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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
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                        เป้าประสงค์ที่ 1              
ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ได้รับการเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

           กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมงานวิจัยและบุคลากร     
 
 โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากร 
 

ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย เจ้าของงานวิจัย 
จ านวนเงิน/แหล่งทุน 
(งบแผ่นดิน/ 
งบรายได้/แหล่งอื่นๆ) 

1 การสร้างแบบทดสอบที่มีความเทีย่งและความ
ตรงตามทฤษฎีการตอบข้อสอบจากคลัง
ข้อสอบ 

ผศ.ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน์ 
(หัวหน้าโครงการ) และ  
รศ.ดร.สุวิมล  ติรกานันท ์

งบรายได ้
96,504 บาท 

2 แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสตรีระดับ
ปริญญาโทภูมภิาค คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อ.ผ่องพรรณ  สิทธิชัย งบรายได ้
81,948 บาท 

3 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมการใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อ.ยาซา  มะหะมาน งบรายได ้
79,704 บาท 

4 ผลการใช้โปรแกรมการออกก าลังกายที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายและ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อ.ปัญญา  พุดซ้อน งบรายได ้
80,904 บาท 

5 สภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

น.ส.กรรณิการ์  ตนะทิพย ์ งบรายได ้
63,912 บาท 

6 การศึกษาความคดิเห็นของอาจารย์โรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหงที่มตี่อการ
ส่งเสริมการเรียนร่วมในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อ.สุจินต์ ใจกระจ่าง และ 
อ.พัชนี ประสิทธิธัญกิจ 

งบรายได ้
73,800 บาท 

7 ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติและความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

อ.ส ารวย  หาญห้าว งบรายได ้
55,068 บาท 
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ล าดับที ่ ชื่องานวิจัย เจ้าของงานวิจัย 
จ านวนเงิน/แหล่งทุน 
(งบแผ่นดิน/งบ
รายได้/แหล่งอื่นๆ) 

8 การศึกษาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของครูผู้สอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

อ.ภัทร์  หาสาสน์ศร ี งบรายได ้
51,864 บาท 

 
 
          กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์    
 

 โครงการอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
วิทยานิพนธ์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อวิทยานิพนธ ์ เจ้าของวิทยานิพนธ ์
จ านวนเงิน/
แหล่งทุน 

1 การสร้างบทเรียนวดีีทัศน์ส าหรับผูอ้บรมอาชีพ
นะยะสั้น เรื่องความรู้และหลักประกอบอาหาร
ญี่ปุ่น ประเภทซูชิ 

นายอรรถพล  ทองสิมา 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

2 การศึกษาความสามารถในการอ่านค าพ้ืนฐาน
จากการใช้ชุดการสอนด้วยเพลงของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรยีนรู้ โรงเรียนประเสริฐ
อิสลาม 

น.ส.ปรัชญา  รติศาสนต์พงศ ์ 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

3 พฤติกรรมการบริหารที่ท าให้เกิดประสิทธิผล
การจัดการศึกษาตามการรับรู้ของครูกลุ่ม
โรงเรียนกรุงเทพกลางสังกัดกรุงเทพมหานคร 

น.ส.รตันาภรณ์  วงศ์ศรีอ่อน 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

4 พฤติกรรมการจัดความขัดแย้ง ความฉลาดทาง
อารมณ์และความสามารถเผชิญฝา่ฟันอุปสรรค
กับพฤติกรรมการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ของธนาคารไทยพาณชิย์แห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร 

นายปกฉัตร  กุสโุมทย ์ 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างความภูมิใจแห่งตนใน
องค์การแรงจูงใจในการท างานการสนับสนุน
ทางสังคมกับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของ
ลูกจ้างช่ัวคราว ศูนย์บริการข้อมลูสรรพากร 

น.ส.พัชราภรณ์  โชตสิูงเนิน 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานตาม
สมรรถนะหลักของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 

น.ส.ณฏฐมนต์  ชูวงษ์ศตนันท์ 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
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ล าดับที ่ ชื่อวิทยานิพนธ ์ เจ้าของวิทยานิพนธ ์
จ านวนเงิน/
แหล่งทุน 

7 ความต้องการจ าเป็นของการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู
ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้รที่การศึกษา 
เขต 1 กรุงเทพมหานคร 

นายวิชัย  ลิขิตพรรักษ์ 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

8 ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

น.ส.พรมมณี  โฮชิน 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

9 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหา 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับ
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  

น.ส.พิชญาภา  พัฒน์รดากุล 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

10 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในงาน              
การรับรูค้วามส าเรจ็ในอาชีพและบรรยากาศ
องค์การที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองของ
พยาบาลสถาบันนิติเวชศาสตร ์

น.ส.สุนภีร  เปรมศร ี 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

11 ผลของการให้ค าปรึกษาแบบกลุม่ตามทฤษฎียดึ
บุคลเป็นศูนย์กลางต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและ
การเห็นคณุค่าในตนเองของผู้ติดยาเสพตดิ          
ณ สถาบันธัญญารักษ์ 

นายต้องชนะ  ชยากรโศภติ 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

12 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง การเห็นคณุค่าในตนเองกับแรงจูงใจ          
ใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนต้น 
โรงเรียนบางกะป ิ

น.ส.ศิรินาฎ  จ าปาทอง 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

13 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันโดยการใช้สื่อของจริง
กับสื่อรูปภาพของเด็กออทิสติก เตรียมความ
พร้อมระดับ 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ                  
เขตการศึกษา 1 สาขาอ าเภอเมือง  จ.นครปฐม 

นางอาลี  ไกวัลนาโรจน ์ 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

14 ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการเลี้ยงดู สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการปรับตัวด้านการเรยีน           
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

น.ส.นริศรา  วัดละเอียด 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

15 การศึกษาเปรยีบเทียบค าตอบรอสช์าค ระหว่าง
ผู้ป่วยโรคจิตเภทกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทาง
จิต เนื่องจากการใช้สารเสพติด 

นายกฤติภัทรฺ  วชิรปรัษฐา 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
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ล าดับที ่ ชื่อวิทยานิพนธ ์ เจ้าของวิทยานิพนธ ์
จ านวนเงิน/
แหล่งทุน 

16 ผลของกิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ต่อการรับรู้
ความสามารถของบิดา มารดาในการใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารกับบตุร 

น.ส.ฉันม์ธนิตถ์  วชิรปรัษฐา 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

17 การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดบัปริญญาโท 
สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

น.ส.ทัศนี  ทัศศร ี 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

18 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคณุค่าในตนเอง 
การรับรูค้วามสามารถของตนเองกับสัมพันธ์ภาพ
ระหว่างบุคคล 

นายยุทธภัณฑ์  พินิจ 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

19 ผลของการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
ตามทฤษฎียดึบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีความวิตก
กังวลและความซึมเศร้าในผูห้ญิงท่ีถูกกระท า
ความรุนแรงในครอบครัว 

น.ส.ผกาวรรณ  นันทะเสน 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

20 การศึกษาความสัมพันธ์ของการรบัรู้ความ
ยุติธรรมในองค์การ 

น.ส.ปิยฉัตร  มั่นคณุากร 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

21 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบทดสอบ
กลไกทางจิต (Defensive-Questionnaire-40) กับ
แบบทดสอบการวาดภาพคน (Draw-A-Person 
Test) ในผู้เสพสารเสพติดซ้ า 

น.ส.สกาวเดือน  เครือแสง 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

22 ผลของการบ าบดัความคดิและพฤติกรรม ท่ีมีต่อ
การเห็นคณุค่าในตนเองของเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู ้

น.ส.บุบผาทิพย์  ค าแสน 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

23 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีน คณะวิชาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิศิษ  ช านาญมา 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

24 การเปรยีบเทียบคูส่ีตัวอักษรบนพ้ืนหลัง 3 แบบ 
ของสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ที่มผีลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

นายสถาพร  เปี่ยมรัฐหริัญ 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

25 การสร้างเกมการสอนแบบซินเนคติกส์ผา่นแทบ
เล็ตเพื่อส่งสเริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

น.ส.ศุภผล  ตาเทพ 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

26 เจตคติของผูเ้รียนทีม่ีต่อการจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนของวิทยาลัยพณิชยการ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา ในเขต กรุงเทพฯ 

นายวัฒนา  โค้วมณ ี 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
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ล าดับที ่ ชื่อวิทยานิพนธ ์ เจ้าของวิทยานิพนธ ์
จ านวนเงิน/
แหล่งทุน 

27 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการก ากบัตนเองใน
การเรยีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี           
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

น.ส.เยาวภา  แสนเขยีว 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

28 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้
วิธีการสอนด้วยเทคนิคการสร้างแผนผังความคดิ 
และการสอนตามคู่มือครูของนักเรยีน                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

น.ส.ธมนต์อร  ทองยัง 13,300 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

รวม 28 ทุน (จ านวนทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วเสร็จ) 
 
 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินงาน/
ระยะเวลา 

สถานที ่

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน
เค้าโครงวิจัยท่ีมีคณุภาพ” 
 

22 พ.ค. 59 ห้อง EOB 302 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

2 โครงการบริการวิชาการเรื่อง “คลินิกให้
ค าปรึกษาการวิจยัทางการศึกษา” ปีการศึกษา 
2559 ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 

1 ภาคการศึกษา ทุกวัน
จันทร์ เว้นช่วง
ระยะเวลาการคุมสอบ
และปิดภาคการศึกษา 

ห้องประชุมภาค
วิชาการประเมินและ
การวิจัย ช้ัน 4 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

3 โครงการเป็นเจ้าจดัประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ Thailand 
National Conference on Phychology : 
Empowering People in the world of Change 
(TNPC 2016) ปลุกพลังแห่งจิตใจให้ทันโลกแห่ง
การเปลีย่นแปลง ประจ าปี 2559 

8 – 9 ก.ค. 59 อาคารจามจุรี 10 
คณะจติวิทยา 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
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 เสนอผลงานวิชาการ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย (ต่างประเทศ) 
 

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/อบรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 
อ.ธนัชพร  นามวัฒน ์ เสนอผลงานวิชาการเรื่อง THE 

13 International Conference on 
Chinese as a Second Language 
(ICCSL-13) “International 
Conference on One Belt and 
One Road Oriented Training 
Mode of Multi-level 
International Chinese Teaching 
Talents” 

22 – 25             
ก.ค. 59 

เมืองอูรูมูฉี 
มณฑลซินเจยีง 
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

50,400 

รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์  เสนอบทความวิชาการ เรื่อง 
HBL : The Approach for 
Learning To Be A Completed 
Humanity  ณ ประเทศกรซี 

20 – 23  
ธ.ค. 59 

Athems Instute 
for Education 
and Research 
Athens ,Greece 

105,600 

อ.ดร.วนิดา  ฉัตรวิราคม เสนอบทความวิจัย เรื่อง “Using 
Scientific Activities to improve 
the Learning Behavior of 
Disabled Students in 
Ramkhamhaeng University” ใน
งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติชื่อ 4 ICSD 2016 
Secretariant European Center of 
Sustainable Development 

16 – 17             
ก.ย. 59 

กรุงโรม 
ประเทศอิตาลี ่

57,871 

รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิร ิ เสนอบทความวิจัย เรื่อง 
“รูปแบบการสอนแบบ Super 
Teaching (Super Teaching 
Model)” ในงานประชุม
นานาชาติ The International 
Journal of Arts & Sciences (IJAS) 
International Conference for 
Education 

21 – 24 
มิ.ย. 59 

เมืองมิวนิค 
ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมันน ี

- 
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 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย เรื่อง "การเขียน
เค้าโครงวิจัยที่มีคุณภาพ" โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ วิทยากรโดย คณาจารย์จากภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์โดยมีคณาจารย์
จากคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
ด้วย ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  

เพ่ิมโอกาสการบริการวิชาการให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
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                        เป้าประสงค์ที่ 1              
ด าเนินการบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ให้ชุมชนและ

สังคมได้รับความพึงพอใจ และน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ได ้
          กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม    
 
 1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 
จ านวน/
ผู้เข้าร่วม 

1 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “Shade 
and Shadow แสงเงาสื่อ
อารมณ์” 

1 วัน อาคารนครชุม 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- นักศึกษา ครู และ
ผู้สนใจ 

2 งานสัมมนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง "เส้นทางสู่การเป็น
นักออกแบบสติ๊กเกอร์
ไลน์" มีผูเ้ข้าร่วมสัมมนา
จากท้ังภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1 วัน อาคารนครชุม 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- ครู บุคลาการทาง
การศึกษา 
 

3 อบรมเชิงปฎิบัติการ 
เรื่อง "การใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรคด์้วยอินโฟ
กราฟิก"   
 

1 วัน อาคารนครชุม 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- นักศึกษา ครู และ
ผู้สนใจ 
 

4 โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม เรื่อง"การ
พัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยการวิจัยและ
เทคโนโลยี" 
 

27 ก.พ. 59 
 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 
อาคารเวียงค า 
(VKB) 

50,000 
 

นักศึกษา ครู และ
ผู้สนใจ 
 

5 โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม เรื่อง “การ
ส่งเสริมคณุลักษณะและ
สมรรถนะครูเพื่อจัดการ
เรียนการสอน” 

1-2 และ 
4-5 ก.พ.59 
 

ณ ห้องประชุมชั้น 
2 อาคารศรีชุม 

146,000 
(เงินสนับสนุน
จากศูนย์
การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
เขตลาดพร้าว) 

นักศึกษา ครู และ
ผู้สนใจ 
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 2. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างคณะ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ จ านวน/ผู้เข้าร่วม 
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
เชิงบูรณาการ สู่ชุมชนชาวอุทัยธานี 
ครั้งท่ี 3 “การพัฒนาทักษะการปรบั
พฤติกรรมตามหลักจิตวิทยาในเดก็
ซนสมาธสิั้น” 

28 ม.ค. 2559 
 

จังหวัดอุทัยธาน ี 25,300 81 คน 

 
 3. บุคคลที่ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
 

ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม วัน-เวลา สถานที ่
ผศ.ดร.สรุีพันธุ์  วรพงศธร ผู้ตรวจสอบประเมินมาตรฐาน

งานสุขศึกษาของสถานบริการ
สาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธาน ี

27-30 มิ.ย. 59 สถานบริการสาธารณสุข   
จ.สุราษฎร์ธาน ี

อ.ภาสุดา  ภาคาผล วิทยากร “โครงการปัจฉมิ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกห่าง
อาชีพ” 

18 พ.ค.59 
8.00-12.00น. 

ห้องประชุมราชพฤกษ์           
ช้ัน 1 คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ี

ผศ.ดร.ปรัชญา ปยิะมโนธรรม วิทยากร โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรนักบริหารระดับต้น (ผู้
ปฏิบัติ) สปน. รุ่นที่ 1 บรรยาย
ในหัวข้อ “การมสี่วนร่วมและ
ขจัดความขัดแย้งในการ
ท างาน”  

14 มิ.ย.59 
9.00-16.00น. 

โรงแรมอสีตัน มักกะสัน 
กรุงเทพฯ 

อ.เกษม  ชูรัตน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร 

15 มิ.ย. 59 ห้องประชุม 434 อาคาร
คณะศึกษาศาสตร์                   
ม.ราชภัฏจันทรเกษม 

อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา วิทยากรโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาจาก
งานประจ าสู่งานวิจัย (Routine 
to Research : R2R)” 

13 – 14           
มิ.ย. 59 
9.00-16.00น. 

ห้อง ICB 301 ช้ัน 3อาคาร
สถาบันคอมพิวเตอร์  
ม.รามค าแหง 
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ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม วัน-เวลา สถานที ่
รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิร ิ วิทยากรโครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ในหัวข้อ 
Workshop on “Creative 
Activities For Young and 
Creative Mind Teachers” 

26-27               
พ.ค. 59 

ห้องประชุม 2 A 
โรงเรียน สธ.มร.(ฝ่าย
มัธยม) 

อ.ดร.อุมาภรณ์  สุขารมณ ์ วิทยากรพิเศษโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสตูรพิเศษ 
“พลังแห่งความส าเร็จ” 

20-27           
มิ.ย. 59 

ศูนย์อบรมมลูนิธิเหลาจื่อ
เต้าเต๋อสากล อ.บ่อพลอย 
จ.กาญจนบุร ี

ผศ.ดร.สรุีพันธุ์  วรพงศธร ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงาน
สุขศึกษาของสถานบริการ
สาธารณสุข จ.กระบี ่

11-13               
ก.ค. 59 

สถานบริการสาธารณสุข 
จ.กระบี ่

อ.ดร.ทวิภา  ตั้งประภา โครงการพัฒนาองค์การเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพในการท างาน
เรื่อง “การออกข้อสอบและการ
วัดผลทางการศึกษา” 

7 - 9 มิ.ย. 59 บ้านไม้ชายเลนรสีอร์ท        
จ.สมุทรสงคราม 

ผศ.ดร.สุวิมล  กฤชคฤหาสน ์ วิทยากรบรรยายโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
การวัดผลและประเมินผลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพงานวัดและ
ประเมินผล 

15 – 16            
มิ.ย. 59 
8.30-16.00น. 

ห้องประชุมเสาวรส 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี จ.นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.ปรัชญา ปยิะมโนธรรม วิทยากรบรรยาย หัวข้อ 
“จิตวิทยาการไกลเ่กลี่ย” 

26 ก.ค. 59 
และ 9 ส.ค. 59 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์   
จ.กรุงเทพฯ 

ผศ.ดร.สุวิมล  กฤชคฤหาสน ์ วิทยากรบรรยายโครงการ
พัฒนาศักยภาพงานวิจัย 

29-30              
มิ.ย. 59 

ห้องประชุม 1153 
คณะครุศาสตร ์
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 

ผศ.ดร.ปรัชญา ปยิะมโนธรรม วิทยากรโครงการ “อบรม
ความรู้จติวิทยาการสื่อสารใน
การไกล่เกลีย่ข้อพิพาทแก่
บุคลากรผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับ
การไกล่เกลีย่ข้อพิพาท” 

18 ส.ค. 59 โรงแรมวังใต้ ต.มะขามเตี้ย 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

ผศ.ดร.สุพจน์  อิงอาจ วิทยากรอภิปรายเรื่อง 
หลักสตูรรายวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

17 มิ.ย. 59 
9.00-12.00น. 

อาคารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช้ัน 4 ห้อง Smart 
Classroom 1-4 
 ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
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ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม วัน-เวลา สถานที ่
ผศ.ดร.ปรัชญา ปยิะมโนธรรม วิทยากรพิเศษ หัวข้อเรื่อง 

“เทคนิคจิตวิทยาโนม้น้าวจิตใจ
ด้วยเทคนิค NPL ขั้นพื้นฐาน” 
หัวข้อเรื่อง “จิตวิทยาการ
บริหารและสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน” 
หัวข้อเรื่อง “จิตวิทยาการขาย 
เพื่อเพ่ิมยอดขาย ด้วยเทคนิค 
NPL” 

26 ก.พ. 59 
 
 
19 ส.ค. 59 
 
 
28 ต.ค. 59 

ห้องศาลาแดง ช้ัน 2 
โรงแรมดุสติธานี  
จ.กรุงเทพฯ 
ห้องสโรชา ช้ัน 3 
โรงแรมอโนมา แกรนด์  
จ.กรุงเทพฯ 
ห้องศาลาแดง ช้ัน 2 
โรงแรมดุสติธานี  
จ.กรุงเทพฯ 

ผศ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรต ิ วิทยากรโครงการสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การสอน
แบบทันสมัย และเทคนิค
วิธีการสอนแนวใหม”่ 

14-15           
ก.ค. 59 

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร
อ านวยการ  
ม.ราชภัฏสงขลา 

อ.รพีกรณ์  เปี่ยมพืช วิทยากรโครงการกระตุ้น
พัฒนาการในเด็ก : เด็กสมาธิ
สั้น และบกพร่องทางการ
เรียนรู ้

25 ส.ค. 59 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
อาคารราชสดุา คณะ
พยาบาลศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ม.ธรรมศาสตร ์

อ.เสาวลักษณ์  สุขสังข์ กรรมการตัดสินในกิจกรรม 
“การแข่งขันภาษาจีน”รอบ
ศูนย์เครือข่าย 

2 ส.ค. 59 หอประชุม 100 ปี สมเด็จ
ย่า โรงเรยีน           นวมิ
นทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้า 

ผศ.ดร.ปรัชญา ปยิะมโนธรรม วิทยากร หัวข้อ “พื้นฐานการ
เป็นหัวหน้างานสมยัใหม”่ 

25 ก.ค. 59 บริษัท ปูนซีเมนตไ์ทย 
จ ากัด(มหาชน) ส านักงาน
ใหญ่ 

อ.ธนัชพร  นามวัฒน ์ วิทยากร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “ภาษาจีนพา
เพลิน” 

6-7 ส.ค. 59 อาคาร 23 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
ม.ราชภัฏเพชรบุร ี

อ.ภาสุดา  ภาคาผล วิทยากร โครงการ “ครูสังคม
กับการจัดการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” 

12 ก.ค. 59 ห้องประชุมร่มฉตัรบารมี 
ช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
ม.ราชภัฏเพชรบุร ี

ผศ.กัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี วิทยากรโครงการอบรม
หลักสตูร “การท าธุรกิจขนมใส่
ไส้ (ขนมใสไ่ส้ ขนมเทียน ขนม
กล้วย)”  

23 -25              
ก.ค. 59 

ห้องปฏิบัติการอาหารและ
โภชนาการ อาคารศรีชุม 
ช้ัน 2 ศนูย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจและจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ม.รามค าแหง 
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ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม วัน-เวลา สถานที ่
ผศ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรต ิ วิทยากรโครงการอบรม “กล

ยุทธ์การจัดการเรยีนรูสู้่
อาจารย์มืออาชีพ” 

1 – 2 ส.ค. 59 ห้องประชุมใช้บางยาง 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ม.เทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย 

อ.ดร.ทวิกา  ตั้งประภา วิทยากร โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสติและทักษะนิสติ
ในศตวรรษที่ 21 

31 ก.ค. 59 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 
28 ส านักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

ผศ.ดร.ปรัชญา ปยิะมโนธรรม วิทยากรเพื่อส่งเสริมความรู้
ทักษะ และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหัวข้อ “จิตวิทยา
การบริหารและการจูงใจในการ
ท างาน” 

29 ก.ค. 59 โรงแรมแมนดาริน  
สามย่าน จ.กรุงเทพฯ 

อ.ดร.รังสิมา  หอมเศรษฐ ี กรรมการผูต้รวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 

4 ส.ค. 59 ก้อง JM203 ช้ัน 2 อาคาร
คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 

ผศ.กัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี วิทยากรโครงการอบรม
หลักสตูร “การท าธุรกิจขนม
ไหว้พระจันทร์ และ ขนม
เปี๊ยะ”  

3 – 5 ก.ย. 59 ห้องปฏิบัติการอาหารและ
โภชนาการ อาคารศรีชุม 
ช้ัน 2 ศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจและจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ม.รามค าแหง 

อ.ดร.กัลยามล  อินทุสุต วิทยากรการประชุมปฏิบตัิการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียน
รายงานการวิจยั และ
บรรณาธิการกิจสรุปผล
โครงการวิจัยและพัฒนา 
“ปัจจัยและแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนในฝันสูม่าตรฐานสากล
อย่างยั่งยืน” 

29 ส.ค. 59 
ถึง 
1 ก.ย. 59 

โรงแรมริเวอรไ์ซด์            
บางพลัด จ.กรุงเทพฯ 
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 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การส่งเสริมคุณลักษณะและ
สมรรถนะครูเพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยมี ผศ.ดร.มานิกา วิเศษสาธร อ.ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง และ
คณาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยา บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการสอน ผศ.อดุลย์ ไทรเล็กทิม และ
คณาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเขียนแผนการสอน 
ภายในการอบรมมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (กศน.กทม.) ซึ่ง ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และนายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อ านวยการ กศน.กทม. เป็นตัวแทนในการลง
นามเพ่ือร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนกิจกรรมวิชาการต่อไป ในการนี้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เข้า
ร่วมงานด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศรีชุม วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559   
 
 
 

         
 

 
 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "รู้ลึก รู้จริง รู้จักตนเอง ด้วยกลุ่มบ าบัด” โดยนักศึกษากระบวน

วิชาPSY 4298 สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม NCB 101 
อาคารนครชุม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  
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 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "การพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยการวิจัยและเทคโนโลยี" ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ 
วิทยากรโดย อ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา อาจารย์ประจ าภาควิชาการประเมินและการวิจัย ในการนี้คณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงานด้วย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเวียงค า (VKB) วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2559  
 
 
 



 
 

 
 
Annual Report 2016 รายงานประจ าปี 2559 
 

41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 
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                        เป้าประสงค์ที่ 1              
นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ ความเขา้ใจ และร่วมอนุรักษ์ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
              กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม    
 
 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม สถานที่ / ระยะเวลา งบประมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการ “ศึกษาศาสตร์ สัมพันธ์” 1 ม.ค. 59 

ลานศิลปวัฒนธรรม 
อาคารนครชุม 

53,000 200 คน  

โครงการพิธีไหว้ครูคณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

11 ส.ค. 59 
ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 
322 อาคารสุโขทัย 

- 200 คน 

โครงการสืบสานประเพณไีทย 
“ท าบุญหล่อเทียนจ าน าพรรษาและ
ถวายเทียนพรรษา” ประจ าปี 2559 

15 ก.ค. 59 
วัดเทพลีลา 

20,000 60 คน 

โครงการ “วันฉลอง
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ (ช้ัน
สายสะพาย) คณะศึกษาศาสตร”์ 

23 ก.ย. 59 
ห้องประชุม EOB 302                          
คณะศึกษาศาสตร ์
ม.รามค าแหง 

50,000 250 คน  

โครงการ “มุทิตาจิตแด่บุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ที่จะปฏิบัติงาน
ครบอายุ 60 ป”ี 

23 ก.ย. 59 
ห้องประชุม EOB 302                          
คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

73,000 250 คน  
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 ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ศึกษาศาสตร์
สัมพันธ์ ประจ าปี 2559 ภายในงานมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และจับรางวัล คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง  ณ ลาน
ศิลปวัฒนธรรม อาคารนครชุม วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 16.30 - 22.30 น.  
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 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย "ท าบุญหล่อเทียนจ าน าพรรษา และถวาย

เทียนพรรษา" โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธาน คณาจารย์และบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงาน ณ อุโบสถ วัดเทพลีลา วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Annual Report 2016 รายงานประจ าปี 2559 
 

45 

 

 

          
 

          
 

          
 

          
 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ผศ .ทิพย์  หาสาสน์ศรี  เป็นประธานเปิดงานวันฉลอง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย) และงานมุทิตาจิตแด่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 
302 ชั้น 3 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น.  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  

ด าเนินงานตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 



 
 

 
 
Annual Report 2016 รายงานประจ าปี 2559 
 

48 

 

 

                        เป้าประสงค์ที่ 1              
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้  

ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  
             กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน   
 
 การพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 
จ านวน/ 
ผู้เข้าร่วม 

ผลการประเมิน 
โครงการ 

โครงการ "แกะสบู่สู่ความเป็น
ไทยเพื่อเผยแพร่ต่อประชาคม
อาเซียน" 

30 ก.ย. 59 ห้องประชุม 302 
ช้ัน 3 อาคารคณะ
ศึกษาศาสตร ์

50,000 บาท 50 คน 3.51 

 

         
 

         
 
 

 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม "แกะสบู่สู่ความเป็นไทยเพ่ือเผยแพร่
ต่อประชาคมอาเซียน" โดยมี ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
ในการนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง
ประชุม 302 ชั้น 3 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2559   
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  

พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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                        เป้าประสงค์ที่ 1              
ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร  

             กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ   
 
 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะสูงขึ้น 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 
จ านวน/
ผู้เข้าร่วม 

1 โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะในการท างานของ
บุคลากร” 

22-24  
มิ.ย. 59 

 

ห้องประชุม EOB 
302                          
คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.รามค าแหง และ
โรงแรมรีเจ้นท์ 
ชะอ า จ.เพชรบุร ี

100,000 
 

เจ้าหน้าท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร ์

2 โครงการพัฒนาอาจารย์ทาง
วิชาการ เรื่อง “ทักษะด้านการ
เรียนการสอน และทักษะด้าน
การใช้สื่อการสอน” 

22-24 
มิ.ย. 59 

 

ห้องประชุม EOB 
302                          
คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.รามค าแหง และ
โรงแรมรีเจ้นท์ 
ชะอ า จ.เพชรบุร ี

65,000 
 

คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

3 โครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง 
“Preparing for Presentations in 
International Conferences” 

22  
ต.ค. 58 

ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารศรีชุม 

35,000 คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร ์

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู

20-22  
ก.พ. 59 

มหาวิทยาลยั
รามค าแหง            
และวังยาวรเิวอร์
ไซดร์ีสอร์ท 

713,600 คณาจารย์ 18 
คน 
นักศึกษา             
446 คน                    

5 โครงการอบรมเรื่อง “การใช้
ระบบฐานข้อมลู มคอ. กรอก
ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3)” 

1 ส.ค. 59 อาคาร ICB ห้อง 
301 สถาบัน
คอมพิวเตอร ์

- 60 คน 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การลงระบบฐานข้อมลู
ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษา CHE QA Online 
System 3D 

1 ส.ค. 59 ห้องปฏิบัติการ 
ITSC ช้ัน 2 อาคาร
เวียงค า 
ม.รามค าแหง 

28,640 66 คน 
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 การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ต่างประเทศ) 
 

ชื่อ-นามสกุล โครงการ/อบรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 
รศ.ดร.อ าไพ  เกียรติชัย          
อ.บงกช  ทองเอี่ยม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง Professional Training 
Course : Pre-service training and 
teacher education in finland 

18 -22 
เม.ย. 59 

University of 
Turku, Finland 

130,000 
บาท/คน 

 

          
 

         
 

         
 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์ทาง
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มร. เรื่อง "Preparing for Presentations in International Conferences" 
วิทยากรโดย Professor Dr. Edward M. Reeve จาก Utah State University, USA ในการนี้คณาจารย์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เข้าร่วมงานด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศรีชุม วันที่ 22 ตุลาคม 2558  
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 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ
ในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง" และโครงการ
พัฒนาอาจารย์ทางวิชาการ เรื่อง "ทักษะด้านการเรียนการสอนและทักษะด้านการใช้สื่อการสอน" โดยมี 
ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนุน คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคาร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และโรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ต์ บีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 22-24 มิถุนายน 2559  
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            กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันและการแก้ปัญหาของสังคม    
 
 โครงการรณรงค์ต้านสิ่งเสพติดและส่งเสริมสุขภาพ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
วันที่/
ระยะเวลา 

สถานที ่ งบประมาณ ผู้เข้าร่วม 

โครงการศึกษาศาสตร์ส่งเสรมิสุขภาพกายใจ
ร่วมต้านภัยยาเสพตดิ  

1 เม.ย. 59 ถึง 
 31 พ.ค. 59 

ห้องนันทนาการ 301
อาคารศรีชุม ช้ัน 3                  
ม.รามค าแหง 

25,000 80 คน 

 
 โครงการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  
วันที่/
ระยะเวลา 

สถานที ่ งบประมาณ ผู้เข้าร่วม 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซ้อม
ดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพออกจากอาคารสูง 
ของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร”์ 

10 มิ.ย. 59 ห้องประชุม 
EOB 302 คณะ
ศึกษาศาสตร ์

15,000 65 คน 

 

   
 
 

 คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการ
อพยพออกจากอาคารสูงของบุคลากร โดยมี อ.ชัยวัฒน์ หมู่เจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด
งาน คุณธนยศ ทองเจือเพชร, คุณกิตติศักดิ์ พงษ์กมลรัตน์, ด.ต.วิริยะ วงษ์ดนตรี, คุณอ านาจ ฉิมเทศ และ   
คุณนววิธ นวมาลา เจ้าพนักงานจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก เป็นวิทยากรในการอบรม ในการนี้ คณาจารย์ 
และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.  
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            กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด โดยได้
ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่ างต่อเนื่อง โดยด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ผศ.
ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็น
ประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย 
ผศ .ดร . พันธ์ศั กดิ์  พลสารัมย์  (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ประธานกรรมการ รศ.ธีระเดช    
ริ้วมงคล (คณะบริหารธุรกิจ มร.) กรรมการ      
อ.อรอนงค์ อิงช านิ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร.) 

กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทั้งศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจ
ประเมินฯ และรับฟังผลสรุปการประเมินฯ โดย
พร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคาร
ศึกษาศาสตร์  และเยี่ยมชมโครงการสัปดาห์
วิชาการ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 
2559
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                        คณะผู้จัดท า       

 
 
 ที่ปรึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  หาสาสน์ศรี 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
   
 

 ประธานคณะกรรมการ    
อาจารย์ ดร.นาที  เกิดอรุณ 
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

   
 

 กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ  ศักดิ์เจริญ 
อาจารย์ทิชพร  นามวงศ์ 
อาจารย์คึกฤทธิ์  ศิลาลาย 
นายสมชาย  กองเป็ง 
นางสาวกนกทิพย์  ไชยศิริ 
นางสาวภิญญา  คงทรัพย์ 

   
  
 กรรมการและเลขานุการ 
  นายธนารัตน์  พูลสี 
   
 



 






