูและแนวปฏิบัติที่ดี ผานทางเว็บไซต
ของคณะศกึษาศาสตร 
4.คณะกรรมการการจัดการความรูไดจัดโครงการเสวนาการ
จัดการความรู ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 
12.00 น. โดยมีคณาจารยคณะศกึษาศาสตรเขารวมโครงการ
และบันทึกโครงการผานรายงานการประชุมการเสวนาการ
จัดการความรู 
5.คณะกรรมการการจัดการความรูไดเผยแพรกิจกรรมของ
คณะศกึษาศาสตรไปยังการประชุมการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. ยังไมมีแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนรายบคุคล 

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

มีการดําเนินการจัดทําแผน 
แผนพัฒนาอาจารยป พ.ศ.2561  
และพัฒนาบุคลากร ป พ.ศ.2561 

1 ป มีแผนพัฒนาอาจารยป พ.ศ.2561 
มีแผนพัฒนาบุคลากร ป พ.ศ.2561 

4. การดําเนินงานดานการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน มีการควบคุม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพยังไม
เพียงพอ 

มีการกํากับและติดตามผาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร  

มีการดําเนินงานประกันคณุภาพให
เปนไปตามเกณฑ มีการใหความรู
เรื่องการประกัน มีการประเมิน
หลักสูตร ทุกปการศึกษา และ
รายงานผลใหที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
อยางตอเนื่อง 

1 ป มีการจัดโครงการอบรมเพ่ือใหความรูเรื่องการประกันคณุภาพ
การศึกษา และสงอาจารยประจําหลักสูตรและบคุลากรเขา
รวมอบรม 
มีการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
และระดับคณะอยางตอเนื่อง 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

องคประกอบท่ี 1   การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรไดนําผลการประเมินแตละหลักสูตรซ่ึงไดผลมาจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ท่ีสํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

รามคําแหงสงรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพใหคณะรับทราบ  คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตร จํานวน 26  หลักสูตร ไดแก 

ผลการประเมิน ปการศึกษา 2560 
คะแนนประเมินหลักสูตร 

(คะแนนเต็ม 5) 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  3.14 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร  3.29 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 0 

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 3.17 

5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2.71 

6 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา 3.20 

7 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร 3.30 

8 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา  2.42 

9 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชวีศึกษาและการงานอาชีพ 2.24 

10 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3.78 

11 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2.81 

12 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2.84 
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ผลการประเมิน ปการศึกษา 2560 
คะแนนประเมินหลักสูตร 

(คะแนนเต็ม 5) 

13 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 2.08 

14 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  3.67 

15 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 2.85 

16 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการประเมินและวจิัยการศึกษา 3.43 

17 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (ปดหลักสูตร) 0* 

18 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนา (ปดหลักสูตร) 0* 

19 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาชีวศึกษา (ปดหลักสตูร) 0* 

20 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวทิยาศาสตร (ปดหลักสูตร) 0* 

21 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (ปดหลกัสูตร) 0* 

22 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ปดหลกัสูตร) 0* 

23 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปดหลักสูตร) 0 

24 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (ปดหลกัสูตร) 0 

25 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาจติวิทยา (ปดหลักสตูร) 0 

26 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาพฒันคหเศรษฐศาสตร (ปดหลักสูตร) 0 

                                                        เฉลี่ยรวม                                   (44.93/26)      1.73 

 
* หลักสูตรไดขอปรับลดจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/ประจําหลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งน้ีเร่ืองอยูระหวางการพิจารณาจาก สกอ. หาก สกอ. 
พิจารณาเห็นชอบใหปรับลดจาํนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร/ประจําหลักสูตร จะทําใหหลักสูตรที่ 17-22 ผานการประเมิน  
แตในขณะน้ีสํานักประกันคุณภาพการศึกษาขอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน จึงทําใหคะแนนได 0 
 
หลักฐาน 
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ศษ. 1.1.1.1   สรุปผลการประเมินหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา  2560 
 
เกณฑการประเมิน   (ผลผลิต) 

           คาเฉลีย่ของระดับคุณภาพของทุกหลักสตูรท่ีคณะรับผิดชอบ 
สูตรการคํานวณ 
                          

คะแนนท่ีได  = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตร
นั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

 
เปาหมาย 2 ทําได  1.73    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป........2......... 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 1.73 คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่  1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน ผล 
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1. อาจารยประจาํคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 
 
 
 
 

1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดรวมที่ลาศึกษาตอ......160.....คน 
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีวฒุปิริญญาเอก....59....คน 
3.  จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ.........2.........คน 
4. รอยละของจํานวนอาจารยทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  36.19 
 
สูตรการคํานวณ 
  รอยละของจํานวนอาจารยที่มวีุฒิปริญญาเอก 59  X  100    =   36.87 
                                       160 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนกตาม
วุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร             
ปการศึกษา  2560 

 

*นับจํานวนอาจารยประจําตามปการศึกษา นับทั้งปฏิบตัิการงานและลาศึกษาตอ 
เกณฑการประเมิน  (ปจจัยนําเขา) 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจาํคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40  ข้ึนไป 
 
เปาหมาย รอยละ 30 ทําได  รอยละ 36.87    บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  รอยละ 30 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 4.61 คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่  1.3  อาจารยประจาํคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. อาจารยประจาํที่ดาํรง

ตําแหนง 
1. จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดรวมที่ลาศึกษาตอ........160....คน 
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงศาสตราจารย.........-.............คน 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนก
ตามวุฒิการศึกษาและ
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ทางวชิาการ 3. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงรองศาสตราจารย......34..........คน 
4. จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย.......28......คน 
5. รวมจํานวนอาจารยประจาํทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ......62......คน 
6.  จํานวนอาจารยประจําทีล่าศึกษาตอ...........2................คน 
7. รอยละของจํานวนอาจารยทีม่ีตําแหนงศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
 ผูชวยศาสตราจารย  38.75 
สูตรการคํานวณ 
    รอยละของจํานวนอาจารยทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ  62  X  100   =   38.75 
                                      160 

ตําแหนงทางวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร          
ปการศึกษา  2560 

*นับจํานวนอาจารยประจําตามปการศึกษา นับทั้งปฏิบตัิการงานและลาศึกษาตอ 
เกณฑการประเมิน    (ปจจัยนาํเขา) 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจาํคณะที่ดาํรงตําแหนงทางวชิาการเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 

     เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจาํคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็  

          5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

เปาหมาย  รอยละ 30 ทําได  รอย 38.75    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป รอยละ 30 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 3.23 คะแนน (เต็ม 5) 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.4    จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   

ผลการดําเนินงาน  (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร) 
ขอมูล จํานวน 

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

 
 
 

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

ผลการดําเนินงาน  (ทุกคณะทีมี่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตร) 
ขอมูล จํานวน 

1. คา FTES ระดับบัณฑติศึกษา   (ดูไดจากสูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา) 
           - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ                     
           - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรกายภาพ                    
           - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         

 
"มหาวิทยาลยัรามคําแหงไดรับการยกเวนไมประเมนิตัว
บงชี้ที่ 1.4 ระดับคณะ จากสํานกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ0506(3)/7554 ลงวันที่ 13 
กรกฎาคม 2558" 
 
 

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

 
หลักฐาน 
 ศษ. 1.4.1.1    หนังสือ เร่ืองการเทียบเคียงเกณฑการประเมินตวับงชีท้ี่ 2.1 ระดับหลักสูตร และการยกเวนไมประเมินตัวบงชี้ 1.4  ระดับคณะ 
 
 
เกณฑการประเมิน   (ปจจัยนําเขา) 

คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐานและนํามาเทียบกับคาความตางทั้งดานสงูกวาหรือต่ํากวาที่กําหนดเปน

คะแนน 0 และ 5 คะแนน และใชการเทียบบัญญัตไิตรยางศ ดังนี ้

คาความแตกตางทัง้ดานสูงกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 กําหนดเปนคะแนน 5 

คาความแตกตางทัง้ดานสงูกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางทัง้ดานสงูกวาหรือต่ํากวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 10.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนาํมาเทียบบญัญัตไิตรยางศตามสตูรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตร

นั้นๆ 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
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1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจาํนวนนกัศึกษาทีล่งทะเบียนเรียนกับจาํนวนหนวยกิตแตละรายวชิาที่เปด

สอนทุกรายวชิาตลอดปการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบยีนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดงันี ้

SCH = ∑n ici 

เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที ่i 

ci = จํานวนหนวยกิตของวชิาที่ i 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสตูรคํานวณดงันี ้
 

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

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 

 

 

 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสขุภาพ 8:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 

4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 

6. บริหารธรุกิจ พาณชิยศาสตร บัญช ีการจดัการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 25:1 

7. นิติศาสตร 50:1 
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8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยกุตศิลป 8:1 

10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

 

สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เปนจริง  -  สัดสวนจาํนวนนกัศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 
X 100 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี ้

   2.1  คารอยละไมเกินรอยละ 10  คิดเปน 5 คะแนน 

   2.2  คารอยละเกินรอยละ  20    คิดเปน 0 คะแนน 

    2.3 คารอยละตั้งแต 10.01  และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี ้

 

คะแนนทีไ่ด  = 
(20 – คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 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.คณะศึกษาสตรมีการจัดระบบการใหคําปรึกษาทางวิชาการแก
นักศึกษาโดยกําหนดใหแตละภาควิชาฯจัดอาจารยที่ปรึกษาเพื่อให
นักศึกษามาปรึกษาในเร่ืองวิชาการ  
   2.คณะศึกษาศาสตรมีหนวยงานใหบริการในดานวิชาการโดยมี
หนวยงานดานกิจการนักศึกษาที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาทางวิชาการ 
การลงทะเบียนเรียน การโอนยาย การใชชีวิตใหแกนักศึกษา การขอ
ทุนการศึกษาของคณะ 

ศษ.1.5.1.1 ตารางใหคําปรึกษาปการศึกษา 2560 

ศษ.1.5.1.2 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการ
การศึกษา 

ศษ.1.5.1.3 
 

สําเนาการลงชื่อของนักศึกษาทีม่าเขารับ
บริการใหคําปรึกษา 

ศษ.1.5.1.4 ประกาศพิจารณาทนุการศึกษา ป
การศึกษา 2560  

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้ง

   คณะศึกษาศาสตรมีหนวยงานกิจการนักศึกษาตั้งอยูที่ คณะ
ศึกษาศาสตร หองงานบริการการศึกษา ชั้น 1 เบอรโทร 02-310-

ศษ.1.5.2.1 ประกาศขอมูลขาวสาร 

ศษ.1.5.2.2 ประกาศประชาสัมพันธคณะศึกษาศาสตร 
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เต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 8315 โดยมีเจาหนาที่ใหบริการขอมูล  มีการประชาสัมพันธขาวสารที่
เปนประโยชนตอนักศึกษา อาท ิทุนการศึกษา กองทุนกูยืมทาง
การศึกษา การรับสมัครงาน กิจกรรมพัฒนาตนเอง เปนตน โดย
ประชาสัมพนัธผานการติดประกาศตามบอรดประชาสัมพันธทีค่ณะ
ศึกษาศาสตร ชัน้ 1 อาคารนครชุมชั้น 1 และทาง เว็บไซตคณะ
ศึกษาศาสตร www.edu.ac.th และเฟสบุค
www.facebook.com/RU.educ/ 

ศษ.1.5.2.3 เว็บไซตคณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ac.th  

ศษ.1.5.2.4 www.facebook.com/RU.educ/ 

 
 

 
 
 
 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนกัศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนกัศึกษา คือ โครงการเสริมสราง
ความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมใน
ชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2560 ในวันที่ 19 
กุมภาพันธ 2561  ใหกับนักศึกษาชัน้ปสุดทาย จํานวน 100 คน โดย
มีการบรรยายในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ของครู และในวิชาชพีอ่ืนๆ
เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนักถึงในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
นําไปประกอบวิชาชีพได 

ศษ. 1.5.3.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอม
ในชีวิตการทาํงาน คณะศึกษาศาสตร             
ปการศึกษา 2560 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและจัดบริการมีดังนี ้
1. ดานจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชวีิตแก

นักศึกษาในคณะผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงาน
บริการการศึกษา ปการศึกษา 2560 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.44  

2. การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษาจากการ

ศษ.1.5.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการ
งานบริการการศึกษา ปการศึกษา 2560 

ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี เพื่อ
เตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 

http://www.edu.ac.th/
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ประเมินความพงึพอใจการใหขอมูลทางเวปไซดอยูในระดบัมากที่สุด 
4.20  

3. ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.32 
 

 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. นํ าผลการประ เมิน จากข อ  4  มาป รับป รุ ง

พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง
ใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการ
ใหบริการแกนักศึกษา และนําผลการประเมินโครงการที่
คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษามีสวนรับผิดชอบเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงาน
บริการการศึกษา ปการศึกษา 2560 เร่ืองที่ตองปรับปรุงและ
พัฒนา ไดแก  

- การปรับปรุงข้ันตอนการขอใชบริการใหชัดเจนมาก
ข้ึน โดยทําปายของการรับบริการ ตางๆเพื่อให
นักศึกษาสามารถขอรับบริการไดตรงตามที่ตองการ  

- การบริการขอมูลเก่ียวกับการรับสมัครงานโดยติด
ประชาสัมพันธขาวสารทั้งบอรด เวบไซดให  

2. การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษาโดยผานเวปไซดของคณะฯ 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  ผลประเมินโครงการเสริมสราง
ความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ

ศษ.1.5.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2561  
วาระที่ 4.2 

ศษ.1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2561   
วาระที่ 4.2 (การใหขอมูลทางเวปไซด) 

ศษ.1.5.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2561   
วาระที่ 4.3 
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พรอมในชีวิตการทํางาน  โดยมีการปรับปรุงเ ร่ืองการ
ประชาสัมพันธ  ดวยการแจง กับชมรมตาง  ๆ ในคณะ
ศึกษาศาสตร และแจงกับหัวหนาภาคฯ ในที่ประชุมเพื่อเพิ่ม
ชองทางการประชาสัมพันธ 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการ

ประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
1.คณะศึกษาศาสตร มีการจัดกิจกรรมใหขอมูลและความรูที่เปน
ประโยชนในการประกอบอาชพีแกศิษยเกา โดยใหจัดโครงการ”คืนสู
เหยาชาวสชีมพู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560” โดยมีการจัด
กิจกรรมใหความรูที่เปนประโยชนกับนักศึกษา และเปนประโยชนตอ
ศิษยเกา ซึ่งกิจกรรมที่จัดเปนการบรรยายในหัวขอเร่ือง ทักษะชีวิต 
ทักษะการทํางาน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูในเร่ืองของทักษะชวีิต 
ตาง ๆ และทักษะในการทํางาน การปรับตัว การวางตัว   
 
                  
 

ศษ.1.5.6.1 โครงการคืนสูเหยาชาวสีชมพู คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 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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ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

    คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน ไดแก  ดานคุณธรรม 
จริยธรรม, ดานความรูความสามารถ, ดานทักษะทางปญญา, 
ดานพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ, 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการพิจารณาแผน
โครงการกิจกรรมนักศึกษาและใหนักศึกษาเขารวมประชุม
พิจารณาโครงการตางๆ ซึ่งประกอบดวยนักศึกษาจากชมรม
ศึกษาศาสตร ชมรมพลานามัย ชมรมจิตวิทยา และชมรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

ศษ.1.6.1.1 
 

แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (2560-2564) 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2561 
 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.3 แผนดําเนนิงานปการศึกษา 2560 
(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ศษ.1.6.1.4 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 08/2560 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.5 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 103/2561 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่1/2561 วาระ 4.1 
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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 2560  ในวันที่ 19 
กุมภาพันธ 2561 มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 100 คน โดย
กิจกรรมเปนความรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชพี  

2. ดานความรู ไดแก โครงการใหความรูประสบการณ
วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 จํานวน
นักศึกษา 300 คน โดยเปนการบรรยายเร่ืองการฝก
ประสบการณวิชาชีพอยางไรใหประสบความสาํเร็จ 

3. ดานทักษะทางปญญา ไดแก โครงการเสริมสราง
ทักษะทางปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ 
ปการศึกษา 2560 โดยเปนการใหความรูในเร่ืองทักษะทาง
ปญญาในการเรียนรูที่จะเปนผูตดัสินกีฬา และใหรูจักแกไข
สถานการณตาง ๆ โดยใชเทคนคิการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการประยุกตใชสารสนเทศในการเรียน และการตัดสนิ
กีฬา  

 

ศษ.1.5.3.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชพี เพื่อเตรียมความพรอม
ในชีวิตการทาํงาน คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา 2560 

ศษ.1.6.2.1 โครงการใหความรูประสบการณวิชาชีพ 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 

ศษ.1.6.2.2 โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญา การ
สื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ ป
การศึกษา 2560 

ศษ.1.6.2.3 โครงการสงเสริมความสัมพันธนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา ๒๕60 
ศึกษาศาสตร 

 
 
 
 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา ใหดําเนิน

กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบณัฑิตตาม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

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

คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา ๒๕60 ศึกษาศาสตร  โดยมี
กิจกรรมการไหวครูของคณะศึกษาศาสตรในภาคเชา และ
ในชวงมีการทาํกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษา
เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาตางภาควชิา ฯ  

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก โครงการเสริมสรางทักษะทาง
ปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ              
ปการศึกษา 2559โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญา การ
สื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ ปการศึกษา 2560 โดย
เปนการใหความรูในเร่ืองทักษะทางปญญาในการเรียนรูที่จะ
เปนผูตัดสิน และใหรูจักแกไขสถานการณตาง ๆ โดยใชเทคนิค
การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประยุกตใชสารสนเทศ
ในการเรียน และการตัดสนิกีฬา  

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีการใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยมีการชี้แจงเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ โดย
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพไดพูดถึงการประกันคุณภาพกับ
นักศึกษาและผูนาํนักศึกษามีความรูและเขาใจแลวนาํไป
เผยแพรตอยังสมาชิกในแตละชมรมของคณะศึกษาศาสตร  

 

ศษ.1.6.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา คร้ังที่ 1/ 2561 วาระที่ 
วาระที่ 4.3  เร่ือง การใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการ

ประเมินผลความสาํเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนาํ
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ผลการประเมินวัตถุประสงคของกิจกรรมและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงใน
การดําเนินคร้ังตอไปมี ดังนี ้

1. โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียม
ความพรอมในชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 อยูในระดับ

ศษ.1.5.3.1 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชพี เพื่อ
เตรียมความพรอมในชีวิตการทาํงาน 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
    คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ มีการประเมินแผนการดําเนินงาน กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา  

ศษ.1.6.5.1 ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปการศึกษา 
2560 (แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลประเมินโครงการเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง

ศษ.1.6.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา  
คร้ังที่ 2/2561 วาระที่ 4.3 

ดําเนินงานคร้ังตอไป มาก คาเฉลี่ย 4.32 เร่ืองที่ควรปรับปรุง คือ การประชาสัมพันธโครงการฯ ในคร้ัง
ตอไปโดยมีการประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ เชน Facebook line บอรด
ประชาสัมพันธ และการประชาสัมพันธกับภาควิชาฯตางๆ ใหมากข้ึน  

2. โครงการใหความรูประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 
2560  อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45 เร่ืองที่ควรปรับปรุง คือ อาคาร สถานที่จัด
กิจกรรมใหกวางขวางข้ึนเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม 

3. โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใช
สารสนเทศ ปการศึกษา 2560 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.41 เร่ืองที่ควรปรับปรุง 
คือ ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ การปรับปรุงเพิ่มระยะเวลาในการอบรมเปน 2 
วัน โดยอาจเปนการบรรยายแยกเปนหัวขอตาง ๆ ใหมากข้ึน ไดแก ทักษะทาง
ปญญา ทักษะดานสื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ 

4. โครงการสงเสริมความสัมพันธนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ป
การศึกษา ๒๕60 ศึกษาศาสตร อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.49 เร่ืองที่ควร
ปรับปรุง คือ การประชาสัมพันธโครงการฯ ในคร้ังตอไปโดยมีการประชาสัมพนัธ
ในชองทางตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน 

ศษ.1.6.4.1 ผลประเมินโครงการใหความรู
ประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา 2560 

ศษ.1.6.4.2 ผลการประเมินโครงการเสริมสรางทักษะ
ทางปญญา การสื่อสาร และการ
ประยุกตใชสารสนเทศ ปการศึกษา 
2560 

ศษ.1.6.4.3 ผลการประเมินโครงการสงเสริม
ความสัมพันธนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ปการศึกษา ๒๕60 

ศษ.1.6.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา  
คร้ังที่ 2/2561 วาระที่ 4.3 
คร้ังที่ 1/2561 วาระที่ 4.4 
คร้ังที่ 1/2561 วาระที่ 4.5 
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โครงการในการจัดกิจกรรมคร้ังตอไป คร้ังที่ 1/2561 วาระที่ 4.4 
คร้ังที่ 1/2561 วาระที่ 4.5 

ศษ.1.6.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2561 วาระที่ 
4.16,4.17,4.18,4.19 

 
 

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

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

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…5.........คะแนน (เต็ม 5) 
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องคประกอบท่ี 2   การวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจยัที่สามารถนาํไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

ศูนยสงเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร จัดทําสารสนเทศ ผานเวปไซด
ของคณะศึกษาศาสตร www.edu.ru.ac.th เพื่อประชาสัมพนัธแหลงทุน
วิจัย เวทีวิจัย หรือการอบรมสัมมนาดานการวิจัยจากทั้งหนวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั นอกจากนี้ ศูนยสงเสริมการวิจัยไดจัดทํา
ระบบสารสนเทศที่เก่ียวของกับผลงานวิจัยและฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ 
สําหรับการพิจารณาโครงรางวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุนของคณะ
ศึกษาศาสตร โดยมีการ updated ขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
     นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรยังใชระบบสารสนเทศจากสถาบันวิจยั
และพัฒนา ซึ่งมีระบบสารสนเทศในการที่ใหบริการดานการ
วิจัย http://www.rd.ru.ac.th 

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

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

2. สนับสนนุพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 
- หองปฏิบัติการหรือหอง
ปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวย
วิจัย หรือศูนยเคร่ืองมือ   
  หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนนุการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูล
สนับสนนุการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

1. คณะศึกษาศาสตรจัดตั้งศูนยสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตรที่
ใหคําปรึกษาและสนับสนนุงานวิจัย ทําหนาที่หลักในการสงเสริมและ
ประสานงานการขอรับทนุอุดหนุนโครงการวิจยัของคณะศึกษาศาสตร
ตลอดกระบวนการ แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยที่ตรงกับ
สาขาเพื่อพิจารณาคุณภาพงานวิจัยใหเปนไปอยางสรางสรรค สงเสริม
และประชาสัมพันธขอมูลการขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนอ่ืน รวมทั้ง 
สงเสริมและประชาสัมพนัธการเผยแพรผลงานวิจยัทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2. สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีบริการปรึกษา
งานวิจยั (2http://www.rd.ru.ac.th)  นอกจากนี ้ คณะฯ2จัดทําและ
แจกจายคูมือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อใหคณาจารยและบุคลากร 

ศษ. 2.1.2.1 คําสั่งที่ 05/2559 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการวิจัย  คณะศึกษาศาสตร 

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

ศษ. 2.1.2.2 
 

คูมือการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย                    
คณะศึกษาศาสตร 

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

ศษ. 2.1.2.4 
 

รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 15/58วาระที่ 
4.1 การสงเสริมวิจัยคณะศึกษาศาสตร 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ

รักษาความปลอดภัยในการวิจัย
ไดใชประโยชนในการขอทุนคณะ ศษ. 2.1.2.6 

 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“Exploratory Factor Analysis: EFA” 

http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.edu.ru.ac.th/
http://www.lib.ru.ac.th/
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หรือการผลิตงาน 
  สรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน  หองปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม
งานวิจยัหรือ  งานสรางสรรค เชน 
การจัดประชุม  วชิาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ  
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 
professor) 

3. สํานักหอสมุดกลางมหาวทิยาลัยรามคําแหงใหบริการและมรีะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่อํานวยความสะดวกใหแกคณาจารยในการ
คนควาขอมูล (www.lib.ru.ac.th) 

   4.  คณะมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Exploratory 
Factor Analysis: EFA” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เพื่อใหคณาจารย
มีความรูและทักษะในการใชสถิติข้ันสูง Exploratory Factor Analysis: 
EFA นําไปสูการสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณคาทางวชิาการ ตลอดจนการ
นําความรูไปใชบูรณาการกับการเรียนการสอนไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
โดยมีวิทยากรจากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ซึ่งเปนผูมี
ความรูความเชี่ยวชาญ และเปน External Peer Reviews ของ
วารสารวชิาการระดบันานาชาตฐิาน American Association of 
Psychology (APA) มาเปนวิทยากร 

5. คณะไดดําเนนิโครงการประชมุวิชาการและนาํเสนอผลงานวจิัย
ระดับชาติทางจิตวิทยา:"ชีวติดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ" TNCP 
2017 : Thailand National Conference on Psychology "Enabling 
Change and Quality of Life through Psychology"  ในวันที่ 6-7 
กรกฎาคม  2560 รวมกับสถาบนัการศึกษาภาคี 5 สถาบัน ไดแก 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ิ

ประจําปงบประมาณ 2561 
 

ศษ. 2.1.2.5 
 

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

 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทนุ

วิจัยหรืองานสรางสรรค 
ปงบประมาณ  2561  คณะศึกษาศาสตรไดรับเงนิเพื่อเปนทุนวจิัย จาก
มหาวิทยาลยั  จํานวน  10 โครงการ  จํานวนเงิน 1,248,767บาท  

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

ศษ.2.1.3.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  
ปงบประมาณ  2560 

http://www.lib.ru.ac.th/service/index.html#RUthesis
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4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุ
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคใน การประชุมวชิาการ
หรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คณะศึกษาศาสตรสนบัสนุนใหคณาจารยเผยแพรผลงานวิจัยโดยนํา
บทความวิจยัเผยแพรในการประชุมวิชาการในตางประเทศ โดยรับ
งบประมาณจากคณะศึกษาศาสตร   เชน การไปเสนอบทความวิจัย ณ 
ตางประเทศ  การเขารวมประชมุวิชาการระดบัชาต ิ

ศษ. 2.1.4.1 
 
 
 

เอกสารสามมติ คาธรรมเนียมลงทะเบียนเขารวม
ประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาต ิ
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย
และนักวิจัย มีการสรางขวัญและ
กําลังใจ  ตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคดีเดน 

- คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง 
“Exploratory Factor Analysis: EFA” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
เพื่อพัฒนาอาจารยดานการวิจัย 

- นอกจากนี้คณะฯ ยงัมีนโยบายการสรางขวัญและกําลังใจ
สําหรับผูทีท่ําวิจัย โดยมอบโลหรือเกียรติบัตรใหสําหรับนักวิจัยที่ไดรับ
รางวัลวิจัย โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. มานิกา วิเศษสาธร อาจารย
สังกัดภาควิชาจิตวิทยา  คณะศึกษาศาสตร  ไดเสนอผลงานวิจยั เร่ือง  
The  Development of a thai –Internet Dependency Scale  (T-
IDS) and  Its Psychometric   Properties ในงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  South East Asian Association for Institutional 
Research  หรือ SEAATR ในวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ 
มหาวิทยาลยั PSB Academic ประเทศสิงคโปรและไดรับรางวลั  The 
Outstanding Paper และบทความวิจัยฉบบัดังกลาวไดถูกคัดเลือกให
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการฐานขอมูล SCOPUS และไดรับรางวัล 

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 รายงานกปค.คร้ังที่ 9/2560  วาระที่ 4.1 เรื่อง ขอ
พิจารณาอนุมัติเงินรางวัล  สืบเนืองจากผลงานวิจัยไดรับ
รางวัลจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 

ศษ. 2.1.5.4 ประกาศนียบัตร ผูชวยศาสตราจารย ดร. มานิกา 
วิเศษสาธร 
 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. 

(ตอ) 
 จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  และคณะไดจัดทํา

ประกาศนียบัตรเพ่ือเปนการยกยองและเปนขวัญกําลังใจ
ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีใหคณาจารยทานอ่ืน 

  

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นาํไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

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

ศษ. 2.1.6.1 
 
 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการบริหาร
จัดการสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา พ.ศ.
2549 

ศษ. 2.1.6.2 
 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการดานการจด
ลิขสิทธิ ์

http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.1.pdf
http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.1.pdf
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ผูรับผิดชอบดําเนนิการจดลิขสทิธิ์ผลงานวจิัย 4) ผลงานและรายชื่อ
เจาของผลงานวิจัยอยูระหวางดาํเนินการแจงจดลิขสิทธิ ์

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 5 ขอ  บรรลุเปาหมาย                ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  6 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ   4  คะแนน (เต็ม 5) 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 

แหลงเงินทุนสนับสนุน 
รวมเงินภายในและ

ภายนอก 

จํานวนอาจารย
ประจํา 

ปฏิบัติงานจริง 

จํานวนนักวิจัย
ประจํา (ถามี) 

จํานวนเงินสนับสนุนตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา (บาท/คน) 

คาคะแนน
ที่ได 

งบภายใน 
งบภายนอก 

งบแผนดิน งบรายได 

- 1,248,767 - 1,248,767 
160 

ลาศึกษาตอ 2 คน  
- 7,903.59 1.58 

* ปงบประมาณที่ใช 2560 
 
หลักฐาน 

ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2560 
ศษ. 2.2.2.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2561 

http://202.41.160.100/che/ru/%e0%b8%a1.%e0%b8%a3.4.2.5.1.pdf
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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 7,903.59บาท  บรรลุเปาหมาย       □  ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  30,000 บาท 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 1.58 คะแนน (เต็ม 5) 
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ตารางเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 
ลําดับ ชื่อเจาของงานวิจยัหรืองานสรางสรรค ชื่องานวจิัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจยัหรืองานสรางสรรค  แหลงงบประมาณและจาํนวนเงิน 
ว/ด/ป 
เริ่มตน 

ว/ด/ป สิ้นสดุ 
รวม

ระยะเวลา 
งบแผนดิน   งบรายได  งบภายนอก  

1 อาจารยสุรัตนา  อดิพัฒน 
 

การจัดการเรียนการสอนแบบเนนภาระ
งานโดยบูรณาการเทคโนโลยีสําหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

23 ม.ค.61 22 ม.ค.62 12 เดือน - 90,072 - 

2 รองศาสตราจารยธงชัย  สมบูรณ การจัดการอาชีวศึกษาระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศเยอรมนีการศึกษา
เปรียบเทียบ 

23 ม.ค.61 22 ม.ค.62 12 เดือน - 63,840 - 

3 อาจารยกานตรวี  บุษยานนท การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ี
สงเสริมทักษะการจัดการชั้นเรียน
ศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษาวิชาเอก
สังคมศึกษา 

31 ม.ค.61 30 ม.ค.62 12 เดือน - 88,872 - 
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4 อาจารย ดร.สืบพงษ  ปราบใหญ การศึกษาแนวทาวการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาในการเรียนการสอนของครู
อาชีวศึกษา 

16 ก.พ. 61 15 ก.พ. 62 12 เดือน - 138,840 - 

5 รองศาสตราจารยขันชัย  อธิเกียรติ การจัดกิจกรรมภาษาไทยบูรณาการสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

5 ก.พ. 61 4 ก.พ. 62 12 เดือน - 92,148 - 

 
 
 
 
 

ลําดับ 
ชื่อเจาของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 
ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ระยะเวลาในการทําวิจัยหรืองานสรางสรรค แหลงงบประมาณและจํานวนเงิน 
ว/ด/ป 
เร่ิมตน 

ว/ด/ป 
สิ้นสุด 

รวม 
ระยะเวลา 

งบ
แผนดิน 

งบรายได งบภายนอก 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา  ป
ยะมโนธรรม 

การสรางองคกรแหงความสุขของ
หนวยงานท่ีใหบริการแกนักศึกษา 

16 ก.พ. 61 15 ก.พ. 62 12 เดือน - 122,280 - 

7 ผูชวยศาสตราจารยจิณหนิภา  แสง
สุข 

การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

26 ก.พ. 61 26 ก.พ. 62 12 เดือน - 113,692 - 

8 ผูชวยศาสตราจารยพงศธร  แสง
วิภาค 

การพัฒนารายวิชามวยไทย  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

8 มี.ค. 61 7 ก.ย. 62 18 เดือน - 105,612 - 

9 รองศาสตราจารย ดร.ยศระวี  วาย
ทองคํา 

การพัฒนาแบบจําลอง 3 มิติกับระบบ
ฐานขอมูลคณะศึกษาศาสตร  ผาน
จอภาพแบบกราฟกยุศเซอรอินเตอร
เพสเชิงปฏิสัมพันธ 

22 ธ.ค. 59 21 ธ.ค. 60 12 เดือน - 291,331 - 
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10 อาจารยทิชพร  นามวงศ การออกแบบอินโฟกราฟกผาน
แอปพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

30 เม.ย.61 29 เม.ย.62 12 เดือน - 142,080 - 

รวมเงินท้ังหมด     1,248,767 - 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล  ชิ้นงาน ผลรวมถวงน้ําหนัก 

1. จํานวนผลงานทางวิชาการ    

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 27 5.4 

- บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรอืในวารสารทาง 

     วิชาการระดบัชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาวาดวย หลกัเกณฑการพิจารณา 

     วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจดัทําเปนประกาศให 

     ทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 10 4.0 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 0.60 20 12 

- 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 25 20 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม 
   ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน 
   ทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

1.00 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

3 
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- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตาํแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

 
 

3 

 
 

3.00 
2. ผลงานทางวิชาการท่ีคิดคาน้ําหนักแลว   47.40 

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  160 
   1.1 จํานวนอาจารยประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง - 158 
   1.2 จํานวนอาจารยประจาํทีล่าศึกษาตอ - 2 
2. จํานวนนักวิจัยประจํา (ถามี) - - 
   2.1 จํานวนนักวิจยัประจาํทีป่ฏิบัติงานจริง - - 
   2.2 จํานวนนักวิจยัประจาํที่ลาศึกษาตอ - - 
3. รวมจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (1)+(2)  160 
4. ผลงานวิจัยทางวิชาการที่คิดคาน้ําหนักแลว 47.40  
5. ผลงานสรางสรรคที่คิดคาน้าํหนักแลว -  
6. รวมผลงานที่คิดคานํ้าหนัก (4)+(5)  47.40 
7. ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (6/3)X100=(%)  30.25 

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



 
 

53 
 

53 

หลักฐาน 
ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2560 
ศษ. 2.3.1.1 รายชื่องานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร ปการศึกษา  2560 (ม.ค.-ธ.ค.60) 

   
  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 30.25    บรรลุเปาหมาย         ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป รอยละ 5 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน (เต็ม 5) 

ตารางงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 
ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
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1.  จันจิรา ศรีชมภู 
สุวิมล กฤชคฤหาสน 

ผลของการใหขอมูลยอนกลับท่ีตางรูปแบบรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค CIRC ท่ีมีตอ
ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 
“มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในยุค Thailand 
4.0” 

9 มิ.ย. 2560 0.20 

2.  ติยรัตน เมฆใจดี 
สุวิมล กฤชคฤหาสน 

การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง
ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 
“มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในยุค Thailand 
4.0” 

9 มิ.ย. 2560 0.20 

3.  เพลินพิศ เหมือนพันธุ 
สุวิมล กฤชคฤหาสน 

การสรางแบบวัดทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม
ในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
4-6 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 
“มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในยุค Thailand 
4.0” 

9 มิ.ย. 2560 0.20 

4.  ศิริขวัญ กลางสุพรรณ 
สุวิมล กฤชคฤหาสน 

การสรางแบบวัดทักษะทางสังคมและทักษะการเรียนรู
ขามวัฒนธรรมในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 11 
“มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในยุค Thailand 
4.0” 

9 มิ.ย. 2560 0.20 

5.  ณัฐกานต ภูมิโคกรักษ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
รายเดือนของประเทศไทยชวงป พ.ศ.2550-พ.ศ.2559 

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 30 มิ.ย. 2560 0.20 

6.  ศิริพงษ เศาภายน การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 
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ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
7.  จิตราภรณ บุญถนอม การพัฒนาโปรแกรมการฝกสติเพ่ือการรูเทาทันเรื่อง

เพศดวยโยคะปฏิบัติ สําหรับเยาวชนรอโอกาส ณ 
ศูนยฝก อบรม มูลนิธิศรีชุมพาบาลหนองคาย จ.
หนองคาย 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

8.  โชติอนันต เชาวนสุจริต  
ศรีสมร สุริยาศศิน 

ความสัมพันธระหวางทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกกับการ
เผชิญปญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

9.  Krisda Tanchaisak 
Narat Wattanapanit 

An Investigation of the Influence of 
Leadership Styles upon White Collar 
Employee’s Happiness in Bangkok 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

10.  ณรัฐ วัฒนพานิช  
ประไพทิพย ลือพงษ 

การสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจ
รานอาหารเก่ียวกับความสําคัญของเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

11.  คัคนางค ประไพทรัพย  
ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล  
กรสรวง ปาณินท  
พนัชกร ภวภูตานนท ณ 
มหาสารคาม 
กฤชญา พุมพิน 

อุณหภูมิรางกายและการรับรูความออนลาของ
กลามเนื้อในนักศึกษาตางชาติชาวเอเชีย ขณะทําการ
พัก การฝกกิจกรรมทางกาย นาทีท่ี 20 และนาท่ี 50 
และการฝกการจินตภาพ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 
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ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
12.  ปญญา พุดซอน  

มณเฑียร อยูเย็น  
อุมาพร งามมีฤทธิ์  
วัชระ รุงสวาง  
ผกามาศ รัตนบุษย 

แนวโนมของอัตราการเตนของหัวใจและการรับรูความ
ออนลาของกลามเนื้อ ขณะทําการพักการฝกกีฬา
ยิมนาสติกท่ีเวลา 20 นาที และ 40 นาที และการฝก
การจินตภาพเก่ียวกับความอบอุน 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

13.  ณัชชามน เปรมปลื้ม  
จรูญลักษณ รัตนมงคลศักดิ์ 

องคการแหงการเรียนรูของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

14.  กิตติมา เกงเขตรกิจ การสรางการเห็นคุณคาตองานศิลปะพ้ืนบานของ
นักศึกษาวิชาเอกศิลปศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

15.  สงา วงคไชย  
ชุติมา ขุนแสง  
คําขวัญ ชูเอียด 

การใชวรรณกรรมทองถ่ินในการสอนวิชาภาษาไทย
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู วิชาเอก
ภาษาไทย 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

16.  กิตติศักดิ์ ลักษณา  
ศิริพงษ อุบลพงษ  
ณัทรัชตา ทะรินทร 

ความตองการการนิเทศการเรียนการสอนของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู เอกสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

17.  กานตรวี บุษยานนท  
ภาสุดา ภาคาผล  
พิมพนิภา วงคคําจันทร 

การศึกษากระบวนการและปจจัยในการยอมรับ
นวัตกรรมดานสื่อการเรียนรู กลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู วิชาเอกสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 
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ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
18.  วุฒิภา สวางสุข  

เกียรติศักดิ์ ลวนมงคล 
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูดวยวิธี Project 
Based Learning ท่ีมีตอการพัฒนาทักษะดานการ
ทํางาน   เปนทีม และการสรางสรรคนวัตกรรมของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูวิชาเอก
ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

19.  บงกช ทองเอ่ียม  
เอ้ืออารี ทองพิทักษ  
สิริมงคล สุวรรณผา  
อโนชา ถิรธํารง 

สภาพปญหาและความตองการความรูในการพัฒนา
เด็กของครูปฐมวัยท่ีเปนโรงเรียนเครือขายคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

20.  รสสุคนธ พหลเทพ การศึกษาผลการเรียนรูเรื่องทฤษฎีการสอน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีเรียนแบบ
รวมมือเทคนิคจิกซอว 2 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

21.  เยาวพรรณ ทิมทอง ประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชวิธีการ
โคชเพ่ือการรูคิด 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

22.  น้ําเพชร เทศะบํารุง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่อง 
บัตรภาพมีชีวิตเพ่ือสงเสริมการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 
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ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
23.  กัลยมน อินทุสุต บทบาทการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

24.  กมลทิพย รักเกียรติยศ  
ธนัชพร นามวัฒน  
ฐิตินันทน ผิวนิล 

จากเพชรบุรีสูหนึ่งปในเมืองจีน: ปญหาการใชชีวิต 
สุขภาพจิตและการปรับตัว ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชาวไทย 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทางจิตวิทยา : ชีวิตดี เปลี่ยนได ดวยศาสตรแหงใจ 

6 – 7 ก.ค. 2560 0.20 

25.  คึกฤทธิ์ ศิลาลาย 
สนุน มีเพชร 
โชติมา เวสารัชชานนท 

การตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษของผูบริโภค: 
กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งท่ี 7 

24 พ.ย. 2561 0.20 

26.  ฐาปนีย ทวีกสิกรรม 
สุวิมล ติรกานันท 
กมลทิพย ศรีหาเศษ 

การศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะความรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
ตามการเรียนรูทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู ครั้งท่ี 2” ประจําป 2561 

25 พ.ค. 2561 0.20 

27.  ธนัญญา ทิพบํารุง 
ศิวะพร ภูพันธ 
สุวิมล ติรกานันท 

การศึกษาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครูผูสอนแตละเจเนอเรชัน ในศตวรรษท่ี 
21 ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุมกรุงเทพกลาง   

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู ครั้งท่ี 2” ประจําป 2561 

25 พ.ค. 2561 0.20 

28.  บัณฑิต อนุญาหงส 
ศยามน อินสะอาด 
สุพจน อิงอาจ 

Effects of Using Social Network through 
Problem Based Learning to Enhance English 
Writing Skill of Thai-Nichi Institute of 
Technology Undergraduate Students 

The 10th International Conference on 
Educational Research 

9-12 ก.ย. 2560 0.40 
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ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
29.  พิชญาวีร ภานุรัชตฐนนท 

ธิรตา ภาสะวณิช 
Comparison of Free-Throw Performance on 
Routine, Real Image, and Mental Image in 
Female Basketball Players 

4th International Seminar on Sport and 
Exercise Psychology Official Proceeding 

21-24 ม.ค. 2560 0.40 

30.  ศยามน อินสะอาด A Design of E-Learning Lessons to Enhance 
Advance Thinking Skill for Undergraduate 
Students 

6th International Conference on Educational 
and Information Technology (ICEIT 2017) 

7-10 มี.ค. 2560 0.40 

31.  กิตติศักดิ์ ลักษณา 
กานตรวี บุษยานนท 

การรับรูของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอความสําคัญ
ขององคประกอบของประมวลการสอนในระดับ
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตร
และการสอนสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3 

4 ก.พ. 2560 0.40 

32.  ทอฝน หวานชะเอม Developmental Guidelines for the 
Preparation of Undergraduate Art Education 
Students for ASEAN Community 

International Academic Multidiscipline 
Research Conference Proceeding 2017 

 0.40 

33.  เสาวลักษณ สุขสังข Problem Using Media Technology to Teach 
Chinese In High Schools Within Thailand 

International Academic Multidiscipline 
Research Conference Proceeding 2017 

 0.40 

34.  ธงชัย สมบูรณ Thai Higher Education Identity: Remained or 
Lost?  

The 10th International Conference on 
Educational Research 

9-12 ก.ย. 2560 0.40 

35.  ณรัฐ วัฒนพานิช 
บงกช ทองเอ่ียม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานใหมเพ่ือการทํางาน
เปนทีม 

National Conference on Building the 
Learning Organization for Human Resource 
Development among ASEAN Countries 

3 เม.ย. 2560 0.40 
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ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
36.  Krisda Tanchasiak 

ณรัฐ วัฒนพานิช 
An Investigation of the Problems and 
Obstructions in the Administration of Quality 
Assurance System in Thailand 

The 17th Annual SEAAIR Conference 6-8 ก.ย. 2560 0.40 

37.  ฐิตินันท ธีรเวชเจริญชัย Factors Affecting Early Childhood Education 
Students’ Learning Achievement at 
Ramkhamhaeng University 

The 17th Annual SEAAIR Conference  6-8 ก.ย. 2560 0.40 

38.  สิริพัชร เจษฎาวิโรจน กระบวนการเรียนรูแบบสรางสรรคเปนฐานใน
กระบวนวิชา CEE2205 (ความคิดสรางสรรคสําหรับ
เด็ก) 

วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน ปท่ี 31 ฉบับท่ี 2 หนา 
1-8 

พ.ค.–ส.ค. 2560 0.60 

39.  เบญจวรรณ ภูตินันท 
ศุภชัย ตันศิริ 
ศยามน อินสะอาด 

ผลการใชชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสาระพระพุทธศาสนาเพ่ือสงเสริมทักษะ
การดําเนินชีวิต 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 หนา 822-
835 

ม.ค.-เม.ย. 2560 0.60 

40.  ลัดดา ดาวสวาง 
กมลทิพย ศรีหาเศษ 

การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร
สําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 หนา 
1270-1281 

ม.ค.-เม.ย. 2560 0.60 

41.  คึกฤทธิ์ ศิลาลาย บทบาทของจุลินทรียในเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

วารสารวิชาการปทุมวัน ปท่ี 7 ฉบับท่ี 18 หนา 71-83 ม.ค.-เม.ย. 2560 0.60 
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ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
42.  ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ บริหารอยางไรใหไดใจคน: ศิลปะการบริหารสําหรับ

คนเปนผูนํา 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับ
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 หนา 
36-44 

ม.ค.-เม.ย. 2560 0.60 

43.  กุลยา วิวิตเสว ี การกลายเปนเมืองของพ้ืนท่ี “วงแหวนรอบนอก” 
ของกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 หนา 46-
61 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.60 

44.  ปานวาด อวยพร 
ศยามน อินสะอาด 
สุพจน อิงอาจ 

ผลการใชอินโฟกราฟกรวมกับการเรียนแบบรวมมือ
ดวยเทคนิคจิกซอว II กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 หนา 572-
582 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.60 

45.  ศยามน อินสะอาด 
ฐิติยา เนตรวงษ 
ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 

การพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพครูเพ่ือสราง
ชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนโดยใชไอซี
ทีของครูสังกัด สพฐ. 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 หนา 975-
995 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.60 

46.  ลดาวัลย กันธมาลา 
สุพจน อิงอาจ 
ศยามน อินสะอาด 

ผลการใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดานท่ีสงเสริม
การสรางความรูและทักษะการแกปญหาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 หนา 
2521-2534 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.60 
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62 

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
47.  ทิชพร นามวงศ การออกแบบอินโฟกราฟกเพ่ือพัฒนาความคิด

สรางสรรค 
วารสาร Veridian E-Journal Science and 
Technology Silpakorn University ปท่ี 4 ฉบับท่ี 4 
หนา 14-25 

ก.ค.-ส.ค. 2560 0.60 

48.  อนุกูล พลศิริ 
กัญจนา ศิลปะกิจยาน 
กนกวรรณ ทองตําลึง 
เหมือนแพร รัตนศิริ 

การอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาการละเลนพ้ืนบาน
ของเด็กไทยภาคกลางและภาคตะวันออก 

วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปท่ี 20 ฉบับท่ี 2 หนา 91-109 

ก.ค.-ธ.ค. 2560 0.60 

49.  ภูชิษย สวางสุข อาหารไทยในวัฒนธรรมขาว วารสารวิจัยรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปท่ี 20 ฉบับท่ี 2 หนา 114-135 

ก.ค.-ธ.ค. 2560 0.60 

50.  อัญชลีพร ลพประเสริฐ การพัฒนาความสามารถทางการเรียนโดยใชโปรแกรม
การสอนสําหรับเด็กท่ีมีความแตกตางในชั้นเรียนของ
นักเรียนเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปท่ี 13 ฉบับท่ี 
1 ปการศึกษา 2560 หนา 57-65 

ก.ค.-ธ.ค. 2560 0.60 

51.  คึกฤทธิ์ ศิลาลาย การบูรณาการสะเต็มศึกษากับการเรียนรูโดยใช
โครงงานเปนฐาน 

วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 หนา 113-124 

ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.60 

52.  สืบพงษ ปราบใหญ นวัตกรรมการเรียนรูกับการสงเสริมสะเต็มศึกษา วารสารวิชาการปทุมวัน ปท่ี 7 ฉบับท่ี 20 หนา 45-58 ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.60 
53.  Chotima Vesaracharnont 

Suebpong Prabyai 
Improved English Language Skills Needed by 
Students Enrolled in Technical and 
Vocational Education in Thailand 4.0  

วารสารวิชาการปทุมวัน ปท่ี 7 ฉบับท่ี 20 หนา 59-69 ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.60 

54.  ธงชัย สมบูรณ อัตลักษณอุดมศึกษาไทย : คงอยูหรือสูญเสีย ? วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 3 หนา 412-417 

ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.60 
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63 

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
55.  ภาติยะ พัฒนาศักดิ์ 

วาทินี สวนผกา 
นิพนธ ตั้งธรรม 
วีรเกษตร สวนผกา 

ความสัมพันธของดัชนีพืชพรรณและดัชนีพ้ืนท่ีใบของ
ไมจันทรของเทศในเขตพ้ืนท่ีโครงการหลวง จังหวัด
เชียงใหม 

วารสารวิชาการปทุมวัน ปท่ี 7 ฉบับท่ี 18 หนา 41-
58 

ม.ค.-เม.ย. 2560 0.60 

56.  กันตภณ วิชัยทา 
อรุณี หรดาล 
ธิรตา ภาสะวณิช 

ผลการใชเกมกลางแจงโดยใชสมองเปนฐานท่ีมีตอ
สมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วารสารบัณฑิตวิจัย ปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 หนา 155-168 ม.ค.-มิ.ย. 2560 0.60 

57.  อนุกูล พลศิริ 
กัญจนา ศิลปะกิจยาน 
กนกวรรณ ทองตําลึง 
เหมือนแพร รัตนศิริ  

การอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาการละเลนพ้ืนบาน
ของเด็กไทยภาคกลางและภาคตะวันออก 

วารสารวิจัยรามคําแหง สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ปท่ี 20 ฉบับท่ี 2 หนา 91-103 

ก.ค.-ธ.ค. 2560 0.60 

58.  ลัดดา ดาวสวาง 
กมลทิพย ศรีหาเศษ 

การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร
สําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร 
สังคมศาสตร และศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 หนา 
1270-1281 

ม.ค.-เม.ย. 2560 0.80 

59.  ดาราพร คงจา 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ 
ประชุม รอดประเสริฐ 
สมยศ ชิตมงคล 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานคุณภาพท่ีเปนเลิศ
สําหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราช
ชนก กระทรวงสาธารณสุข 

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 
หนา 102-119 

ม.ค.-เม.ย. 2560 0.80 
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64 

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
60.  สุวิมล กฤชคฤหาสน 

สุวิมล ติรกานันท 
การพัฒนาคลังขอสอบกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร สําหรับระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปท่ี 9 ฉบับท่ี 17 หนา 
145-159 

ม.ค.-มิ.ย. 2560 0.80 

61.  สืบพงษ ปราบใหญ ทักษะศตวรรษท่ี 21 ท่ีจําเปนของผูเรียนเทคนิคและ
อาชีวศึกษาในประเทศไทย 

วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม ปท่ี 16 ฉบับท่ี 2 หนา 
207-214 
 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.80 

62.  อํานวย ทองโปรง การพัฒนาคนในระบบการจัดการศึกษาไทย วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 
หนา 1-16 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.80 

63.  ชนมณี ศิลานุกิจ การจัดการความรูของบุคลากรในโรงเรียนสาธิต วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 
หนา 17-26 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.80 

64.  ภาวดี เหมทานนท 
สกล วรเจริญศรี 
มณฑิรา จารุเพ็ง 
สุวิมล กฤชคฤหาสน 

มุมมองเชิงบวกตอการดูแลของผูดูแลผูปวยสมองเสื่อม
ท่ีบาน 

วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการ
สาธารณสุขภาคใต ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 หนา 186-199 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.80 

65.  ยุพา ลําเลิศรัมย 
กมลทิพย ศรีหาเศษ 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตรสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตาม
แนวขอสอบในโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA) 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร ปท่ี 19 ฉบับท่ี 2 หนา 21-34 

ก.ค.-ธ.ค. 2560 0.80 

66.  พงศธร แสงวิภาค 
ผกามาศ รัตนบุษย 

การสงเสริมศิลปะมวยไทย ตามพระราชบัญญัติกีฬา
มวยไทย พ.ศ.2542 

วารสารรามคําแหง ฉบับนิติศาสตร ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
หนา 167-201 

1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2560 0.80 
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65 

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
67.  ศิวะพร ภูพันธ Designing and Conducting Mixed Methods 

Research 
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปท่ี 30 ฉบับท่ี 3 หนา 367-
371 

ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.80 

68.  ยศวริศ รุงสอาด 
สุรชัย มีชาญ 
สุวิมล กฤชคฤหาสน 

การพัฒนาแบบวัดความสามารถพ้ืนฐานทางดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1: การ
ประยุกตใชทฤษฎีการสรุปอางอิงความนาเชื่อถือของ
ผลการวัด (Generalizability Theory) 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 
หนา 156-167 

ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.80 

69.  จันทรจารี เกตุมาโร 
รัตนา เฮงสวัสดิ์ 
ชนะวงศ หงษสุวรรณ 
เกษม ชูรัตน 
 

เกณฑปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 
หนา 88-96 

ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.80 

70.  รัตนา กาญจนพันธุ การพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 
หนา 16-25 

ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.80 

71.  รัชนี วิกล 
สุรียพันธุ วรพงศธร 
ธวัชชัย วรพงศธร 
เอมอัชฌา วัฒนาบุรานนท 
เกษม ชูรัตน 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอเสล
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตรเขตเมือง ปท่ี 61 
ฉบับท่ี 4 หนา 291-300 

ต.ค.-ธ.ค. 2560 0.80 
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66 

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
72.  กฤษฎา แกวสิงห 

พนิดา มารุงเรือง 
สุวิมล กฤชคฤหาสน 
เรืองเดช ศิริกิจ 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันความสามารถ
ดานคํานวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

วารสารสุทธิปริทัศน ปท่ี 31 ฉบับท่ี 100 หนา 159-
170 

ต.ค.-ธ.ค. 2560 0.80 

73.  พิมพพรรณ พรบุณภาโรจน 
อริสา สํารอง 

ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพเชิงรุก ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองคการท่ีสงผลตอการมี
พฤติกรรมการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
บุคลากรสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 
หนา 98-132 

ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.80 

74.  นัยนา ปลั่งกลาง 
อริสา สํารอง 
มุกดา ศรียงค 

ความสัมพันธระหวางทุนทางจิตวิทยา และความ
ผูกพันตอองคการ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีตอองคการ ของขาราชการในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 
หนา 180-189 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.80 
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ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
75.  สรอยสน สกลรักษ 

วิภาวรรณ วงษสุวรรณ คงเผา 
ฉัตรวรรณ ลัญฉวรรธนะกร 
ดวงใจ บุญยะภาส 
อารียา หุตินทะ 
สุวิตรา เลิศวรรณวิทย 
เดนดาว ชลวิทย 

การศึกษารูปแบบ วิธีสอน และวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของการสอนอาน-เขียนภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา ในสมัยรัชกาลท่ี 9 

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปท่ี 30 ฉบับท่ี 3 หนา 303-
327 

ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.80 

76.  เดนดาว ชลวิทย การประเมินความตองการจําเปนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการเขียนความเรียงภาษาไทยของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 หนา 97-109 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.80 

77.  ศิวะพร ภูพันธ Designing and Conducting Mixed Methods 
Research 

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปท่ี 30 ฉบับท่ี 3 หนา 367-
371 

ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.80 

78.  กิตติพัทธ รุงชมคํา 
ธิรตา ภาสะวณิช 

การศึกษาสภาวะกายและจิตใจทางการกีฬาใน
นักกีฬาเยาวชน 

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปท่ี 9 ฉบับท่ี 
2 หนา 83-96 

พ.ค.-ส.ค. 2560 0.80 

79.  รัชนี เกษศิริ 
กานตรวี บุษยานนท 
อัมพร วัจนะ 
กิตติศักดิ์ ลักษณา 

ผลการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานใฝ
เรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ
ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
ศิลปะ ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 หนา 1908-1925 

ม.ค.-เม.ย. 2560 0.80 
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ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
80.  สมศรี เพชรโชติ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

หลักสูตรคหกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปท่ี 11 ฉบับท่ี 3 หนา 
168-184 

ก.ย.-ธ.ค. 2560 0.80 

81.  ณรัฐ วัฒนพานิช การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบภาวะผูนําตอความ
เปนอยูท่ีดีทางจิตวิทยาของครู: การวิเคราะหดวย
แบบจําลองสมการโครงสราง 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปท่ี 16 ฉบับท่ี 
2 หนา 1-17 

ก.ค.-ธ.ค. 2560 0.80 

82.  สุริยัน เขตบรรจง 
นพพร แหยมแสง 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่องการบวก ลบ เศษสวนโดยใช
การเรียนแบบรวมมือเทคนิค STAD 

วารสารครุศาสตร ปท่ี 44 ฉบับท่ี 4 หนา 206-217 ต.ค.-ธ.ค. 2559 0.80 

83.  ณรัฐ วัฒนพานิช ตํารา EDF 3116 วิทยาลัยชุมชน  2560 1.00 
84.  กิตติศักดิ์ ลักษณา ตํารา CSO 3202 สังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา 

2 
 2560 1.00 

85.  สุพจน อิงอาจ ตํารา ECT 4408 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเพ่ือ
การศึกษา  

 2559 1.00 

86.  อัมพร วัจนะ 
นฤมล เอมะรัตต 

A Worksheet to Enhance Students’ 
Conceptual Understanding in Vector 
Components 

Siam Physics Congress 2017 (SPC2017) 24-26 May 2017 1.00 

87.  ธิรตา ภาสะวณิช 
Garry Kuan 

The effect of warmth imagery on 
physiological, physical, and psychological 
states among injured youth sepak takraw 
athletes: A case study design 

International Journal of Sport Exercise and 
Health Research 

January – April 2017 1.00 

ลําดับ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือเรื่องท่ีตีพิมพ ช่ือแหลงตีพิมพ (วารสารใหระบุเลมท่ี และเลขหนา) วัน/เดือน/ป ท่ีเผยแพร คาน้ําหนัก 
88.  Manika Wisessathorn The Development of a Thai-Internet 

Dependency Scale (T-IDS) and its 
Psychometric Properties 

Journal of Institutional Research in South East 
Asia – Volume 15 Number 3 

December 2017 1.00 
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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 การผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวนัที่ 26  
พฤษภาคม  2561 
นอกจากนี้คณะยังไดรวมจัดทาํแผนกลยุทธดานการ
บริการวิชาการแกสังคม ซึ่งที่ประชุมไดมอบหมายให    
ศึกษาศาสตรจัดทาํโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก
ชุมชน จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 2  กิจกรรม  ไดแก 
1.กิจกรรมเร่ือง จิตวิทยาและเทคนิคการสอนสาํหรับครู
ผูดูแลเด็ก จัดวันที่ 6 กุมภาพนัธ  2561 
2.กิจกรรม เร่ือง การสงเสริมพัฒนาทักษะสมอง 
Excutive Function (EFs)  จัดวันที่ 6 กุมภาพันธ  2561 

ศษ.3.1.1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 102/2559 และคําสั่งที่ 118/2561เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 

ศษ.3.1.1.2 ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการแกสังคม 3-4/60 

ศษ.3.1.1.3 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่12/2560  เร่ือง  แผนการบริการ
วิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.1.4 รายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็นและสํารวจความตองการ
ของชุมชนสาํหรับโครงการบริการวิชาการและวชิาชีพแกสังคม ปที่ 
5 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ศษ.3.1.1.5 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่11/2560  เร่ือง  รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการจัดทาํแผนกลยุทธดานการใหบริการวิชาการ 

ศษ.3.1.1.6 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่6/2561  เร่ือง  โครงการบริการ
วิชาการแกสังคม เร่ือง “การผลติสื่อและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน” 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคม

ตามแผน มีการจัดทําแผนการใช
ประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม 1 โครงการไดแก 
โครงการบริการวิชาการ แบบใหเปลา เร่ือง การบริการวิชาการ
การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวนัที่ 
26  พฤษภาคม  2561 และไดดําเนินการจัดทําแผนการใช
ประโยชนจากการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา และการใชประโยชนจาก
ผูเขารวมโครงการฯ  

ศษ.3.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม          
คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2561   เร่ือง แผนการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการแกสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคม
ในขอ 1 อยางนอยตองมีโครงการ
ที่บริการแบบใหเปลา 

คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการบริการวิชาการ แบบใหเปลา เร่ือง 
การบริการวิชาการการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ในวันที่ 26  พฤษภาคม  2561  เพื่อ 

ศษ.3.1.3.1 โครงการเร่ือง การบริการวิชาการการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ในวนัที่ 26  พฤษภาคม  2561 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมในขอ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจาํคณะ 
เพื่อพิจารณา 

คณะมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของโครงการฯ  
ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชีข้องแผน และไดนาํผลการ
ประเมินโครงการ เร่ือง การบริการวิชาการการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวนัที่ 26  พฤษภาคม  
2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 

ศษ.3.1.4.1 รายงานผลการประเมินการจัดดาํเนินโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.3.1.4.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 10/2561 วาระที่ 4.20  เร่ือง 
การพิจารณาผลการประเมนิโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
เร่ือง “การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน” 

ศษ.3.1.4.3 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 6/2561 วาระที่ 4.3 รายงาน
ผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน ( KPI Template)  
และรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศษ.3.1.4.4 เอกสารการนําความรูไปใชประโยชน จากผูเขารวมโครงการ
บริการวิชาการฯ 

ศษ.3.1.4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม          
เร่ือง การพิจารณาผลการประเมินโครงการบริการวชิาการแก
ชุมชน เร่ือง “การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน” 
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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. 2561 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 3.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม              
คณะศึกษาศาสตร เร่ืองแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา  2561 3/61 

6. คณะมีสวนรวมในการ
บริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับสถาบัน 

คณะศึกษาศาสตรมีสวนรวมกับโครงการบริการวิชาการแก
สังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  บูรณาการ
รวมกับสาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี 
จํานวน 2 กิจกรรม  ไดแก 

1.กิจกรรมเร่ือง จิตวิทยาและเทคนิคการสอนสาํหรับครู
ผูดูแลเด็ก จัดวันที่ 6 กุมภาพนัธ  2561 
2.กิจกรรม เร่ือง การสงเสริมพัฒนาทักษะสมอง Excutive 
Function (EFs)  จัดวันที่ 6 กุมภาพันธ  2561 

ศษ.3.1.6.1 บันทึกขออนุมัติโครงการบริการวิชาและวิชาชีพแกชุมชนุอุทัยธานี ปที่ 
5 พ.ศ. 2561 การจากงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (งบแผนดิน) 

ศษ. 3.1.6.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมและ 
ชุมชุนฯ 

ศษ. 3.1.6.3 รายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชนชาวอุทัยธาน ี 2/61 

ศษ. 3.1.6.4 รายชื่อผูเขารวมการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนอุทยัธาน ี
 

 
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. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุ

บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

คณะศึกษาศาสตร มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการทาํนุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการทํานบุํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร  

ที่17/2559  และคําสัง่ที่ 09.1/2561 โดยคณะกรรมการดังกลาว

มีหนาที่รับผดิชอบในการจัดทําแผนดานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และดําเนนิงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดาํเนินงานและ

แผนปฏิบัติราชการประจาํของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ.4.1.1.1 คําสั่งที่17/2559และคําสัง่ที่ 09.1/2561 เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.22 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม      
คร้ังที่ 3/2560  วาระที่ 4.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 
 

2. จัดทําแผนดานทาํนบุํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และกําหนดตัว

บงชี้วัดความสาํเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทั้ง

จัดสรรงบประมาณเพื่อให

สามารถดําเนินการไดตามแผน 

ปการศึกษา  2560 คณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร ไดมีการกําหนดแผนการ

ดําเนินงาน และจัดสรรงบประมาณเพื่อให สามารถดําเนินการได

บรรลุวัตถุประสงคตามแผนการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม ป 

2560 ซึ่งกําหนดไว  จาํนวน 1 โครงการ คือโครงการ

ศิลปวัฒนธรรม เร่ือง “หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย    จํานวนเงนิ 50,000  บาท 

มีการกําหนดตัวชี้วัดความสาํเร็จตามวัตถุประสงคของแผนคือ  

1.คาเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจของ ผูเขารวมโครงการ  คาเฉลี่ย 

3.51  

2.รอยละของหลักสูตรที่มีการ บูรณาการดาน  ศิลปวัฒนธรรม 

รวมกับการเรียนการสอน  รอยละ 20 

ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม      
คร้ังที่ 1/2560  วาระที ่4.1  การจัดทําแผนการดําเนนิงาน  
ปการศึกษา  2560 

ศษ. 4.1.2.2 บันทึกขอความขอสงแผนการดาํเนินงานปการศึกษา  2560 

ศษ. 4.1.2.3 แผนการดําเนนิงานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม          

คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 

ศษ. 4.1.2.4 แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร ปพ.ศ. 2561 

 
 
 
 

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

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนนิงาน

ตามแผนดานทํานุบาํรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม รับผิดชอบ 

กํากับและไดดําเนนิงานโครงการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรมตามแผนดานทาํนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  โดยไดดาํเนินการจดั โครงการ

ศิลปวัฒนธรรม เร่ือง “หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน 

ศิลปะ วฒันธรรมไทย  จัดวันที่ 19  กุมภาพันธ  2561 

ขออนุมัติโครงการและรายงานประเมินผลโครงการ และ

ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานและผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร รับทราบ 

 

ศษ. 4.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลวัฒนธรรม          
คร้ังที่ 1/2561  วาระที่ 4.2  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม เร่ือง “หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ วัฒนธรรม
ไทย 

ศษ. 4.1.3.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 3/2561  วาระที่ 4.1  ขออนุมัติ

โครงการศิลปวฒันธรรม เร่ือง “หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย 

ศษ. 4.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม          
คร้ังที่ 2/2561  วาระที่ 4.1 ผลการจัดโครงการศิลปวฒันธรรม เร่ือง 
“หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ วฒันธรรมไทย 

ศษ. 4.1.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  เร่ือง               

แผน-ผลการดําเนนิงานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะ

ศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 รอบ 6 ,9,12เดือน 

ศษ. 4.1.3.5 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที่ 10/2561  วาระที่ 4.21  เร่ือง ผลการ

จัดโครงการศิลปวฒันธรรม เร่ือง “หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทย 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชีท้ี่วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

ดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรมประชุมเพื่อประเมินความสําเร็จ
ของแผนดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งในปการศึกษา  2560  ได
กําหนดโครงการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 โครงการ  
มีการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงคของแผนการดําเนนิงานดงันี ้
1.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย  4.29 
2. ไดรับความรูดานหัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43  
3. มีความเขาใจการเผยแพรกิจกรรมดานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม อยูใน
ระดับมาก  คาเฉลี่ย 4.36 
4. สามารถนาํสิ่งที่ไดรับจากการจดักิจกรรมไปใชในการดําเนนิชวีติและ
ปฏิบัติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.47  
5. มีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน  จํานวน  
6 หลักสูตร  จากการประเมิน คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรทั้งหมด 26 
หลักสูตร ไมมีการจัดการเรียนการสอนจํานวน 8 หลักสูตร จาํนวน
หลักสูตรทั้งหมด 18 หลักสูตร  คิดเปนรอยละ 33.33  ที่มีการบูรณาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน  ไดแก  

1.ศศ.บ. คหกรรมศาสตร  วิชาEC2202,HEC2203,HEC3201  
2.ศษ.บ. สาขาวิชาศึกษาศาสตร  วิชา CAE3230 
3.ศษ.บ.สาขาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ VEM2001  
4.ศษ.บ.สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิชา ECT2101 
5.ศษ.บ.สาขาพลศึกษา  วิชา GAS3503 
6.ศษ.บ.ภูมิศาสตร วิชา GEO2305 
 
 
 

 

ศษ. 4.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  คร้ังที่ 2/2561  
วาระที ่4.1 แผนการดําเนินงานทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา  2561 

ศษ. 4.1.4.2 มคอ. 3 วิชา 

HEC2202,HEC2203,HEC3201,ECT2101,

VEM2001, GEO2305,GAS3503 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม

ดานทาํนบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

คณะกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ไดประชุมพจิารณาผล

การจัดโครงการศิลปวฒันธรรม เร่ือง “หัตถกรรม หัตถศิลป 

ศิลปน ศิลปะ วฒันธรรมไทย  โดยเสนอแนะ ใหในการจัดงาน

คร้ังตอไป  ดังนี ้

1. การนําวัสดุธรรมชาติมาทําภาชนะใสอาหาร ในการจัดคร้ัง

ตอไปควรใชใบตองสดและแหง กาบหมาก กะลามะพราว 

กระบอกไมไผ มาเปนภาชนะ เพื่อดํารงเอกลักษณของอาหาร

โบราณและรักษาสิง่แวดลอม 

2.การประชาสัมพันธ ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ

นอกเหนือจากแผนพับ โปสเตอร ขาวราม ฯ เสียงตามสาย 

Facebook ควรใหสํานักเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแนะนํา

โครงการศิลปวฒันธรรมของคณะ ในรายการสาระดีดี และ

รายการอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 

 3. การเพิ่มเวลาใหการจัดงาน การเพิ่มเวลาจัดงานตอง

สัมพันธกับงบประมาณ ที่ประชมุมีมติ ไมมีการปรับระยะเวลา

การจัดงาน 

4. ใหจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับการ

เรียนการสอนใหหลากหลายหลกัสูตรมากยิ่งข้ึน   

  มีการดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานปการศึกษา  2561  

และสงใหงานนโยบายและแผนเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศษ. 4.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  คร้ังที่ 2/2561  วาระที ่4.1         
ผลการจัดโครงการศิลปวฒันธรรม เร่ือง 
“หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ วฒันธรรม
ไทย 

ศษ. 4.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  คร้ังที่ 2/2561  วาระที ่4.3 
แผนการดําเนนิงานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรม        
ปการศึกษา  2561 

ศษ. 4.1.5.3 บันทึกขอความขอสงแผนการดาํเนินงานทํานุบาํรุง

ศิลปะวฒันธรรม ปการศึกษา 2561  

ศษ. 4.1.5.4 รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทาํนบุํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

ในการจัดกิจกรรมโครงการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ไดมีการเผยแพรกิจกรรมดังกลาว ผาน

ทาง Website คณะศึกษาศาสตร www.edu.ac.th  

facebook  คณะศึกษาศาสตรขาวประชาสัมพนัธคณะ

ศึกษาศาสตร 

 

ศษ. 4.1.6.1 Website คณะศึกษาศาสตร 

www.edu.ru.ac.th  
ศษ. 4.1.6.2 Facebook  คณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 4.1.6.3 Facebook  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและ

วัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาต ิ

- - - 

 
 
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 ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 
2563) และปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย
พัฒนาแผนกลยุทธจากการวิเคราะห SWOT ซึ่งมีจุดแข็งในเร่ือง 
คณาจารยมีความรูความสามารถและคุณวุฒิตามสาขาวิชาที่
รับผิดชอบการเรียนการสอนและเนนที่รองรับในสังคม มีหลักสตูรที่
เปดสอนหลากหลายสาขาวิชาและตอบสนองความตองการของผูเรียน 
มีศูนยสงเสริมวิจัยเพื่อรองรับความเขมแข็งของคณาจารยในการทํา
วิจัย มีการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม และมีโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง มจีุดออนในดานงบประมาณในการจัด
กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนไมเพียงพอ หองเรียน 
หองปฏิบัติการและสื่อไมเพียงพอ 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทาํแผนปฏิบัติราชการประจาํปใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย จัดทําแผน
ยุทธศาสตรทางการเงิน กําหนดตัวชี้วัด จาํนวน 23 ตัวชี้วัด 

ศษ. 5.1.1.1  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. 2561 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

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

ศษ. 5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2561   
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศษ. 5.1.1.6 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ปงบประมาณ 2560-2564 

ศษ. 5.1.1.7 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที1่/2561 วาระที่ ๔.๑๗         
เร่ือง  สงแผนปฏิบตัิราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. ดําเนินการตามแผนการ

วิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ระดับหลักสูตรที่ประกอบไป
ดวยตนทนุตอหนวยในแตละ
หลักสูตร สัดสวนคาใชจาย
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยาง
ตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน 

งานคลงัและพสัดุ คณะศึกษาศาสตรมีแผนการดาํเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินตามคาใชจายในปงบประมาณ บริหารจัดการแตละ
หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร ตามสัดสวน และมีการวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินตามที่มหาวทิยาลัยกําหนดโดยกองแผนงาน กองคลังและ
งานระบบ 3 มิติของมหาวิทยาลัย 

ศษ. 5.1.2.1 แผนหลักการคํานวณตนทนุผลผลิตของปงบประมาณ            
พ.ศ. 2560-2562 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ศษ. 5.1.2.2 รายงานตนทนุการผลิต 
-ประจําปงบประมาณ 2559 
ประจําปงบประมาณ 2560 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศษ. 5.1.2.3 การวิเคราะหสัดสวนคาใชจาย โดยใชขอมูลทางการเงนิ 
(มิติกองทุน  เฉพาะดาน)  ขอมูลนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
และขอมูลบุคลากรมาปนสวน 

ศษ. 5.1.2.4 วิเคราะหความคุมคาการบริหารหลักสูตร 
ศษ. 5.1.2.5 รายงานผลการดําเนนิงาน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เปนผลจากการ
วิเคราะหและระบปุจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมไดที่สงผล
ตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและใหระดับ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะ
ศึกษาศาสตรไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 3 
ดาน เรียงลาํดับตามความรุนแรงของความเสี่ยง ไดแก 
1. ความเสี่ยงดานบุคลากร ไดแก การจัดทํากรอบอัตรากําลังสาย
วิชาการ 
2. ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก การจัดซื้อจัดจางพัสดุตามระเบียบ 
มร. 

ศษ. 5.1.3.1 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานบุคลากร ไดแก การจัดทาํกรอบ
อัตรากําลังสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2560 และ
การไดรับการจัดสรรอัตรากําลังจากการเปดรับรับสมัคร
จากทางมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการ 

ศษ. 5.1.3.2 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก การจัดซื้อจัด
จางพัสดตุามระเบียบ มร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3. 
(ตอ) 

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 3. ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก อาคารสถานที่ การสํารวจ 
สภาพแวดลอมของอาคารเรียนใหมีความปลอดภัยในการปองกัน
เหตุจากระบบไฟฟาและสถานที ่ดังนี้ 1.งานปรับปรุงระบบเมน
ไฟฟาอาคารนครชุม 2.งานปรับปรุงระบบกันซึมชัน้ดาดฟาอาคาร
นครชุม 

ศษ. 5.1.3.3 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก การสํารวจ
สภาพแวดลอมของอาคารเรียนใหมีความปลอดภัย 

ศษ. 5.1.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในคร้ังที่  1 /2561 

ศษ. 5.1.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 10/2561 
ศษ. 5.1.3.6 ผลการประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที ่5.4 คร้ังที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 

27 มิ.ย. 2561 
4. บริหารงานดวยหลักธรร

มาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 
10 ประการที่อธิบายการ
ดําเนินงานอยางชดัเจน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 
ประการ มีผลงานเชิงประจักษดงันี ้
1. หลักประสทิธิผล 

มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปมีการกําหนด
เปาหมายตัวบงชี้ มงีบประมาณ มีกระบวนการติดตามตัวชี้วัดโดย
ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
2. หลักประสทิธิภาพ 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆดังนี ้

- คณะกรรมการฝายบริหาร 

- คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย 

- คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 

- คณะกรรมการฝายสวัสดิการและกองทุน 

- คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา 

- คณะกรรมการฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

ท้ังนี้ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตางๆ  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ศษ. 5.1.4.1 
(ขอ1) 

รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 1/2561 วาระที่ 4.17  
คร้ังที่ 6/2561 วาระที่ 4.3 

ศษ. 5.1.4.2 
(ขอ2) 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 5.1.4.3 
(ขอ2) 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆ
ของคณะศึกษาศาสตร    

ศษ. 5.1.4.4 
(ขอ3) 

บันทึกขอสงคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายได 

ศษ. 5.1.4.5 
(ขอ3) 

รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่๘/๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๗ เร่ือง ขอ
สงคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายได 

ศษ. 5.1.4.6 
(ขอ4) 

พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 2541 

ศษ. 5.1.7.1 
(ขอ4) 

โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. 

(ตอ) 
 3. หลักการตอบสนอง 

มีการตอบสนองความตองของภาควิชาและหนวยงานในคณะ
ศึกษาศาสตรโดยมีคณบดีเปนผูจัดสรรใหแตละภาควิชาและ
หนวยงาน 
4. หลักภาระรับผดิชอบ 

มีการแบงหนาที่ความรับรับผิดชอบบริหารงานของคณะฯ โดย
แบงเปนสายวชิาการและฝายสนับสนุน ซึง่มีอํานาจและหนาทีต่าม
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 2541 โดยแบง
ออกเปน 4 ภารกิจ ดังนี้ 1.ดานบริหาร 2.ดานการสอน 3.ดานการ
วิจัย 4.ดานศิลปวัฒนธรรม 

5. หลักความโปรงใส 
มีการเปดเผยและรายงานขอมูลทางการเงินกับมหาวิทยาลัย

รามคําแหง ตามนโยบายมหาลยัรามคําแหงและการเผยแพรขอมูล
การจัดซื้อจัดจางในเว็ปไซดและดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในเร่ืองเจตจํานงสจุริตในมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

6. หลักการมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม โครงการฯของคณะศึกษาศาสตร ไดมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรข้ึนเพื่อพิจารณาใน
กิจกรรม โครงการตางๆ 

7. หลักการกระจายอํานาจ 
มีการมอบหมายและกระจายอํานาจที่เปนลายลักษณอักษร ดังนี้ 

แตงตั้งหัวหนาภาควชิา/รองคณบดี/หัวหนาสํานักงาน/หัวหนางาน  
 
 
 
 

ศษ. 5.1.4.7 
(ขอ5) 

รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่๔/๒๕๖๑ วาระที่ ๓.๔ เร่ือง 
รายงานคาใชจายงบประมาณจากรายไดปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.8 
(ขอ5) 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง มาตรการปองกันการ
รับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ศษ. 5.1.4.9 
(ขอ5) 

รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่๕/๒๕๖๑ วาระที่ ๓.๑ เร่ือง 
การเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ 

ศษ. 5.1.4.10 
(ขอ6) 

คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.11 
(ขอ7) 

คําสั่งแตงตัง้หัวหนาภาควชิา 

ศษ. 5.1.4.12 
(ขอ7) 

คําสั่งแตงตัง้รองคณบดีฝายตางๆ 

ศษ. 5.1.4.13 
(ขอ7) 

คําสั่งแตงตัง้ผูรักษาราชการแทน 

ศษ. 5.1.4.14 
(ขอ7) 

หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ 
คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
4. 

(ตอ) 
 8.  หลักนิติธรรม 

มีการบริหารตามหลักนิติธรรมโดยยึดตามระเบียบ ขอบังคับ แนว
ปฏิบัติที่เปนธรรม ดังนี ้

- การแตงตั้งหัวหนาภาควชิา หัวหนางาน 
- การจัดสรรงบประมาณใหแตละภาควิชา 
9.  หลักความเสมอภาค 
คณะฯใชหลักเกณฑและแนวทางเดียวกันทั้งขาราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชัว่คราว  เชน ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการมหาวิทยาลยัรามคําแหงและการสรร
หาหัวหนาภาควิชา  การลาศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ การ
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดงูาน ณ ตางประเทศ  

10. หลักมุงเนนฉันทามต ิ
      การบริหารงานในคณะฯมกีระบวนการหาขอคิดเห็นจากผูที่
เก่ียวของ มีระบบตัวแทนบุคลากรเปนกรรมการหรือคณะทํางาน 
และในการประชุมคณะกรรมการทํางานชุดตางๆ ของคณะ มีการขอ
ฉันทามติในการพิจารณาเร่ืองที่เก่ียวของ ในประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร เปนตน        

ศษ. 5.1.4.15 
(ขอ 8) 

รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่๙/๒๕๖๑ วาระที่ ๓.๙ เร่ือง 
รายงานสรุปเปลี่ยนตาํแหนง 

ศษ. 5.1.4.16 
(ขอ 8) 
 

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร             
คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๓ เร่ือง การใชและการเบิกจาย
งบประมาณของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.17 
(ขอ 9) 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๒ 

ศษ. 5.1.4.18 
(ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง ใหทุนมหาวิทยาลัย
สมทบลาศึกษาตอตางประเทศ ระดับปริญญาเอก แก
คณาจารย มหาวิทยาลยัคําแหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 

ศษ. 5.1.4.19 
(ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง ใหทุนมหาวิทยาลัย
สมทบลาศึกษาตอในประเทศ ระดับปริญญาเอก แกคณาจารย 
มหาวิทยาลยัคําแหง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ศษ. 5.1.4.20 
(ขอ 9) 
 

ระเบียบ สาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไป
ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ 
พ.ศ.2549 

ศษ. 5.1.4.21 
(ขอ 10) 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 6/2561 วาระที่ 4.9 เร่ือง ขอหารือ
เก่ียวกับการอนุมัติทันอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 
ป งบประมาณ  พ.ศ.2561 ในส วนของคณาจารยคณะ
ศึกษาศาสตร 
 
 
 

 

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
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
http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0016-3.pdf
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู

ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเดน็
ความรู อยางนอยครอบคลุม
พันธกิจดานการผลติบัณฑิต
และดานการวิจัย จัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษรและนํามา
ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการการจัดการความรูประจาํปการศึกษา 2560 
โดยการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูและไดแลกเปลีย่นเรียนรูใน
ลักษณะความรูทีช่ัดแจง (Explicite Knowledge) ในดานการผลิตบัณฑิตและ
วิจัย โดยมีการดาํเนินการ 6 ข้ันตอน ไดแก 
1. การบงชี้ความรู คณะกรรมการจัดการความรูไดรวมกันกําหนดประเด็น

ความรูดานการผลิตบัณฑิต 
2. การสรางและแสวงหาความรู จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรูและประชุม

เพื่อแสวงหาความรูโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ จัดหมวดหมูประเภทความรู 
4. การประมวลและกลัน่กรองความรู จัดประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารเผยแพร

และการเตรียมความพรอมในการดําเนินการเสวนา (ไดแนวปฏิบัติที่ดี) 
5. .การเขาถึงความรู จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบเอกสาร 

เว็บไซตใหทุกภาควิชาไดทราบ 
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําความรูไปแนะนาํใหกับอาจารย เพื่อ

นําไปใชในการเรียนการสอน 
ทั้งนี้ ในการจัดการความรู ไดจดัโครงการเสวนา โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาที่สุดและไดมีการเขา
รวมประชุมเพื่อสรุปผลและวางแผนดําเนนิการปตอไป 

ศษ. 5.1.5.1 คําสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู 
ศษ. 5.1.5.2 รายงานแผนและผลการจัดการความรูป

การศึกษา 2560 
ศษ. 5.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการ

จัดการความรู คร้ังที่ 3/60 , 1/61 , 2/61 
ศษ. 5.1.5.4 คูมือการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต

และดานการวิจัย 
ศษ. 5.1.5.5 โครงการเสวนาการจัดการความรูและภาพ

โครงการ 
ศษ. 5.1.5.6 ผลการประเมินโครงการเสาวนาการ

จัดการความรู 
ศษ. 5.1.5.7 รายงานโครงการเสาวนาการจัดการความรู 
ศษ. 5.1.5.8 บันทึกขอความขอสงคูมือการจัดการ

ความรู 

6. การกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
 
 
 
 

คณะศึกษาศาสตรไดดาํเนินการวิเคราะหภาระงานและอัตรากําลัง
ประกอบการจัดทําแผนพฒันาบคุลากร กําหนดใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนนุพัฒนาตนเอง โดยเขารวมประชุม อบรมสัมมนา และการขอ
ตําแหนงทางวิชาการมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 

ศษ. 5.1.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร            
ปงบประมาณ 2560 

ศษ. 5.1.6.2 ผลการประเมินแผนพฒันาบุคลากร 
ปงบประมาณ 2560 



 
 

 
 84 

ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสม
และสอดคลองกับพนัธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ไดปรับให
การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบดวย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
และดําเนนิการตามระบบเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษามี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค ดังนี ้

1. การควบคุมคุณภาพ 
 คณะศึกษาศาสตร กําหนดใหมีฝายประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
ผูบริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากร ทําหนาที่ในการวางแผน 
กํากับติดตามการดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษา   มีการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดูแลตัวบงชี้ และผูจดัเก็บขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีดังนี ้

 1.1 คณะไดนําระบบกลไกลของมหาวิทยาลยัมาดาํเนินการ มีการนํา
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาเผยแพรใหกับหลักสูตร
และหนวยงานภายในเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาและเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 

 1.2 มีการจัดทําแผนการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.3 คณะศึกษาศาสตรสงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวม

โครงการอบรม เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร คณะ และหนวยงานสนับสนุน วนัที่ 13 กุมภาพันธ  2561 

 

 

 

ศษ. 5.1.7.1 โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 111/2560 ยกเลิกและแตงตั้งกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
ศษ. 5.1.7.4 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับปการศึกษา 2557 
ศษ. 5.1.7.5 กรอบภาระหนาที่การจัดทาํรายงานการประเมิน

ตนเองและการจัดแฟมเอกสาร 
ศษ. 5.1.7.6 แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา       

ปการศึกษา  2560 
ศษ. 5.1.7.7 รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรม เร่ืองการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และ
หนวยงานสนบัสนุน วนัที่ 13 กุมภาพันธ  2561 

ศษ. 5.1.7.8 โครงการเสวนา เร่ืองแนวทางในการดําเนินงานให
สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปการศึกษา  2560 คณะศึกษาศาสตร  ในวันที่ 19 
มิถุนายน  2561 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
7. 

(ตอ) 
  1.4 คณะยังไดจัดโครงการเสวนา เร่ืองแนวทางในการดําเนนิงานให

สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2560 
คณะศึกษาศาสตร  ในวันที่ 19 มิถุนายน  2561   

การตรวจสอบ 
คณะศึกษาศาสตรมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยไดจัดทาํแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพและติดตามผลการดําเนนิงานดานประกัน
คุณภาพ รอบ 6 เดือน 9 เดือน  ปการศึกษา  2560 รายงาน
ความกาวหนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
การประเมินคุณภาพ 
คณะศึกษาศาสตรมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตร 
ระหวางวันที่ 23 กรกฎาคม  ถึง 15 สิงหาคม  2561-  และระดบัคณะ  
วันที่ 20 – 21  กันยายน  2561 เพื่อใหหลักสูตรและคณะไดมกีาร
ตรวจสอบคุณภาพ และนาํขอเสนอแนะจากผูตรวจประเมินคุณภาพเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

ศษ. 5.1.7.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ัง11/2560  วาระที่ 4.4  เร่ือง
รายงานแผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบ 6 เดือน ปการศึกษา 2560 

ศษ. 5.1.7.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร คร้ัง5/2561  วาระที่ 4.8  เร่ือง
รายงานแผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบ 9 เดือน ปการศึกษา 2560 

ศษ. 5.1.7.11 บันทึกขอความ ขอสงคําสั่งคณะกรรมการผูตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา  2560 
ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.7.12 บันทึกขอสงตารางการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 คณะ
ศึกษาศาสตร 

 

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

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 2  ขอ มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอ มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอ มีการดําเนินการ 7  ขอ 
 

เปาหมาย  7 ขอ ทําได  7 ขอ    บรรลุเปาหมาย    ไมบรรลุเปาหมาย เปาหมาย ปตอไป  7 ขอ 
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ .…5...คะแนน (เต็ม 5) 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการ

กํากับการดําเนนิการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร
ใหเปนไปตาม
องคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกในการกํากับการ ดําเนนิการประกันคุณภาพ
หลักสูตรใหเปนไปตาม องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร ภายใต ระบบการ
ประกันคุณภาพที ่มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนด โดยระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาทีน่ํามาใชถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ได 
ดําเนินการเปนประจําอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา  ตามคูมือการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร 
ประธานหลักสูตร และบุคลากร ทําหนาที่ในการวางแผน กํากับติดตามการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดบัหลักสูตรและระดับคณะ ให
ดําเนนิการอยางมีคุณภาพและตอเนื่อง    มีการวางแผนการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพ เพื่อแจงกิจกรรมและกําหนดการตางๆ ที่หลักสูตร ตองดําเนินการ เพื่อให
เปนไปตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มหาวทิยาลัยกําหนด 
อีกทั้งยังมีการผลักดันอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรใหเขารวมกิจกรรมประกัน
คุณภาพตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจดัข้ึน เชน โครงการอบรม เร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลักสูตร คณะ และหนวยงานสนบัสนุน วันที่ 13 กุมภาพันธ  
2561   และคณะไดจัดโครงการเสวนา เร่ืองแนวทางในการดาํเนินงานใหสอดคลอง
กับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2560 คณะศึกษาศาสตร  ใน
วันที่ 19 มิถุนายน  2561   มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพ
ของหลักสูตร  นอกจากนี้คณะฯไดทําข้ันตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ศษ. 5.2.1.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปการศึกษา 2557 

ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 111/2560 ยกเลิกและแตงตั้งกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.1.3 แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา                
ปการศึกษา  2560 

ศษ. 5.2.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 5.1.7.7 รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรม เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และ
หนวยงานสนบัสนุน วนัที่ 13 กุมภาพันธ  2561 

ศษ. 5.1.7.8 โครงการเสวนา เร่ืองแนวทางในการดําเนินงานให
สอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา         
ปการศึกษา  2560 คณะศึกษาศาสตร  ในวันที่ 19 
มิถุนายน  2561 

ศษ. 5.2.1.5 ผลการสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
คุณภาพของหลักสูตร 

ศษ. 5.2.1.6 ข้ันตอนการรับ-สงขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. มีคณะกรรมการกํากับ 

ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่กําหนด
ในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

    คณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มีการกํากับติดตามการดําเนนิงานใหหลักสูตรเปนไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพ  และรายงานใหคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรอยางตอเนื่อง ไดแก 

1.  มีการกํากับติดตามใหหลักสูตรจัดทํา มคอ.3 – มคอ.7 ตาม
ปฏิทินการบันทึกขอมูลในระบบ มคอ ปการศึกษา  2560  

2.  มีการรายงานจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จําแนกตาม
ที่ตั้ง คณะ สาขาวชิา ปที่สมัครและสถานภาพนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร   เพื่อรายงานขอมูลแจงใหกับภาควิชาในการเขียน
รายงานการประเมินตนเองระดบัหลักสูตร 

3.  ติดตามเก่ียวกับการเปดรับสมคัรนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ป
การศึกษา  2561 

4. มีการนํารายงานการประเมินตนเอง มคอ. 7 ระดับหลักสูตร  
เสนอใหที่ประชุม คณะกรรมการประจําคณะทุกปการศึกษา 

5. มีการรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรใหที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 111/2560 ยกเลิกและแตงตั้งกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา        
คณะศึกษาศาสตร  

ศษ. 5.2.2.3 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่7/2560 วาระที่ 1.12 และ
วาระที่ 3.6    
กปค.คร้ังที่ 9/2560  วาระที่ 1.13  
กปค.คร้ังที่ 11/60 วาระที่ 1.5 และ1.6   
กปค.คร้ังที่ 4/61 วาระที่ 1.4   
กปค.คร้ังที่  7/61 วาระที่ 1.7 

ศษ. 5.2.2.4 รายงานกปค.คร้ังที่ 10/2561  วาระที่ 3.2  เร่ืองขอแจง
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร  

ศษ. 5.2.2.5 รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่8/2561  วาระที่ 4.13 เร่ือง 
จํานวนนักศึกษาที่มีสถานะภาพคงอยู คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.2.6 รายงานกปค.คร้ังที่ 9/2561  วาระที่ 4.14  เร่ืองรายงาน
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จําแนกตามทีต่ั้ง คณะ 
สาขาวชิา ปที่สมัครและสถานภาพนักศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.2.7 รายงานกปค.คร้ังที่ 12/2560 4.4 เร่ือง  การเปดรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา  2561 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. 

(ตอ) 
  ศษ. 5.2.2.8 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่11/2561 วาระที ่5.2  

ขอสงรายงานการประเมินตนเอง มคอ. 7 ระดับหลักสูตร 
ศษ. 5.2.2.9 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่12/2561  วาระที่  1.4  

ศษ. 5.2.2.10 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่13/2561 วาระที่ 4.23  
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสตูร 

3. มีการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรให
เกิดผลตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร มีการจัดสรรงบทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการ
ดําเนินงานของ หลักสูตร  เชน  
1.คณะไดรับงบประมาณในการสนับสนนุการดําเนนิงานของหลกัสูตร
โดยเบิกจากงบประมาณรายจายจากรายได ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.  2561 มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
2. มีการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนพนักงานอาจารย  เพื่อ
รองรับการเปนอาจารยประจําหลักสูตร  และเสนอขอจางอาจารย
ประจําหลักสูตรเพื่อใหครบตามเกณฑคุณภาพ 
3.สนับสนุนใหคณาจารยไดพฒันาตนเองโดยการเขารวมอบรม และ
นําเสนอผลงานทางวชิาการ 
4.สงเสริมใหคณาจารยขอผลงานทางวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิใหกับ
อาจารยประจาํหลักสูตร 

ศษ. 5.2.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.  2561 มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

ศษ. 5.2.3.2 บันทึกขออนุมัติดําเนนิการคัดเลอืกบุคคลเพื่อจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวชิาการตําแหนงอาจารย 

ศษ. 5.2.3.3 รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่8/2560  วาระที่ 5.20 – 
5.24 เร่ืองจางอาจารยประจาํหลักสูตร 

ศษ. 5.2.3.4 รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่10/2560  วาระที่ 5.2 
เร่ือง ขอเสนอจางรองศาสตราจารย ร.ท. ฐิรชัย หงษยันตร
ชัย  เปนอาจารยประจาํหลักสูตร   วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยา   

ศษ. 5.2.3.5 เอกสารการเบิกจายการเขารับการอบรมและเผยแพร
ผลงานทางวชิาการ 

ศษ. 5.2.3.6 คําสั่งมหาวิทยาลยัรามคําแหง ที่ 735/2561 เร่ืองแตงตั้ง
รองศาสตราจารย และคําสั่งที่ 1348/2561 เร่ืองแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารย 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา 

คณะศึกษาศาสตร รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร อยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา  
2559 หลักสูตรไดรับการตรวจประเมิน ระหวางวนัที่ 
7 – 30 สิงหาคม  2560 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ผลการประเมินระดับ
หลักสูตรเฉลี่ย  1.28  ไมผานเกณฑการประเมิน 13 
หลักสูตร  และในปการศึกษา  2560   คณะ
ศึกษาศาสตรรับการตรวจประเมินคุณภาพระดบั
หลักสูตร  ระหวางวันที่ 23 กรกฎาคม – 15 
สิงหาคม  2560  มีการรายงานการประเมินตนเอง 
มคอ. 7 เสนอใหที่ประชุมกปค.รับทราบ  และนาํผล
การประเมินเสนอทีป่ระชุม ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที ่13/2561  วาระที่ 
4.23 ซึ่งผลการตรวจประเมินมดีังนี้ จํานวนหลักสูตร
ทั้งหมด 26 หลักสูตร ปดหลักสูตรจํานวน 10 
หลักสูตร  ผานผลการตรวจประเมินจํานวน 15 
หลักสูตร ไมผานผลการตรวจประเมิน 1 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตร
การกีฬา เนื่องจากงดรับนักศึกษา   ผลการประเมิน
ระดับหลักสูตร เฉลี่ยรวม 1.73 

ศษ. 5.2.4.1 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 6/2560 วาระที่ 3.8 ขอแจงกําหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาป 2559 ระดบัหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.4.2 รายงานการประชุม กปค. 

คร้ังที่ 9/2560 วาระที ่5.5 ขอสงผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร และผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

ศษ. 5.1.7.11 บันทึกขอความ ขอสงคําสั่งคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา  2560 ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.4.3 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 11/2561  วาระที่  5.2 ขอสงรายงานการประเมินตนเอง 
มคอ. 7 ระดับหลักสูตร 

ศษ. 5.2.4.4 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 13/2561 วาระที่ 4.23  รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5 นําผลการประเมิน

และขอเสนอแนะจาก
กรรมการประจําคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพดีข้ึน
อยางตอเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตรไดนาํผลการประเมินการตรวจประเมนิคุณภาพ
ระดับหลักสูตร เสนอทีป่ระชุมกปค.ดังนี้  จากผลการประเมินในป
การศึกษา 2559 มีจํานวนหลักสูตร 6 หลักสูตร  มีหลักสูตรที่มีคะแนน 
3.01 จํานวน 5 หลักสูตร คะแนนที่ต่ํากวา 3.01 จํานวน 7 หลักสูตร และ
ไมผานการประเมนิ จํานวน 14 หลักสูตร  โดยไดนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรมาปรับปรุงดังนี้  

1. หลักสูตร ศษ.บ.จิตวิทยา ไดดาํเนินการปรับปรุงหลักสูตร   ป 
พ.ศ. 2561 เพื่อใหปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร     ป พ.ศ. 2558 

2. หลักสูตร ศษ.บ.ภูมิศาสตร ไดดาํเนินการปรับปรุงอาจารยประจาํ
หลักสูตรเพื่อเปนไปตามเกณฑมาตราฐานหลักสูตร ป พ.ศ. 2558 

3.  หลักสูตร ศษ.ม.บริหารการศึกษา ดําเนนิการปรับปรุงในเร่ือง
ของอาจารยประจําหลักสูตรและผลงานของอาจารยประจาํหลกัสูตร 

4. หลักสูตร ศศ.บ.คหกรรมศาสตร  ไมไดดาํเนินการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ เนื่องจากอาจารยประจาํหลักสูตรไมมผีลงานทาง
วิชาการเพราะเปนอาจารยใหม  มีการดําเนินการใหอาจารยนําเสนอทาง
วิชาการเพื่อใหเปนไปตามเกณฑการปรับปรุงหลักสูตร 

5. หลักสูตร ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา มอบใหอาจารยประจํา
หลักสูตรดําเนินการปรับปรุงผลงานทางวชิาการเพื่อมีคุณสมบัตขิอง
อาจารยประจาํหลักสูตร  อาจารยผูสอน และอาจารยผูควบคุม
วิทยานพินธ 
 
 
 
 

ศษ. 5.2.5.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร          
ปการศึกษา  2559 

ศษ. 5.2.4.2 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 9/2560 วาระที ่5.5 ขอสงผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
และผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

ศษ. 5.2.5.3 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 13/2561 วาระที่ 4.23  รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพระดบัหลักสูตร 

ศษ. 5.2.5.4 แผนพัฒนาอาจารย ปงบประมาณ  2561 
ศษ. 5.2.5.5 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 8/2560  เร่ือง การ

พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 5 
ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

ศษ. 5.2.5.6 รายงานการประชุม กปค. 
คร้ังที่ 13/2561 วาระที่ 4.23  รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพระดบัหลักสูตร 
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ขอ เกณฑการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
5. 

(ตอ) 
 นอกจากนี้ยังได จัดทําแผนพัฒนาอาจารยรายบุคคล  ใหคณาจารยมี

คุณสมบัติตามเกณฑการประกันคุณภาพพรอมกันนี้ดําเนนิการใน
การจัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 5 ป) (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และทุกหลักสูตรในป 2561 เพื่อเสนอ กปค.
เพื่อพิจารณาและในปการศึกษา  2560  จากผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร จํานวนหลักสูตร 26  หลักสูตร   
มีหลักสูตรที่มีคะแนน 3.01 จํานวน 7 หลักสูตร คะแนนที่ตาํกวา 
3.01 จํานวน 7 หลักสูตร และไมผานการประเมิน จาํนวน 11 
หลักสูตร   

  

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผานองคประกอบที่ 
1การกํากับมาตรฐาน 

   

 

 
 
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  5 ขอ 

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ 4  คะแนน (เต็ม 5) 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายการเอกสารประกอบ 
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
หมายเลขเอกสาร รายการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม 

ศษ. 1.1.1.1 สรุปผลการประเมินหลักสูตร  คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา  2560 

ตัวบงชี้ที่  1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนกตามวฒุิการศึกษาและตําแหนงทางวชิาการ คณะศึกษาศาสตร                   
ปการศึกษา  2560 

ตัวบงชี้ที่  1.3  อาจารยประจาํคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ศษ. 1.2.1.1 รายชื่อคณาจารยจําแนกตามวฒุิการศึกษาและตําแหนงทางวชิาการ คณะศึกษาศาสตร                   

ปการศึกษา  2560 
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 2560 
ศษ.1.5.1.2 หนาที่ความรับผิดชอบของงานบริการการศึกษา 

ศษ.1.5.1.3 สําเนาการลงชื่อของนักศึกษาทีม่าเขารับบริการใหคําปรึกษา 
ศษ.1.5.1.4 ประกาศพิจารณาทนุการศึกษา ปการศึกษา 2560  
ศษ.1.5.2.1 ประกาศขอมูลขาวสาร 

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

ทํางาน คณะศึกษาศาสตร  ปการศึกษา 2560 
ศษ.1.5.4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการการศึกษา ปการศึกษา 2560 

ศษ.1.5.4.2 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมใน
ชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 

ศษ.1.5.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2561 วาระที่ 4.2 
ศษ.1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2561  วาระที่ 4.2 (การใหขอมูล

ทางเวปไซด) 
ศษ.1.5.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 2/2561  วาระที่ 4.3 

ศษ.1.5.6.1 โครงการคืนสูเหยาชาวสีชมพู คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560  
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ศษ.1.6.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (2560-2564) คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจาํป พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.3 แผนดําเนนิงานปการศึกษา 2560(กิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ศษ.1.6.1.4 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 08/2560 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา               
คณะศึกษาศาสตร 
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ศษ.1.6.1.5 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 103/2561 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา           
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ.1.6.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที1่/2561 วาระ 4.1 
ศษ.1.5.3.1 โครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมในชีวิตการ

ทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 
ศษ.1.6.2.1 โครงการใหความรูประสบการณวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 
ศษ.1.6.2.2 โครงการเสริมสรางทักษะทางปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ ปการศึกษา 

2560 
ศษ.1.6.2.3 โครงการสงเสริมความสัมพันธนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา ๒๕60 ศึกษาศาสตร 
ศษ.1.6.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 1/ 2561 วาระที่ วาระที่ 4.3           

เร่ือง การใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
ศษ.1.5.3.1 ผลประเมินโครงการเสริมสรางความรู คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมใน

ชีวิตการทํางาน คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 
ศษ.1.6.4.1 ผลประเมินโครงการใหความรูประสบการณวชิาชีพ คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 

ศษ.1.6.4.2 ผลการประเมินโครงการเสริมสรางทักษะทางปญญา การสื่อสาร และการประยุกตใชสารสนเทศ       
ปการศึกษา 2560 

ศษ.1.6.4.3 ผลการประเมินโครงการสงเสริมความสัมพันธนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา ๒๕
60 

ศษ.1.6.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  
คร้ังที่ 2/2561 วาระที่ 4.3 
คร้ังที่ 1/2561 วาระที่ 4.4 
คร้ังที่ 1/2561 วาระที่ 4.5 

ศษ.1.6.5.1 ผลการประเมินแผนดาํเนินงาน ปการศึกษา 2560 (แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) 

ศษ.1.6.4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา  
คร้ังที่ 2/2561 วาระที่ 4.3 
คร้ังที่ 1/2561 วาระที่ 4.4 
คร้ังที่ 1/2561 วาระที่ 4.5 

ศษ.1.6.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2561 วาระที่ 
4.16,4.17,4.18,4.19 

 

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 

http://www.edu.ru.ac.th/
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หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

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. 2.1.2.6 

 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Exploratory Factor Analysis: EFA” ประจําป
งบประมาณ 2561 

ศษ. 2.1.2.5 
 

- โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา "ชีวิตดี เปลี่ยนได 
ดวยศาสตรแหงใจ" 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 เอกสารสามมติ คาธรรมเนียมลงทะเบียนเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
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  ขอหารือการสรางขวัญและกําลังใจ

สําหรับนักวิจัย 
ศษ. 2.1.5.3 รายงานกปค.คร้ังที่ 9/2560  วาระที่ 4.1 เร่ือง ขอพิจารณาอนุมัติเงินรางวัล  สืบเนืองจาก

ผลงานวิจัยไดรับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ศษ. 2.1.5.4 ประกาศนียบัตร ผูชวยศาสตราจารย ดร. มานิกา วิเศษสาธร 
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  2560 
ศษ. 2.2.2.2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ดรับเงนิเงินสนับสนุน  ปงบประมาณ  2561 

ตัวบงชี้ที ่2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ศษ. 2.2.1.1 ขอมูลคณาจารยจําแนกตามวฒุกิารศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร                   

ปการศึกษา  2560 
ศษ. 2.3.1.1 รายชื่องานวิจัยที่ตพีิมพเผยแพร ปการศึกษา  2560 (ม.ค.-ธ.ค.60) 

องคประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.3.1.1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 102/2559 และคําสั่งที่ 118/2561เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแกสังคม 

ศษ.3.1.1.2 ประชุมคณะกรรมการบริการวชิาการแกสังคม  
ศษ.3.1.1.3 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่11/2560  เร่ือง  แผนการบริการวิชาการแกสังคม                      

คณะศึกษาศาสตร 
 

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


96 
 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.3.1.1.4 รายงานการประชุมรับฟงความคิดเห็นและสํารวจความตองการของชุมชนสาํหรับโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพแกสงัคม ปที่ 5 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ศษ.3.1.1.5 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่11/2560  เร่ือง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน
กลยุทธดานการใหบริการวิชาการ 

ศษ.3.1.1.6 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่12/2560 ขอสงแผนการบริการวิชาการแกสังคม                   
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา  2560 

ศษ.3.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม  คณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 1/2561   
เร่ือง แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม 

ศษ.3.1.3.1 โครงการเร่ือง การบริการวิชาการการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในวนัที่ 
26  พฤษภาคม  2561 

ศษ.3.1.4.1 รายงานผลการประเมินการจัดดาํเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคม คณะศึกษาศาสตร 
ศษ.3.1.4.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 10/2561 วาระที่ 4.20  เร่ือง การพิจารณาผลการประเมนิ

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง “การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน” 

ศษ.3.1.4.3 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 6/2561 วาระที่ 4.3 รายงานผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 
เดือน ( KPI Template)  และรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศษ.3.1.4.4 เอกสารการนําความรูไปใชประโยชน จากผูเขารวมโครงการบริการวิชาการฯ 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม เร่ือง การพิจารณาผลการประเมนิ

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน เร่ือง “การผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน” 

ศษ.3.1.5.1 รายงานแผนและผลการดําเนนิการใหบริการวิชาการและวชิาชพีแกสังคม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 3.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม  คณะศึกษาศาสตร เร่ืองแผนการ
ดําเนินงาน ปการศึกษา  2561 

ศษ.3.1.6.1 บันทึกขออนุมัติโครงการบริการวิชาและวิชาชีพแกชุมชนุอุทัยธานี ปที่ 5 พ.ศ. 2561 การจาก
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบแผนดิน) 

ศษ. 3.1.6.2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมและ ชุมชุนฯ 
ศษ. 3.1.6.3 รายงานผลการประเมินโครงการกิจกรรมการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนชาวอุทัยธาน ี
ศษ. 3.1.6.4 รายชื่อผูเขารวมการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนอุทยัธาน ี

วันที่ 31 มกราคม  2560 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 
 
องคประกอบที่ 4   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

ศษ.4.1.1.1 คําสั่งที่17/2559และคําสัง่ที่ 09.1/2561 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม คณะ

ศึกษาศาสตร 

ศษ. 4.1.1.20 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลวัฒนธรรม  คร้ังที่ 3/2560  วาระที่ 4.1  คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 
 

ศษ. 4.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลวัฒนธรรม  คร้ังที่ 1/2560  วาระที่ 4.1  การจดัทํา
แผนการดําเนนิงาน  ปการศึกษา  2560 

ศษ. 4.1.2.2 บันทึกขอความขอสงแผนการดาํเนินงานปการศึกษา  2560 

ศษ. 4.1.2.3 แผนการดําเนนิงานการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 

ศษ. 4.1.2.4 แผนปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร ปพ.ศ. 2561 

ศษ. 4.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลวัฒนธรรม  คร้ังที่ 1/2561  วาระที่ 4.2                
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการศิลปวัฒนธรรม เร่ือง “หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 

ศษ. 4.1.3.2 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที่ 3/2561  วาระที่ 4.1  ขออนุมัติโครงการศิลปวฒันธรรม เร่ือง 

“หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ วฒันธรรมไทย 

ศษ. 4.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  คร้ังที่ 2/2561  วาระที่ 4.1 ผลการ
จัดโครงการศิลปวฒันธรรม เร่ือง “หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ วฒันธรรมไทย 

ศษ. 4.1.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  เร่ือง  แผน-ผลการดําเนนิงานการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2560 รอบ 6 ,9,12เดือน 

ศษ. 4.1.3.5 รายงานการประชุมกปค.คร้ังที่ 10/2561  วาระที่ 4.21  เร่ือง ผลการจัดโครงการศิลปวฒันธรรม 

เร่ือง “หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ วฒันธรรมไทย 

ศษ. 4.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  คร้ังที่ 3/2561  วาระที่ 4.1 แผนการ
ดําเนินงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา  2561 

ศษ. 4.1.4.2 มคอ. 3 วิชา HEC2202,HEC2203,HEC3201,ECT2101,VEM2001, GEO2305,GAS3503 

ศษ. 4.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  คร้ังที่ 2/2561  วาระที่ 4.1 ผลการ
จัดโครงการศิลปวฒันธรรม เร่ือง “หัตถกรรม หัตถศิลป ศิลปน ศิลปะ วฒันธรรมไทย 

ศษ. 4.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  คร้ังที่ 3/2561  วาระที่ 4.1 แผนการ
ดําเนินงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา  2561 

ศษ. 4.1.5.3 บันทึกขอความขอสงแผนการดาํเนินงานทํานุบาํรุงศิลปะวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561  

ศษ. 4.1.5.4 รายละเอียดของแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัตริาชการประจาํปงบประมาณ             

พ.ศ. 2562 

ศษ. 4.1.6.1 Website คณะศึกษาศาสตรWWW.edu.ru.ac.th  
ศษ. 4.1.6.2 facebook  คณะศึกษาศาสตร   
ศษ. 4.1.6.3 facebook  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

http://202.41.160.14/che/ru_edu/1506056913_4.1.1.2.pdf
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องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบงชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 5.1.1.1  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. 2561 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ. 5.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. (2559-2563)  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 5.1.1.5 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2561   

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ศษ. 5.1.1.6 แผนกลยุทธทางการเงินคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปงบประมาณ 2560-2564 
ศษ. 5.1.1.7 รายงานการประชุม กปค. คร้ังที1่/2561 วาระที่ ๔.๑๗ เร่ือง  สงแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 
ศษ. 5.1.2.1 แผนหลักการคํานวณตนทนุผลผลิตของปงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2562 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศษ. 5.1.2.2 รายงานตนทนุการผลิต 

-ประจําปงบประมาณ 2559 
ประจําปงบประมาณ 2560 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ศษ. 5.1.2.3 การวิเคราะหสัดสวนคาใชจาย โดยใชขอมูลทางการเงนิ (มิติกองทุน  เฉพาะดาน)  ขอมูลนักศึกษา
เต็มเวลา (FTES) และขอมูลบุคลากรมาปนสวน 

ศษ. 5.1.2.4 วิเคราะหความคุมคาการบริหารหลักสูตร 

ศษ. 5.1.2.5 รายงานผลการดําเนนิงาน 

ศษ. 5.1.3.1 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานบุคลากร ไดแก การจัดทาํกรอบอัตรากําลังสายวชิาการ ประจําป
งบประมาณ 2560 และการไดรับการจัดสรรอัตรากําลังจากการเปดรับรับสมัครจากทาง
มหาวิทยาลยัเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 

ศษ. 5.1.3.2 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก การจัดซื้อจัดจางพัสดุตามระเบยีบ มร 

ศษ. 5.1.3.3 มร.ค.ส 1-6 ความเสี่ยงดานทรัพยากร ไดแก การสํารวจสภาพแวดลอมของอาคารเรียนใหมีความ
ปลอดภัย 

ศษ. 5.1.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคร้ังที่  1 /2561 

ศษ. 5.1.3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 10/2561 

ศษ. 5.1.3.6 ผลการประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที ่5.4 คร้ังที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2561 

ศษ. 5.1.4.1(ขอ1) รายงานการประชุม กปค.  
คร้ังที่ 1/2561 วาระที่ 4.17  
คร้ังที่ 6/2561 วาระที่ 4.3 

ศษ. 5.1.4.2(ขอ2) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร   

ศษ. 5.1.4.3(ขอ2) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆของคณะศึกษาศาสตร    

http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.2%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%2011%20(2555-2559).pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.3%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%994%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5%20%e0%b8%a1%e0%b8%a3.2555%20-%202558.pdf
javascript:void(0);/*1405332884434*/
javascript:void(0);/*1405332884434*/
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/1.1.1.5%20%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%204%20%e0%b8%9b%e0%b8%b5%20(25555-2558).pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/5)%201.1.1.8%20%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%2056.pdf
http://202.41.160.100/che/ru_edu/56/5)%201.1.1.8%20%20%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%2056.pdf
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หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 5.1.4.4(ขอ3) บันทึกขอสงคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากรายได 

ศษ. 5.1.4.5(ขอ3) รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่๘/๒๕๖๑ วาระที่ ๔.๗ เร่ือง ขอสงคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
จากรายได 

ศษ. 5.1.4.6(ขอ4) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พุทธศักราช 2541 

ศษ. 5.1.7.1(ขอ4) โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.7 (ขอ5) รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่๔/๒๕๖๑ วาระที่ ๓.๔ เร่ือง รายงานคาใชจายงบประมาณจาก
รายไดปงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.8 (ขอ5) ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง มาตรการปองกันการรับสินบน พ.ศ. 2561 

ศษ. 5.1.4.9 (ขอ5) รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่๕/๒๕๖๑ วาระที่ ๓.๑ เร่ือง การเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ 

ศษ. 5.1.4.10 (ขอ6) คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.11 (ขอ7) คําสั่งแตงตัง้หัวหนาภาควชิา 

ศษ. 5.1.4.12 (ขอ7) คําสั่งแตงตัง้รองคณบดีฝายตางๆ 

ศษ. 5.1.4.13 (ขอ7) คําสั่งแตงตัง้ผูรักษาราชการแทน 

ศษ. 5.1.4.14 (ขอ7) หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการแบงสวนราชการ คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.15(ขอ 8) รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่๙/๒๕๖๑ วาระที่ ๓.๙ เร่ือง รายงานสรุปเปลี่ยนตําแหนง 
ศษ. 5.1.4.16 (ขอ 8) 

 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังที่ 8/2561 วาระที่ 4.3 เร่ือง การใชและ
การเบิกจายงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.4.17 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ
การประเมินที่ 2 

ศษ. 5.1.4.18 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง ใหทุนมหาวิทยาลัยสมทบลาศึกษาตอตางประเทศ ระดบั
ปริญญาเอก แกคณาจารย มหาวิทยาลัยคําแหง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ศษ. 5.1.4.19 (ขอ 9) 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เร่ือง ใหทุนมหาวิทยาลัยสมทบลาศึกษาตอในประเทศ ระดบั
ปริญญาเอก แกคณาจารย มหาวิทยาลัยคําแหง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ศษ. 5.1.4.20 (ขอ 9) 
 

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

ศษ. 5.1.4.21 (ขอ 10) 
 

รายงาน กปค.คร้ังที่ 6/2561 วาระที่ 4.9 เร่ือง ขอหารือเก่ียวกับการอนุมัติทันอุดหนุนการวิจัย 
คณะศึกษาศาสตร ปงบประมาน พ.ศ.2561 ในสวนของคณาจารยคณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.1.5.1 คําสั่งคณะกรรมการการจัดการความรู 

ศษ. 5.1.5.2 รายงานแผนและผลการจัดการความรูปการศึกษา 2560 

ศษ. 5.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู คร้ังที่ 3/60 , 1/61 , 2/61 

ศษ. 5.1.5.4 คูมือการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

ศษ. 5.1.5.5 โครงการเสวนาการจัดการความรูและภาพโครงการ 

ศษ. 5.1.5.6 ผลการประเมินโครงการเสาวนาการจัดการความรู 

ศษ. 5.1.5.7 รายงานโครงการเสาวนาการจัดการความรู 

ศษ. 5.1.5.8 บันทึกขอความขอสงคูมือการจัดการความรู 

ศษ. 5.1.6.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร  ปงบประมาณ 2560 

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
http://hrm.ru.ac.th/file/rules/2-0016-3.pdf
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ศษ. 5.1.6.2 ผลการประเมินแผนพฒันาบุคลากร ปงบประมาณ 2560 
ศษ. 5.1.7.1 โครงสรางการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 111/2560 ยกเลิกและแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
ศษ. 5.1.7.4 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบบัปการศึกษา 2557 
ศษ. 5.1.7.5 กรอบภาระหนาที่การจัดทาํรายงานการประเมินตนเองและการจัดแฟมเอกสาร 
ศษ. 5.1.7.6 แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2560 
ศษ. 5.1.7.7 รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรม เร่ืองการประกันคุณภาพกรศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และ

หนวยงานสนบัสนุน วนัที่ 13 กุมภาพันธ  2561 
ศษ. 5.1.7.8 โครงการเสวนา เร่ืองแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ปการศึกษา  2560 คณะศึกษาศาสตร  ในวันที่ 19 มิถุนายน  2561 
ศษ. 5.1.7.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ัง11/2560  วาระที่ 4.4  เร่ือง

รายงานแผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน ปการศึกษา 2560 
ศษ. 5.1.7.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ัง5/2561  วาระที่ 4.8  เร่ือง

รายงานแผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน ปการศึกษา 2560 
ศษ. 5.1.7.11 บันทึกขอความ ขอสงคําสั่งคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา  2560 

ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.7.12 บันทึกขอสงตารางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560               

คณะศึกษาศาสตร 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

หมายเลขเอกสาร รายการ 

ศษ. 5.2.1.1 คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบบัปการศึกษา 2557 
ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 111/2560 ยกเลิกและแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.2.1.3 แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา                ปการศึกษา  2560 
ศษ. 5.2.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
ศษ. 5.2.1.5 รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรม เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ 

และหนวยงานสนบัสนนุ วนัที่ 13 กุมภาพันธ  2561 
ศษ. 5.2.1.6 โครงการเสวนา เร่ืองแนวทางในการดําเนินงานใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา         ปการศึกษา  2560 คณะศึกษาศาสตร  ในวันที่ 19 มิถุนายน  2561 
ศษ. 5.2.1.7 ผลการสาํรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของหลักสูตร 
ศษ. 5.2.1.8 ข้ันตอนการรับ-สงขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.1.7.2 คําสั่งที่ 111/2560 ยกเลิกและแตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
ศษ. 5.2.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร  
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ศษ. 5.2.2.3 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่7/2560 วาระที่ 1.12  และวาระที่ 3.6    
กปค.คร้ังที่ 9/2560  วาระที่ 1.13  
กปค.คร้ังที่ 11/60 วาระที่ 1.5 และ1.6   
กปค.คร้ังที่ 4/61 วาระที่ 1.4   
กปค.คร้ังที่  7/61 วาระที่ 1.7 

ศษ. 5.2.2.4 รายงานกปค.คร้ังที่ 10/2561  วาระที่ 3.2  เร่ืองขอแจงกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร  

ศษ. 5.2.2.5 รายงานกาประชุมกปค. คร้ังที่ 8/2561  วาระที่ 4.13 เร่ือง จํานวนนักศึกษาที่มีสถานะภาพคงอยู 
คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.2.6 รายงานกปค.คร้ังที่ 9/2561  วาระที่ 4.14  เร่ืองรายงานจํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จําแนก
ตามที่ตั้ง คณะ สาขาวิชา ปที่สมัครและสถานภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

ศษ. 5.2.2.7 รายงานกปค.คร้ังที่ 12/2560 4.4 เร่ือง  การเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา  
2561  

ศษ. 5.2.2.8 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่11/2561  วาระที่  5.2  ขอสงรายงานการประเมินตนเอง มคอ. 7 
ระดับหลักสูตร 

ศษ. 5.2.2.9 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่12/2561  วาระที่  1.4  
ศษ. 5.2.2.10 รายงานการประชุม กปค.คร้ังที ่13/2561 วาระที่ 4.23  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตร 
ศษ. 5.2.3.1 เอกสารงบประมาณรายจายจากรายได ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2561 มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
ศษ. 5.2.3.2 บันทึกขออนุมัติดําเนนิการคัดเลอืกบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการตําแหนง

อาจารย 
ศษ. 5.2.3.3 รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่8/2560  วาระที่ 5.20 – 5.24 เร่ืองจางอาจารยประจาํหลักสตูร 
ศษ. 5.2.3.4 รายงานการประชุมกปค. คร้ังที ่10/2560  วาระที่ 5.2 เร่ือง ขอเสนอจางรองศาสตราจารย             

ร.ท. ฐิรชัย หงษยันตรชัย  เปนอาจารยประจําหลักสูตร   วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
จิตวิทยา   

ศษ. 5.2.3.5 เอกสารการเบิกจายการเขารับการอบรมและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
ศษ. 5.2.3.6 คําสั่งมหาวิทยาลยัรามคําแหง ที่ 735/2561 เร่ืองแตงตั้งรองศาสตราจารย และคําสั่งที่ 

1348/2561 เร่ืองแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย 
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