
 

 

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําป 2553 
ตามผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2552 
(1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) 
ระหวางวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



คํานํา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ใหดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะศึกษาศาสตร ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 

2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เพื่อให

เกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้  

จะเปนประโยชนโดยตรงตอคณะศึกษาศาสตร และเกิดประโยชนโดยรวมตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ประจาํป 2553 

ประธานคณะกรรมการ.........................................................(ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภูอราม) 

     คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รองประธานคณะกรรมการ..............................................................(รศ.ดร.สุนีย  เหมะประสิทธิ์) 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

กรรมการ..........................................................................................(รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร) 

   คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

กรรมการ.........................................................................................(รศ.ปราณี  จงสุจริตธรรม) 

คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร              

กรรมการและเลขานุการ............................................................................(นางมุกดา  เกตุแกว) 

  สํานักประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ผูชวยเลขานุการ...........................................................................(น.ส.ธนวัลย  ต้ังเสถียรวงศา) 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553



สารบัญ 
หนา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) ................................................................................... 1 
นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดี .............................................................................................................. 2 
ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ...................................................................................................... 2 
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา ............................................... 3 
ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะศกึษาศาสตร ................................................................................ 4 
วัตถุประสงค ........................................................................................................................................ 5 
กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน ..................................................................................... 6 
กําหนดการประเมินฯ .......................................................................................................................... 6 
วิธีการดําเนนิงาน ................................................................................................................................ 7 
เกณฑการประเมิน .............................................................................................................................. 7 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ .................................................................. 8 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนงาน ............................................................... 9 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ................................................................................................... 10 

องคประกอบที่ 3 การพฒันานิสิต ..................................................................................................... 14 

องคประกอบที่ 4 การวิจยั ................................................................................................................ 15 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม .................................................................................... 18 

องคประกอบที่ 6 การทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม .................................................................................. 20 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ............................................................................................ 22 

องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ ......................................................................................... 24 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ......................................................................... 26 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ........................................................... 28 
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองดานการบริหารจัดการ ................................................... 29 
ภาคผนวก .......................................................................................................................................... 32 

ภาคผนวกที่ 1  ขอมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน ................................................................................. 33 

ภาคผนวกที่ 2  ขอมูลการสัมภาษณ .................................................................................................. 49 

ภาคผนวกที่ 3  ภาพกิจกรรม ............................................................................................................ 56 

 



 1 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
การประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการในวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดย

คณะกรรมการประเมินฯ ไดตรวจประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร จากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการ

ตรวจเอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณอาจารย บุคลากร นิสิตปจจุบัน ศิษยเกา ของคณะศึกษาศาสตร 

 คณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของ มก.จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 2.80 ผล

ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.68 ผล

ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนงาน 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.00 2.00 3.00 2.60 2.80 2.80 2.64 2.50 ดีมาก ดี 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 3.00 3.00 3.00 3.00 2.40 2.40 2.70 2.70 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.75 2.75 2.67 2.67 2.78 2.78 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ     3.00 2.00     3.00 2.00 ดีมาก พอใช 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายใน 

    3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.33 ดีมาก ดี 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกองคประกอบ 2.60 2.60 2.95 2.68 2.72 2.72 2.80 2.68   

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

  สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหคณะศึกษาศาสตรมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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• ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และบริหารงานแบบมีสวนรวม 

2. บุคลากรและนิสิตมีความผูกพันกับคณะ พรอมอุทิศกําลังกาย กําลังใจ และเวลาทํางานใหคณะ

อยางเต็มที่ รวมทั้งมีความสัมพันธอันดีตอกันแบบรุนพี่รุนนอง 

3. อาจารยมีศักยภาพทางการวิจัย วิชาการและวิชาชีพสูง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

2. อาจารยที่เปนหัวหนาโครงการวิจัย และจํานวนผลงานที่ตีพิมพในวารสารที่มี Impact factor ยังมี

นอย 

3. ขาดการวิเคราะหความตองการและแผนการใชทรัพยากรรวมกันของคณะ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีกลไกในการผลักดันใหอาจารยสงผลงานตีพิมพในวารสารที่มี Impact factor และสนับสนุน

ใหเปนนักวิจัยหลักมากขึ้น 

2. ควรมีการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรรวมกนัของคณะอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําไปสูการ

วางแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานยอยภายในคณะ (ทรัพยากรครอบคลุมทั้งพื้นทีภ่ายในและ

ภายนอกอาคาร หองคอมพวิเตอร หองสมดุ หองประชุม ฯลฯ) 

ขอเสนอแนะระดับมหาวทิยาลัย 
  - มหาวิทยาลัย ควรดูแลปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพโดยรอบของแตละคณะ เชน คูคลอง 

ขยะ แสงสวาง ที่จอดรถ ระบบความปลอดภัย และรถสวัสดิการ 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดี 
 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนาศักยภาพและสรางขวัญกําลังใจใหแกคณาจารยและบุคลากร ใน

หลายรูปแบบ โดยมีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนที่สอดคลองความตองการ 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต มีการบริหารจัดการดานหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนทางการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการทางการศึกษาของชาติ สอดคลองกับนโยบายของคณะที่

มุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษาของประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีความพรอม

ทางดานวิชาการ คุณภาพชีวิต และประสบการณวิชาชีพ เปดโอกาสใหนิสิตไดฝกประสบการณวิชาชีพจากเครือขาย

โรงเรียนที่ไดมีการประสานความรวมมือในการใหการศึกษาแกนิสิตใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
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2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย มีการบริหารจัดการในการสงเสริมและสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย บุคลากรวิจัย และนิสิต เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหสามารถผลิต

งานวิจัยที่เปนองคความรูทางดานการศึกษา เปนประโยชนทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบายตอการ

พัฒนาการศึกษาของชาติ สอดคลองกับนโยบายของคณะที่มุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษาของประเทศ โดยมี

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เชน การประชุม อบรม สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

การใหรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ การสนับสนุนงบประมาณผลิตงานวิจัยจากกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ทํา

ใหมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรของอาจารยและนักวิจัยเพิ่มข้ึน  

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการไดเปนอยางดี ทําใหคณะศึกษาศาสตรมี

ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอกดานการจัดการศึกษา จึงไดรับความไววางใจใหจัดโครงการบริการทาง

วิชาการแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

4. มีการสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดโครงการและ

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรณรงคใหอาจารย บุคลากร นิสิต และศิษยเกา รวมสืบสานศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทยตลอดปการศึกษา นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดกิจกรรมเพื่อหลอหลอมจิตวิญญาณความเปนครู

ใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ คร้ังที่ผานมา พบวา คณะศึกษาศาสตร มี

การพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเปนอยางดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 17 โครงการ และอยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ ไดแก โครงการ

ปรับปรุงกายภาพของคณะเพื่อใชประโยชนสูงสุด เพื่อแกไขจุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ เร่ือง หองเรียนและ

หองทํางานของนิสิต ยังไมเพียงพอ จึงมีแนวทางการทบทวนการจัดสรรการใชหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวนนิสิต 
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ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะศกึษาศาสตร 
  คณะศึกษาศาสตรไดรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ

ภายในระดับมหาวิทยาลัยแลว 9 คร้ัง คือ 

 ครั้งที่ 1  ประจําป 2544 ในรอบปการศึกษา  2542 (1 มิถุนายน 2542 - 31 พฤษภาคม  2543) 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพคณะศึกษาศาสตร จากทบวงมหาวิทยาลัย (ศ.ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ ประธาน

กรรมการ) ดําเนินการตรวจสอบระหวางวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ 2544 พบวามีผลการดําเนินงานครบ 63 ดัชนี 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรกําหนด 

 ครั้งที่ 2 ประจําป 2545 ในรอบปการศึกษา  2544 (1 มิถุนายน  2544 - 31 พฤษภาคม  2545) 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภายในระดับมหาวิทยาลัย (รศ.ดร.สุปรียา  ควรเดชะคุปต ประธาน

กรรมการ) ดําเนินการตรวจสอบระหวางวนัที่ 19 - 21 กุมภาพันธ 2546 พบวา มีผลการดําเนินงาน 65 ดัชนี จาก 67 

ดัชนี 

 ครั้งที่ 3 ประจําป 2546 ในรอบปการศึกษา  2545 (1 มิถุนายน  2545 - 31 พฤษภาคม  2546) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รศ.วีณา  วโรตมะ

วิชญ ประธานกรรมการ) ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระหวางวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2546 พบวา มีผล

การดําเนินงาน 9 องคประกอบ โดยใชเกณฑการประเมิน 4 ระดับ  คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ

ภายในคณะศึกษาศาสตร (รศ.รัชตวรรณ กาญจนปญญาคม ประธานกรรมการ) เขาตรวจสอบ ระหวางวันที่ 21 - 

22 และ 26 มกราคม 2547 พบวา มีผลการดําเนินงาน 58 ดัชนี จาก 69 ดัชนี 

 ครั้งที่ 4 ประจําป 2547 ในรอบปการศึกษา 2546 (1 มิถุนายน 2546-31 พฤษภาคม 2547) คณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร (ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  สมมาตย ประธานกรรมการ) ดําเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2547 พบวา มีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 

55 ดัชนี ที่กําหนดไว สวนดัชนีประเมินมีผลการดําเนินงานครบทั้ง 38 ดัชนี ตามที่กําหนดไว 

 ครั้งที่ 5 ประจําป 2548 ในรอบปการศึกษา  2547 (1 มิถุนายน  2547 - 31 พฤษภาคม  2548) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร (ดร.จีรศักดิ์  พงษพิษณุวิจิตร ประธานกรรมการ) เขา

ประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2548 พบวามีผลการดําเนินงานตามดัชนี

ตรวจสอบครบทั้ง 55 ดัชนี ที่กําหนดไว สวนดัชนีประเมนิมีผลการดําเนินงานครบทั้ง 41 ดัชนี ตามที่มก.กําหนด 

  ครั้งที่ 6 ประจําป 2549 ในรอบปการศึกษา  2548 (1 มิถุนายน  2548 - 31 พฤษภาคม  2549) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย กลุมสาขาศึกษาศาสตร (ผศ.สัมพันธ  หุนพยนต 

ประธานกรรมการ) เขาประเมินคุณภาพภายใน สําหรับกลุมสาขาศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 9, 14, 17 และ 20 

พฤศจิกายน 2549  พบวาผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 55 ดัชนี และดัชนีประเมินครบทั้ง 41 ดัชนี 

ตามที่มก.กําหนด 
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 ครั้งที่ 7 ประจําป  2550 ในรอบปการศึกษา  2549 (1 มิถุนายน  2549 – 31 พฤษภาคม  2550) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย กลุมสาขาศึกษาศาสตร (ผศ.ดร.พนิต  เข็มทอง ประธาน

กรรมการ) ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับกลุมสาขาศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 27 - 28 สิงหาคม และ 

7 กันยายน 2550 มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ จํานวน 47 

ดัชนี ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีผลการประเมินตนเองที่คะแนน 4.04 อยูในเกณฑระดับดี และผลการ

ประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ ที่คะแนน 4.13 อยูในเกณฑระดับดี เชนกัน 

 ครั้งที่ 8 ประจําป 2551 ในรอบปการศึกษา  2550 (1 มิถุนายน  2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง ประธานกรรมการ) ดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2551 มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพครบทั้ง 9 องคประกอบ จํานวน 47 ดัชนี ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีผลการประเมินตนเองที่คะแนน 

3.89 อยูในเกณฑระดับดี และผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ ที่คะแนน 3.89 อยูในเกณฑระดับดี 

เชนกัน 

ครั้งที่ 9 ประจําป 2552 ในรอบปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง ประธานกรรมการ) ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 พบวา คณะศกึษาศาสตร มีการดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมิน จํานวน 42 ดัชนี 

ตามที่กําหนด โดยคณะศึกษาศาสตรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 อยูในเกณฑดีเยี่ยม สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยูในเกณฑดีเยี่ยม สําหรับผลการประเมินตามดัชนี มก. ที่ตรงกับตัวบงชี้

ของ สกอ. จํานวน 31 ดัชนี คณะศึกษาศาสตรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 อยูในเกณฑดี สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 อยูในเกณฑดี  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่

ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินฯ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมนิฯ เบื้องตน  

ณ หองประชมุสารนิเทศ ยพุา วีระไวทยะ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร 

เวลา 09.30 – 11.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

 - ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนาํคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 

 - ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศกึษา 2552 

โดยนําเสนอประเด็นหลกัที่สําคัญ ดังนี ้

1. ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและดัชนี
ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจยันาํเขา 

กระบวนการ และผลผลิต  รวมทัง้ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

และมุมมองดานการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา และ

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

4. ผลลัพธจากการดําเนนิงานตามระบบประกันคุณภาพ  

- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวททยะ  

อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร แบงเปน 2 ทีม ดังนี้ 

 ทีมที่ 1  ไดแก  ประธานฯ  รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร  และนางมุกดา เกตุแกว 

   เวลา 13.00 – 14.00 น. กลุมที่ 1 กลุมอาจารยที่ไมใชผูบริหาร ของแตละภาควิชา      จํานวน 5 คน 

   เวลา 14.00 – 15.00 น. กลุมที ่2 กลุมบุคลากรขาราชการ พนกังาน และลูกจาง              จํานวน 5 คน 
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 ทีมที่ 2  ไดแก รศ.ดร.สุนีย  เหมะประสิทธิ์  รศ.ปราณี  จงสุจริตธรรม  และน.ส.ธนวัลย  ต้ังเสถียรวงศา 

    เวลา 13.00 – 14.00 น. กลุมที ่1 กลุมนิสิตทุกระดับคละชั้นป                                  จํานวน 8 คน 

- ระดับปริญญาเอก 2 คน 

- ระดับปริญญาโท 3 คน 

- ระดับปริญญาตรี 3 คน 

   เวลา 14.00 – 15.00 น. กลุมที ่2 กลุมศิษยเกา และผูมีสวนเกี่ยวของ                          จํานวน 3 คน  

เวลา 16.00 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินฯ ในเบื้องตน 

วันศกุรที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ)  

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหารและ

บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร รับทราบ 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดตรวจประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร จากเอกสารรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) และไดรวบรวมขอมูล

เพิ่มเติมจากการตรวจเอกสารหลักฐาน และจากการสัมภาษณอาจารย บุคลากร นิสิตปจจุบัน ศิษยเกา จํานวน 21 คน 

เกณฑการประเมิน 
การกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพ คะแนนเต็ม 3 คะแนน คือ ประเมินตามเกณฑรายตัวบงชี้ 3 คะแนน 

สวนการพิจารณาการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน  

สําหรับการสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองคประกอบ มี

หลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย   ≤ 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดเพื่อให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่
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เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
 คณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนดของ มก.จํานวน 50 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 2.80 ผล

ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.68 ผล

ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบคณุภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนงาน 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 2.00 2.00 3.00 2.60 2.80 2.80 2.64 2.50 ดีมาก ดี 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต     3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 3.00 3.00 3.00 3.00 2.40 2.40 2.70 2.70 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 3.00 3.00 2.75 2.75 2.67 2.67 2.78 2.78 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ     3.00 2.00     3.00 2.00 ดีมาก พอใช 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายใน 

    3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.33 ดีมาก ดี 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกองคประกอบ 2.60 2.60 2.95 2.68 2.72 2.72 2.80 2.68   

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร ในรอบปการศึกษา 2552 สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนงาน ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่คณะศึกษาศาสตร

กําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนงานที่คณะศึกษาศาสตรกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 2 ตัว

บงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที ่3 ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) เปาหมาย 

ปการศึกษา 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ตัวตัง้ ผลลัพธ  

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน     3.00 3.00 3.00 2 2 2 2 

1.1 มีการกําหนด

ปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนา

กลยุทธ แผน

ดําเนินงาน และมี

การกําหนดตัวบงช้ี

เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ 

7 7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

1.2 รอยละของการ

บรรลุเปาหมายตาม

ตัวบงช้ีของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนด 

16 94.12% 44 95.65% 44 95.65% 80% 80% 3 3 3 / / / / 

17 46 46 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
- บุคลากรเขาใจวัตถุประสงคและยุทธศาสตรของคณะฯ ทําใหสามารถดําเนนิงานไดตามแผนงานและ

โครงการทีก่ําหนด 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ของแผนงานโครงการที่กําหนด ยังไมครบถวน 

2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานไมครบทุกภาควิชา 
ขอเสนอแนะ 
1. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใหครบตามที่กําหนด 

2. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใหครบทุกภาควิชา 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ซึ่งเปนองคประกอบที่

คํานึงถึงการการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนความสอดคลองกับความตองการ

ทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการ

เรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยืดหยุน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอหรือ

ปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง โดยบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม รวมทั้งศักยภาพของอาจารยที่

มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ที่มีภาระงานที่เหมาะสม และการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนที่ตอการจัดการเรียน

การสอนที่สงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพไดมาตรฐาน ที่ชวยสงเสริมใหการผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ

พรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ เพื่อรองรับความตองการของ

ตลาดไดอยางมีคุณภาพ จํานวน 14 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 14 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมิน

ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 2.64  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได

คะแนนเฉลี่ย 2.50  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

ปการศึกษา 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่2  การเรียนการสอน     1.93 2.64 2.50 10 9 7 8 

2.1 มีระบบและกลไกใน

การพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

7 7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

2.2 มีกระบวนการเรียนรู

ท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

7 7 7 7 7 3 3 3 / / / / 



 11 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

2.3 มีโครงการหรือ

กิจกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน 

ซ่ึงบุคคล องคกร และ

ชุมชนภายนอกมีสวน

รวม 

4 5 1 4 4 2 3 1 / x / x 

หมายเหตุ : มีผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชนมีสวนรวมไมครบทุกหลักสูตร 

2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

2,507. 

05 

26.12 2,327. 

90 

21.76 2,327. 

90 

21.76 25 25 3 1 1 x x x x 

96 107 107 

1.12 4.46% -3.24 -12.98% -3.24 -12.98% 

25 25 25 

2.5 สัดสวนของอาจารย

ประจําที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี ปริญญา

โท ปริญญาเอก หรือ

เทียบเทาตออาจารย

ประจํา 

1 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 60% 60% 3 3 3 / / / / 

104 115 115 

64 61.54% 74 64.35% 74 64.35% 

104 115 115 

2.6 สัดสวนของอาจารย

ประจําที่ดํารง

ตําแหนง อ. ผศ. รศ. 

และ ศ. 

60 57.69% 61 53.04% 61 53.04% 60% 60% 2 1 1 x x x x 

104 115 115 

32 30.77% 33 28.70% 33 28.70% 

104 115 115 

2.7* มีกระบวนการสงเสริม

การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารย 

0 5 5 3 3 0 3 3 / / x - 

2.8 มีระบบและกลไก

สนับสนนุใหอาจารย

ประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการ

สอน 

5 5 5 5 5 3 3 3 / / / / 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

2.9 รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่

ไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

7 58.33% 140 89.17% 140 89.17% 77% 80% 1 3 3 / / / / 

12 157 157 

2.10 รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่

ไดรับเงินเดือนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ 

6 85.71% 140 100% 140 100% 74% 80% 2 3 3 / / x / 

7 140 140 

2.11 

* 

ระดับความพึงพอใจ

ของนายจาง 

ผูประกอบการ และ

ผูใชบัณฑิต 

0.00 3.92 3.92 3.49  3.50  0 3 3 / / x - 

2.12 รอยละของนิสิต

ปจจุบันและศิษยเกา

ที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาที่

ไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยองใน

ดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ ศิลปะ

และวัฒนธรรม และ

ดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาติ/นานาชาติ 

42 1.913% 74 1.583% 74 1.583% 0.50% 0.50% 2 2 2 / / x x 

2,196 4,674 4,674 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

1,289 2,846 2,846 

2.13 รอยละของอาจารย

ประจําหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาซึ่งมี

คุณสมบัติเปนที่

ปรึกษาวิทยานิพนธที่

ทําหนาที่อาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

80 100% 83 98.81% 83 98.81% 100% 100% 3 3 3 x x x / 

80 84 84 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

2.14 ระดับความพึงพอใจ

ของนิสิตตอคุณภาพ

การสอนของอาจารย

และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

4.59 4.49 4.49 4.50 4.50 3 3 3 x x / / 

หมายเหตุ  * เปนตัวบงชี้ใหม ทําใหไมมีผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2551 จึงไมประเมินพัฒนาการ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. คณาจารยมีศักยภาพสงู สามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนแบบอยางที่ดี และ

นําผลประเมินการสอนมาปรบัปรุงอยางตอเนื่อง ทาํใหนิสิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิง่

สนับสนนุการเรียนรู 

2. คณะมกีระบวนการสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเปนระบบ 

3. คณะสงเสริมการทาํวิจยัเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดสรรทุนวจิัยสนับสนุน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. คณาจารยมีตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  

2. บางหลักสูตรมีรายวิชาที่ไมทันตอความกาวหนาของเทคโนโลยี 
ขอเสนอแนะ 
1. คณะควรมีระบบและกลไกในการสงเสริมอาจารยรุนใหมใหทําผลงานทางวิชาการ  และอาจารยอาวุโส

ใหทําผลงานเพื่อเลื่อนตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น 

2. คณะควรเพิ่มสมรรถนะของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาดานการอานและเขียนบทความวิชาการ/

บทคัดยอ เปนภาษาอังกฤษ (จากขอมูลสัมภาษณ) 

3. คณะควรมีแนวทางสงเสริมใหหองสมุดมีทรัพยากรที่เพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ (จาก

ขอมูลสัมภาษณ) 
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต ซึ่งเปนองคประกอบที่

คํานึงถึงการใหบริการที่จัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม ครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมความรู 

ประสบการณของนิสิต ตลอดจนมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เขมแข็งมากขึ้น เพื่อติดตามดูแลใหการชวยเหลือ 

ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 3 ตัวบงชี้ โดย

หนวยงานประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5   ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

ปการศึกษา 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ตัวตัง้ ผลลัพธ  

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่3  การพัฒนานสิิต     3.00 3.00 3.00 3 3 3 3 
3.1 มีการจัดบริการแก

นิสิตและศิษยเกา 

8 8 8 8 8 3 3 3 / / / / 

3.2 มีการสงเสริม

กิจกรรมนิสิตที่

ครบถวนและ

สอดคลองกับ

คุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

4 4 4 4 4 3 3 3 / / / / 

3.3 ระบบอาจารยที่

ปรึกษา 

5 5 5 5 5 3 3 3 / / / / 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต สรุปไดดังนี้  
  จุดแข็ง 

1. คณะจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู และนิสิตมีความพึงพอใจตอการบริการของ
เจาหนาที่ 

2. คณะสงเสริมกิจกรรมนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

3. มีระบบอาจารยที่ปรึกษา และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 - หองพกัสาํหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไมเพยีงพอ และขาดพืน้ที่ใหนิสิตระดับปริญญาตรีทาํกจิกรรม (จาก

ขอมูลสัมภาษณ) 
ขอเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มพื้นทีห่องพักและหองทาํกิจกรรมใหกับนสิิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย  ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการ

บริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรคให

สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแกอาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  

ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย ทรัพยากรที่จําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญ

และกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ สามารถตีพิมพ

เผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จํานวน 10 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 2.70 ผล

ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.70 ผลประเมินได

คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  ผลการประเมินองคประกอบที่ 4  การวิจัย 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

ปการศึกษา 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่4  การวิจัย      1.70 2.70 2.70 8 7 6 5 
4.1 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

สนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

6 6 6 6 6 3 3 3 / / / / 

4.2* มีกระบวนการ

และกลไกบริหาร

จัดการความรู

จากงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

0 5 5 4 4 0 3 3 / / x - 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

4.3 จํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค

จากภายในและ

ภายนอก

มหาวิทยาลัยตอ

อาจารยประจํา 

32,327,500 336,744. 

79 

29,147,400 272,405. 

61 

29,150,400 272,433. 

64 

60,000 60,000 3 3 3 / / / / 

96 107 107 

หมายเหตุ : มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก เพ่ิมขึ้น จากเดิม จํานวน 24,482,800 บาท เปน จํานวน 24,485,800 

บาท และเปนเงินจากทุนภายในมหาวิทยาลัย 9 เร่ือง จํานวน 3,560,000 บาท รวมเปนเงิน 29,150,400 บาท 

4.4 รอยละของ

งานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพร

ในระดับชาติ 

และระดับ

นานาชาติ ตอ

อาจารยประจํา 

53 55.21% 44 41.12% 69 64.49% 40% 40% 3 3 3 / / / / 

96 107 107 

0 0.00% 0 0.00% 2 2.90% 

53 44 69 

0 0.00% 13 38.24% 13 50.00% 

14 34 26 

หมายเหตุ : นับจาํนวนผลงานตีพิมพในระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ รวมทั้งจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารที่มี impact factor ไมถกูตอง เนือ่งจากมี

ผลงานตีพิมพระดับชาต ิ43 เร่ือง ระดับนานาชาต ิ26 เร่ือง วารสารที่มี impact factor  2 เร่ือง  และมผีลงานที่อาจารยเปนนักวิจัยหลกั 13 เร่ือง 

4.5* รอยละของ

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่

นํามาใชอนักอให 

เกิดประโยชน

อยางชัดเจนตอ

อาจารยประจํา 

0.00 0.00% 28 26.17% 28 26.17% 20% 20% 0 3 3 / / / - 

96 107 107 

4.6 จํานวนผลงาน 

วิจัยและงาน

สรางสรรคทีไ่ดรับ

การจดทะเบียน

ทรัพยสนิทาง

ปญญา 

 

0.5 0.5 0.5 1 1 2 2 2 x x x x 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

4.7* รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับ

การจดลิขสิทธิ์ 

และ/หรือ ได

รับรองคุณภาพ

จากหนวยงานที่

เช่ือถือไดตอ

อาจารยประจํา 

0 0.00% 33 30.84% 33 30.84% 19% 19% 0 3 3 / / x - 

96 107 107 

4.8 รอยละของ

บทความวิจัยที่

ไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน 

refereed journal 

หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ

ตออาจารยประจํา 

8 7.69% 4 3.48% 4 3.48% 15% 15% 1 1 1 x x x x 

104 115 115 

4.9 รอยละของ

อาจารยประจําที่

ไดรับทุนทําวิจัย 

และงานสราง 

สรรคจากภายใน/

ภายนอก

มหาวิทยาลัยตอ

อาจารยประจํา 

60 62.50% 68 63.55% 63 58.88% 60% 60% 3 3 3 / x / / 

96 107 107 

หมายเหตุ : นับจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ไมถูกตอง เนื่องจากมีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯ (ไมนับซํ้า) 

จากภายใน 25 คน และจากภายนอก 38 คน รวมทั้งหมด 63 คน 

4.10 รอยละของ

อาจารยประจําที่

เขารวมประชุม

วิชาการ/นําเสนอ

ผลงานวิชาการ

ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

58 60.42% 94 87.85% 94 87.85% 62% 62% 2 3 3 / / / / 

96 107 107 
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หมายเหตุ  * เปนตัวบงชี้ใหม ทําใหไมมีผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2551 จึงไมประเมินพัฒนาการ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปไดดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1. คณาจารยสวนใหญมีศักยภาพในการทําวิจัย สามารถหาทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยจํานวนมาก 

2. มีผลงานวิจัยที่เปนองคความรูทางดานการศึกษา เปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาการศึกษาของชาติ สอดคลองกับนโยบายของคณะที่มุงเนนความเปนเลิศทาง

การศึกษาของประเทศ 

3. มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ  และเชิงนโยบาย

ระดับประเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารยที่เปนหัวหนาโครงการวิจัยยังมนีอย เมื่อเทียบกบัจํานวนอาจารยทีท่ํางานวจิยั (อาจารยสวน

ใหญเปนผูรวมวิจัย) 

2. จํานวนผลงานที่ตีพิมพในวารสารที่มี Impact factor ยังมีนอย  
ขอเสนอแนะ 

  - ควรมีกลไกในการผลักดันใหอาจารยสงผลงานตีพิมพในวารสารที่มี Impact factor และสนับสนุนให

เปนนกัวิจยัหลักมากขึน้ 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการกระตุนเห็นความสําคัญของการนําความรู ความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยเผยแพรสู

สังคม เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็งของสังคมและประเทศชาติ 

จํานวน 5 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  ผลการประเมินองคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

ปการศึกษา 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มี

พัฒนาการ 
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน) 
x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม     1.80 3.00 3.00 3 3 3 3 

5.1 

* 

มีกระบวนการและ

กลไกในการบริการทาง

วิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของ

หนวยงาน 

0 5 5 5 5 0 3 3 / / x - 

5.2 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีสวนรวมใน

การใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม เปน 

ที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธ ภายนอก

มหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติตออาจารย

ประจํา 

54 51.92% 54 46.96% 52 45.22% 55% 55% 3 3 3 x x / / 

104 115 115 

5.3 รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการทาง

วิชาการ และวิชาชีพ 

ที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติ ตอ

อาจารยประจํา 

51 53.13% 39 36.45% 40 37.38% 55% 55% 3 3 3 x x / / 

96 107 107 

5.4 ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 
0 4.33 4.32 4.00 4.00 0 3 3 / / x x 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ / = บรรลุ / = มี

พัฒนาการ 
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดสวน) 
x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

5.5 มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการ

บริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอน และการวิจัย 

5 4 4 4 4 3 3 3 / / / / 

หมายเหตุ  * เปนตัวบงชี้ใหม ทําใหไมมีผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2551 จึงไมประเมินพัฒนาการ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม สรุปไดดังนี้ 

จุดแข็ง 
- คณะฯ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอกดานการจัดการศึกษา จึงไดรับความไววางใจให

จัดโครงการบริการทางวิชาการแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 

  - การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการยังไมครอบคลุม 4 ประเด็นตามคูมือตัวบงชี้ฯ และไมครบทุก

โครงการ 
ขอเสนอแนะ 

 - ควรปรับปรุงและจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการใหครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็นตาม

คูมือตัวบงชี้ฯ และประเมินผลใหครบทุกโครงการ เพื่อนําผลมาปรับปรุงการจัดบริการทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนองคประกอบ

ที่คํานึงถึงการสงเสริมใหเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย รวมทั้งเปนกิจกรรมที่มุงปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมอันดีงาม จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 8 

 

 



 21 
 

ตารางที่ 8   ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 

ปการศึกษา 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ตัวตัง้ ผลลัพธ  

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่6  การทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม     1.50 3.00 3.00 2 2 1 1 
6.1* มีกระบวนการและ

กลไกในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

0 4 4 3 3 0 3 3 / / x - 

6.2 รอยละของ

โครงการ/กิจกรรม

ในการอนุรักษ

พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและ

วัฒนธรรมตอ

จํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทา 

23 2.28% 22 2.45% 22 2.45% 2.20% 2.20% 3 3 3 / / / / 

1,010.77 898.42 898.42 

หมายเหตุ  * เปนตัวบงชี้ใหม ทําใหไมมีผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2551 จึงไมประเมินพัฒนาการ 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 

 - คณะฯ จัดโครงการและกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรณรงคใหอาจารย บุคลากร นิสิต และ

ศิษยเกา รวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยตลอดปการศึกษา นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดกิจกรรมเพื่อหลอ

หลอมจิตวิญญาณความเปนครูใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 - การจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยังขาดการเชื่อมโยงการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน

ระหวางนิสิตทุกระดับ (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
  ขอเสนอแนะ 
 - คณะฯ ควรจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหนิสิตทุกระดับไดรวมกิจกรรม และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และหลอมรวมจิตวิญญาณ และเกียรติศักดิ์ของ

นิสิตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่ดีใหเกิด

ความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

อยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน   และการศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ

อยางเทาเทียมกัน จํานวน 9 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินครบทั้ง 9 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง ได

คะแนนเฉลี่ย 2.78 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนน

เฉลี่ย 2.78 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9  ผลการประเมินองคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

ปการศึกษา 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ     2.00 2.78 2.78 7 7 6 6 

7.1 มีระบบการ

บริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล 

และภาวะผูนํา 

5 5 5 5 5 3 3 3 / / / / 

7.2 

* 

มีการพัฒนา

หนวยงานสู

องคการเรียนรู 

0 5 5 4 4 0 3 3 / / x - 

7.3 มีกระบวนการ

และกลไกในการ

บริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา 

และธํารงรักษาไว

ใหบุคลากรมี

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

5 4 4 5 5 3 2 2 x x x x 

7.4 ระดับความสําเร็จ

ในการเปดโอกาสให

บุคคล ภายนอกเขา

มามีสวนรวมในการ

พัฒนาหนวยงาน 

3 4 4 5 5 2 2 2 / / / / 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ  

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

7.5 รอยละของ

อาจารยประจําที่

ไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับ 

ชาติหรือนานาชาติ 

6 5.77% 4 3.48% 4 3.48% 3% 3% 2 3 3 / / / / 

104 115 115 

2 33.33% 3 75.00% 3 75.00% 

6 4 4 

7.6 มีการนําระบบ

บริหารความเสี่ยง

มาใชใน

กระบวนการ

บริหารการศึกษา 

0 5 5 5 5 0 3 3 / / x x 

7.7 ระดับความสําเร็จ

ของการถายทอด 

ตัวบงช้ีและ

เปาหมายของ

ระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

7 8 8 5 5 2 3 3 / / / / 

7.8 งบประมาณ

สําหรับการพัฒนา

คณาจารยทั้งใน

ประเทศและ

ตางประเทศตอ

อาจารยประจํา 

7,898,570 75,947. 

79 

6,643,538. 

93 

57,769. 

90 

6,643,538. 

93 

57,769. 

90 

70,000 70,000 3 3 3 x x / / 

104 115 115 

7.9 รอยละของ

บุคลากรประจํา

สายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะ

วิชาชีพทั้งใน

ประเทศหรือ

ตางประเทศ 

71 100% 79 100% 79 100% 100% 100% 3 3 3 / / / / 

71 79 79 

หมายเหตุ  * เปนตัวบงชี้ใหม ทําใหไมมีผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2551 จึงไมประเมินพัฒนาการ 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ จึงมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการมี

สวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกคณะ  

2. มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกดาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไมมีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานยังไมสะทอนถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของคณะฯ 

3. ขาดกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น  

2. ควรรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของคณะใหครบถวนและมี
ความชัดเจนในทุกโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด เชน มีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการ

ปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิผลของการทํางานที่เพิ่มข้ึน มีองคความรูหรือนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของคณะ 

3. ควรมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคณะฯ โดยภาคประชาชน 

4. จัดโครงการที่สรางแรงกระตุนใหทุกฝายไดมีสวนรวมทํางานเปนทีมใหกับคณะและมหาวิทยาลัย 

5. ส่ือสารใหบุคลากรทราบถึงความกาวหนาตามสายงาน  

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ซึ่งเปน

องคประกอบที่คํานึงถึงการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการ

วิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนทั้งจากเงินงบประมาณแผนดินและเงิน

รายได จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 2 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง ไดคะแนน

เฉลี่ย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 2.00 

ผลประเมินไดคุณภาพระดับพอใช รายละเอียดดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10   ผลการประเมินองคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ 

ตัวตัง้ ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรล ุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ     1.50 3.00 2.00 2 1 1 1 

8.1 มีระบบและกลไก

ในการจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบ

การเงินและ

งบประมาณอยาง

มีประสทิธิภาพ 

7 7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

8.2 

* 

มีการใช

ทรัพยากรภายใน

และภายนอก

หนวยงานรวมกัน 

0 4 1 4 4 0 3 1 / x x - 

หมายเหตุ : ขาดผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรและจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันอยางเปนระบบของคณะ ที่ครอบคลุมการ

ใชทรัพยากรทั้งหมด 

หมายเหตุ  * เปนตัวบงชี้ใหม ทําใหไมมีผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2551 จึงไมประเมินพัฒนาการ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
- คณะฯ มีศักยภาพสูงในการจัดหาและจัดสรรเงินรายได 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ขาดการวิเคราะหความตองการและแผนการใชทรัพยากรรวมกันของคณะ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรรวมกนัของคณะอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําไปสูการวาง

แผนการใชทรัพยากรรวมกนัระหวางหนวยงานยอยภายในคณะ (ทรัพยากร ครอบคลุมทั้งพืน้ที่ภายในและภายนอก

อาคาร หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองประชุม ฯลฯ) 

2. รายงานงบการเงินที่แสดงในรายงานการประเมินตนเอง ควรสะทอนศักยภาพที่แทจริงของคณะใน
ภาพรวมทั้งหมด และควรทาํการวเิคราะหคาใชจายดานตางๆ เพิ่มข้ึน 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่ง

เปนองคประกอบที่คํานึงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพที่กําหนด และเกิดความตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหนึ่งของ

การดําเนินงานประจําวัน จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 3 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง  

ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนน

เฉลี่ย 2.33 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11  ผลการประเมินองคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2551 2552 2552 2553 2551 2552 
คณะวิชา กรรมการ ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ตัวตัง้ ผลลัพธ  

(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตัง้ ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรล ุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ     2.00 3.00 2.33 3 2 2 2 
9.1 

* 
มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน

ที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

0 7 2 4 4 0 3 1 / x x - 

หมายเหตุ : เนื่องจากคณะฯ ยังไมมีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่เปนอัตลกัษณของคณะ อยางเปนรูปธรรม แตมีการพิจารณา

รวมกันในการกําหนดอัตลักษณของคณะฯ ในการประชุมสัมมนา เร่ือง การจัดการความรูเพ่ือขับเคลือ่นคณะศึกษาศาสตรสูความสําเร็จ 

9.2 มีระบบและกลไกการ

ใหความรูและทักษะ

ดานการประกัน

คุณภาพแกนิสิต 

7 7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

9.3 ระดับความสําเร็จของ

การประกันคุณภาพ

ภายใน 

5 6 6 5 5 3 3 3 / / / / 

หมายเหตุ  * เปนตัวบงชี้ใหม ทําใหไมมีผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2551 จึงไมประเมินพัฒนาการ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีกระบวนการในการดําเนินการถายทอดองคความรู และทักษะการประกันคุณภาพอยางเปน

รูปธรรม 

2. มีการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง ทุกหนวยงาน 

3. มีกระบวนการพัฒนานิสิตที่สอดแทรกในกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย เพื่อใหมีความรูและทักษะการ

ประกันคุณภาพ ที่สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับการเรียนและการปฏิบัติงาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - ยังไมมีการกําหนดอัตลักษณของคณะ พรอมตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพ  

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการกาํหนดอัตลักษณของคณะ พรอมตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพ 

2. การจัดทาํหลกัฐานประกอบการตรวจ ควรจัดทําใหเปนระบบ โดยมตีารางสรุปเพือ่ใหทราบวิธีไดมาซึ่ง

การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการดําเนินงาน แลวจงึมหีลักฐานที่เปนรายละเอียดของขอมูล 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรแลว พบวา มีระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม

แหงการเรียนรู โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกดาน จํานวน 50 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.68 ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 12 

ตารางที ่12    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล
ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ 
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพ
บัณฑิต 

        2.75 2.75 2.75 2.75 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

2.60 2.60 2.95 2.65 2.71 2.71 2.80 2.66 ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิ

บาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

3.00 3.00 2.89 2.44 2.80 2.80 2.88 2.63 ดีมาก ดีมาก 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจ

ของการบริหารการอุดมศึกษา 

2.50 2.50 3.00 2.82 2.67 2.67 2.75 2.68 ดีมาก ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ดานการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรู
และสังคมแหงการเรียนรู 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกมาตรฐาน 2.60 2.60 2.95 2.68 2.72 2.72 2.80 2.68   

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

  หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละดาน สามารถ

สะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  

 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก คะแนน

เฉลี่ย 2.75 สะทอนใหเห็นวา คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ ทําใหบัณฑิตไดรับการยอมรับ ไดงานทํา และไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองอยูในเกณฑดี ซึ่งนายจาง 

ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 

 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับดี

มาก  คะแนนเฉลี่ย 2.66 โดยมีผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ  และดานผลผลิต ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 2.60 2.65 และ 2.71 ตามลําดับ หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิ

บาลของการบริหารการอุดมศึกษา ไดคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.63 สวนดานพันธกิจของการบริหาร
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การอุดมศึกษา ไดคุณภาพระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.68  สะทอนใหเห็นวา คณะศึกษาศาสตร มีการบริหาร

จัดการตามพันธกิจเปนไปดวยดี สงผลใหไดผลผลิตไดคุณภาพระดับดีมาก ยกเวนในเรื่อง จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด สัดสวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ ระบบและกลไกในการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ การใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน และระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ยังไมสามารถดําเนินงานใหสัมฤทธิ์ผลตาม

เกณฑและเปาหมายที่กําหนดไว 

 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผลการ

ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.00 ซึ่งเปนผลการประเมินดานกระบวนการ สะท อนใหเห็นวา 

คณะศึกษาศาสตร มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  รวมทั้งมีการพัฒนา

หนวยงานสูองคการเรียนรู ไดเปนอยางดี 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมมุมองดานการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร แลวพบวา มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดาน

กระบวนการภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม

ทุกดาน คะแนนเฉลี่ย 2.68 อยูในเกณฑดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 13 

ตารางที ่13 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจดัการดานตางๆ   
การบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ 

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวน

เสีย 

2.00 2.00 3.00 2.75 2.78 2.78 2.79 2.68 ดีมาก ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน 3.00 3.00 3.00 2.67 3.00 3.00 3.00 2.80 ดีมาก ดีมาก 

3. ดานการเงิน 3.00 3.00 3.00 2.00     3.00 2.50 ดีมาก ดี 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรู

และนวัตกรรม 

2.60 2.60 2.83 2.83 2.50 2.50 2.65 2.65 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงช้ีทุกดาน 2.60 2.60 2.95 2.68 2.72 2.72 2.80 2.68   

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดีมาก คะแนน

เฉลี่ย 2.68 โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคุณภาพระดับพอใจ คะแนนเฉลี่ย 2.00 สวนดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต อยูในเกณฑดีมาก ทั้ง 2 ดาน มีคะแนนเฉลี่ย  2.75 และ 2.78 ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะ

ศึกษาศาสตร มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารยที่

ศักยภาพสูง สามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนแบบอยางที่ดี มีกระบวนการสงเสริมการทํา

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดสรรทุนวิจัยสนับสนุน มีกระบวนการสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพอยางเปนระบบ มีการนําผลประเมินการสอนมาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทําใหนิสิตมีความพึง

พอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย 4.49 อยางไรก็ตาม ยังมี

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมี

สวนรวม ยังไมครบทุกหลักสูตร ควรมีระบบและกลไกในการสงเสริมอาจารยรุนใหมใหทําผลงานทางวิชาการ เพื่อ

เลื่อนตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 2.80 

มาก โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ไดคุณภาพระดับดีมาก ทั้ง 3 ดาน มี

คะแนนเฉลี่ย 3.00, 2.67 และ 3.00 ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะศึกษาศาสตร มีการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกคณะ ทั้งในเรื่อง 

กระบวนการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เพื่อพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และการกําหนดตัวบงชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล การ

บริหารจัดการหลักสูตร ทําใหไดผลผลิตตามตัวบงชี้ไดคุณภาพระดับดีมาก 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดี คะแนนเฉลี่ย 2.50 โดยผลการ

ประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคุณภาพระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.00 สวนดานกระบวนการ ไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.00 สะทอนใหเห็นวา คณะศึกษาศาสตร มีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลทางการเงิน

อยางเปนระบบ ทั้งการหารายไดและการใชจาย รวมทั้งมีศักยภาพสูงในการจัดหาและจัดสรรเงินรายได จาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย (290,517.76 บาท/คน) และจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อสังคม และมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวนมาก 

(57,769.90 บาท/คน) 

- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.65 โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ ไดคุณภาพระดับดีมาก ทั้ง 2 ดาน 

มีคะแนนเฉลี่ย 2.60 และ 2.83 ตามลําดับ สวนดานผลผลิต ไดคุณภาพระดับดี คะแนนเฉลี่ย 2.50 สะทอนใหเห็นวา 
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คณะศึกษาศาสตร มีศักยภาพของอาจารยทางการวิจัย วิชาการและวิชาชีพสูง ทําใหสามารถหาทุนวิจัยทั้งจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเขารวมประชุมวิชาการ หรือการนําเสนอผลงานวิชาการจํานวนมาก โดยมี

กระบวนการสนับสนุนใหอาจารยผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหมี

ผลงานวิจัยที่เปนองคความรูทางดานการศึกษา เปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

รวมถึงการพัฒนาการศึกษาของชาติ สอดคลองกับนโยบายของคณะที่มุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษาของ

ประเทศ นอกจากนี้ มีกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค การพัฒนา

หนวยงานสูองคการเรียนรู สงเสริมใหบุคลากรประจําสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ  อยางไรก็ตาม จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลระดับชาติหรือ

นานาชาติ ยังมีนอย ควรมีกลไกในการผลักดันใหอาจารยสงผลงานตีพิมพในวารสารที่มี Impact factor และ

สนับสนุนใหเปนนักวิจัยหลักมากขึ้น 
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ภาคผนวกที ่1  
ขอมูลพืน้ฐานผลการดําเนินงาน 

 

ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

  องคประกอบที่ 1            

1  จํานวนตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณทั้งหมด 

ตัวบงชี้ 21 17 46 46 

2  จํานวนตัวบงชี้ของ

แผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุ

เปาหมาย 

ตัวบงชี้ 17 16 44 44 

3  มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 5 7 7 7 

  องคประกอบที่ 2            

4  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน

ทั้งหมด 

หลักสูตร 36 28 28 28 

5 - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 12 6 6 6 

6 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 1 1 1 1 

7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร 15 7 7 7 

8 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร 0 0 0 0 

9 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

10 - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 8 7 7 7 

11 - ระดับปริญญาโท (แผน ก และ

แผน ข ) 

หลักสูตร 0 7 7 7 

12  จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวน

และคุณวุฒิอาจารยเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ. 2548  

หลักสูตร 27 28 28 28 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

13 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 7 6 6 6 

14 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 1 1 1 1 

15 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 12 14 14 14 

16 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

17 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 7 7 7 7 

18  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่

ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 

คน 63 6 121 121 

19  จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด เรื่อง 90 139 120 120 

20 - ระดับปริญญาโท เรื่อง 70 112 98 98 

21 - ระดับปริญญาเอก เรื่อง 20 27 22 22 

22  จํานวนบทความจาก

วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 

เรื่อง 75 142 80 80 

23 - บทความจากวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพ

เผยแพร 

เรื่อง 35 117 60 60 

24 - บทความจากวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพ

เผยแพร 

เรื่อง 40 25 20 20 

25  ผลการประเมินความพึง

พอใจของผูเรียนในเรื่อง

คุณภาพการสอน และส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 

1-5 

4.49 4.59 4.49 4.49 

26 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

27 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

28 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

29 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย         
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

1-5 

30 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

31 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

32 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

ปกติ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

        

33 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

พิเศษ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

        

34 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย 

1-5 

        

35 - ระดับปริญญาเอก (ภาค

พิเศษ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

        

36  จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้น

ใหมหรือที่ปรับปรุง และจํานวน

หลักสูตรที่ยังไมมีการ

ปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือ

กิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร 

ภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร 0 0 6 6 

37 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร     1 1 

38 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     1 1 

39 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร     3 3 

40 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร     0 0 

41 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร     1 1 

42  จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา 

คน 1776 2196 2232 2232 

43 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 786 896 881 881 

44 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

45 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คน 10 11 11 11 

46 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

47 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 298 284 246 246 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

48 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 407 692 771 771 

49 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

ปกติ) 

คน 0 0 0 0 

50 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

พิเศษ) 

คน 0 0 0 0 

51 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 153 146 137 137 

52 - ระดับปริญญาเอก (ภาค

พิเศษ) 

คน 122 167 186 186 

53  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) รวมทุก

หลักสูตร 

FTES 2347 2507.05 2327.96 2327.96 

54 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 972.45 1010.77 898.42 898.42 

55 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES 148.61 176.02 158.32 158.32 

56 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) FTES 0 0 0 0 

57 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) FTES 0 0 0 0 

58 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES 369.5 351.38 300.56 300.56 

59 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES 856.44 968.88 970.66 970.66 

60 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

ปกติ) 

FTES 0 0 0 0 

61 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

พิเศษ) 

FTES 0 0 0 0 

62 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES         

63 - ระดับปริญญาเอก (ภาค

พิเศษ) 

FTES         

64  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี 

FTES 2347 2507.05 2327.9 2327.9 

65 - จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา ระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด 

FTES 1121.06 1186.79 1056.74 1056.74 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

66 - จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา ระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกทั้งหมดเมื่อปรับคา

เปนปริญญาตรี 

FTES 1225.94 1320.26 1271.16 1271.16 

67 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี (ภาค

ปกติ) 

FTES 369.5 351.38 300.56 300.56 

68 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี (ภาค

พิเศษ) 

FTES 856.44 968.88 970.6 970.6 

69  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอ 

คน 108 104 115 115 

70  จํานวนอาจารยประจําที่ลา

ศึกษาตอ 

คน 5 8 8 8 

71  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

คน 1 1 0 0 

72  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

คน 44 39 41 41 

73  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 

คน 63 64 74 74 

74  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย 

คน 47 44 54 54 

75  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 

คน 30 28 28 28 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

76  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดที่ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

คน 30 31 32 32 

77  จํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมดที่มีตําแหนง

ศาสตราจารย 

คน 1 1 1 1 

78  จํานวนผลงานวิจัย และหรือ

นวัตกรรมการเรียนการสอนของ

คณาจารย 

ชื่อเรื่อง     7 7 

79  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนและ

เผยแพรผลงานวิจัยดานการ

เรียนการสอนและนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

ชื่อเรื่อง     16 16 

80  จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มี

คุณสมบัติครบถวน ที่จะเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

คน 71 80 84 84 

81  จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทํา

หนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน 70 80 83 83 

82  จํานวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบ

สํารวจเรื่องการมีงานทํา 

คน 210 19 193 193 

83  จํานวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํา

กอนเขาศึกษา 

คน   19 193 193 

84  จํานวนบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษา และ/หรือไม

ประสงคทํางาน 

คน   7 36 36 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

85  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที

ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน 0 7 140 140 

86  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่

ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลัง

สําเร็จการศึกษา 

คน 0 6 135 135 

87  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่

ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน 0 0 5 5 

88  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่

ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน ต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน 0 0 0 0 

89  ระดับความพึงพอใจ ของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

    3.92 3.92 

90  จํานวนนิสิตปจจุบันและศิษย

เกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก

ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 45 42 74 74 

91 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 3 3 4 4 

92 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 0 0 0 0 

93 - ดานกีฬา สุขภาพ คน 42 39 70 70 

94 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

95 - ดานสิ่งแวดลอม คน 0 0 0 0 

96  จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษา

ปจจุบัน และศิษยเกา ระดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่

ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

ยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ

จากผลงานวิจัยและ/หรือ

วิทยานิพนธ 

คน     0 0 

97  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 0 0 2442 2442 

98 - ระดับปริญญาตรี คน     887 887 

99 - ระดับปริญญาโท คน     1383 1383 

100 - ระดับปริญญาเอก คน     123 123 

101 - ระดับ ป.บัณฑิต คน     49 49 

102 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  คน     0 0 

103  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่

จบการศึกษาทั้งหมด 

คน     193 193 

104  มีระบบและกลไกในการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ระดับ 7 7 7 7 

105  มีกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ   
ระดับ 7 7 7 7 

106  มีโครงการหรือกิจกรรมที่

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมี

สวนรวม 

ระดับ 4 4 5 1 

107  มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของคณาจารย 

ระดับ                

-    

               

-    

5 5 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

108  มีระบบและกลไกสนับสนุน

ใหอาจารยประจําทําการวิจัย 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ขอ 5 5 5 5 

  องคประกอบที่ 3            

109  ผลการประเมิน คุณภาพการ

ใหบริการนิสิต (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) 

คาเฉลี่ย 

1-5 

    3.56 3.56 

110  จํานวนโครงการกิจกรรม

นิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    36 36 

111 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/

กิจกรรม 

    11 11 

112 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

    4 4 

113 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    9 9 

114 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/

กิจกรรม 

    5 5 

115 - จํานวนกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    7 7 

116  จํานวนนิสิต แยกตาม

ประเภทกิจกรรม 

คน 0 0 4530 4530 

117 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

วิชาการ 

คน     449 449 

118 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

คน     476 476 

119 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนและรักษา

ส่ิงแวดลอม 

คน     816 816 

120 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจรรม

นันทนาการ 

คน     992 992 

121 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

คน     1797 1797 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

122  มีการจัดบริการแกนิสิตและ

ศิษยเกา   

ระดับ 8 8 8 8 

123  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิต

ที่ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค 

ระดับ 4 4 4 4 

124  ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 5 5 5 5 

  องคประกอบที่ 4            

125  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค 
บาท 23,143,200 32,327,500 29,147,400 29,150,400 

126 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

บาท 11,080,000 26,906,800 24,482,800 24,485,800 

127 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายในมหาวิทยาลัย 

บาท 12,063,200 5,420,700 4,664,600 4,664,600 

128  จํานวนอาจารยประจําที่

ไดรับทุนวิจัย 

คน 68 60 68 63 

129 - จํานวนอาจารยที่ไดรับ

ทุน จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

คน 22 32 36 38 

130 -  จํานวนอาจารยที่ไดรับ

ทุน จากภายในมหาวิทยาลัย 

คน 46 28 48 25 

131  จํานวนการเผยแพร 

ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค 

ชื่อเรื่อง 0 53 44 69 

132 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพ

เผยแพรระดับชาติ 

ชื่อเรื่อง   39 10 43 

133 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพ

เผยแพรระดับนานาชาติ 

ชื่อเรื่อง   14 34 26 

134 - จํานวนผลงานตีพิมพใน

วารสารที่มี impact factor 

ชื่อเรื่อง     0 2 

135 - จํานวนผลงานที่อาจารยเปน

นักวิจัยหลัก (Corresponding 

Author) หรือเปนชื่อแรก (First 

Author) 

ชื่อเรื่อง     13 13 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

136  จํานวนผลงานที่จดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

ชื่อเรื่อง 0.5 0.5 0.5 0.5 

137  จํานวนผลงานที่จดทะเบียน

พันธุพืช พันธุสัตว 

ชื่อเรื่อง 0 0 0 0 

138  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชน 

ชื่อเรื่อง 0 0 28 28 

139 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงวิชาการ 

ชื่อเรื่อง     21 21 

140 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงสาธารณะ 

ชื่อเรื่อง     5 5 

141 - จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบาย หรือ

ระดับประเทศ 

ชื่อเรื่อง     2 2 

142 - จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

ชื่อเรื่อง     0 0 

143  จํานวนผลงานที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือ

ได 

ชื่อเรื่อง 0 0 33 33 

144 -  จํานวนผลงานที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ์ 

ชื่อเรื่อง     33 33 

145 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง     0 0 

146  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับ

อางอิงใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูล 

ชื่อเรื่อง 0 8 4 4 

147  จํานวนบุคลากรสาย

สนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด 

คน 0 0 0 0 

148  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน 0 0 0 0 

149  จํานวนอาจารยประจําที่เขา

รวมประชุมวิชาการ นําเสนอ

ผลงานวิชาการในประเทศ 

คน 40 24 86 86 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

150  จํานวนอาจารยประจําที่เขา

รวมประชุมวิชาการ นําเสนอ

ผลงานวิชาการตางประเทศ 

คน 0 34 8 8 

151  มีกระบวนการและกลไก

สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ

งานสรางสรรค   

ขอ 6 6 6 6 

152  มีกระบวนการและกลไก

บริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอ     5 5 

  องคประกอบที่ 5            

153  จํานวนอาจารยประจําที่มี

สวนรวมในการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

คน 15 54 54 52 

154  จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนกรรมการ

วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 

คน 15 54 54 52 

155  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

34 51 39 40 

156  ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย 

1-5 

    4.33 4.32 

157  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการที่มีการสํารวจ

ความพึงพอใจ 

โครงการ/

กิจกรรม 

    28 26 

158  มีกระบวนการและกลไก

บริการทางวิชาการแกสังคม

ตามเปาหมายของหนวยงาน 

ระดับ     5 5 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

159  มีการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียน การสอน และ

การวิจัย 

ขอ 3 5 4 4 

  องคประกอบที่ 6            

160  จํานวนโครงการ/ กิจกรรม

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

21 23 22 22 

161  จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ

สงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

    1 1 

162  จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ

สงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

    0 0 

163  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ

พันธกิจดานการเรียนการสอน  

โครงการ/

กิจกรรม 

    9 9 

164  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ

พันธกิจดานการวิจัย  

โครงการ/

กิจกรรม 

    5 5 

165  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ

ดานการบริการวิชาการ   

โครงการ/

กิจกรรม 

    3 3 

166  จํานวนผลงานหรือชิ้นงาน

การพัฒนาองคความรูและสราง

มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    6 6 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

167  มีกระบวนการและกลไกใน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ     4 4 

  องคประกอบที่ 7            

168  จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนทั้งหมด 

คน 74 71 79 79 

169  จํานวนบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน 74 71 79 79 

170 -  ในประเทศ คน 74 71 79 79 

171 -  ตางประเทศ คน 0 0 0 0 

172  จํานวนอาจารยประจํา (รวม

นักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 10 6 4 4 

173 - ดานการวิจัย คน 5 2 3 3 

174 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

175 -  ดานอื่นๆ คน 5 4 1 1 

176  งบประมาณสําหรับพัฒนา

อาจารยทั้งในและตางประเทศ 

บาท       9,003,054.92        7,898,570.00        6,643,538.93        6,643,538.93 

177  มีระบบการบริหารจัดการที่

ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะ

ผูนํา 

ระดับ 5 5 5 5 

178  มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรียนรู 
ระดับ     5 5 

179  มีกระบวนการและกลไกใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 5 4 4 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

180  ระดับความสําเร็จในการ

เปดโอกาสใหบุคคลภายนอก

เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

ระดับ 3 3 4 4 

181  มีการนําระบบบริหารความ

เส่ียงมาใชในกระบวนการ

บริหารการศึกษา 

ระดับ     5 5 

182  ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 5 7 8 8 

  องคประกอบที่ 8           

183  รายรับทั้งหมดของหนวยงาน 

(ปงบประมาณ) 
บาท 135,414,751.50 228,511,354.62 267,000,374.89 267,000,374.89 

184  รายรับจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 

บาท 6,884,236.00 5,010,065.25 1,212,872.00 1,212,872.00 

185  งบดําเนินการทั้งหมด บาท 1,538,000.00 22,244,069.86 17,173,782.00 17,173,782.00 

186  คาใชจายทั้งหมดของ

หนวยงานโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ

ที่ดิน (ปการศึกษา) 

บาท 32,021,496.74 52,986,094.29 44,171,773.68 44,171,773.68 

187  คาใชจายทั้งหมดของ

หนวยงานโดยไมรวม ครุภัณฑ

อาคาร สถานที่และที่ดิน

(ปงบประมาณ) 

บาท 69,656,172.77 39,322,959.08 26,543,078.00 26,543,078.00 

188  คาใชจายดานครุภัณฑ

อาคาร สถานที่ และที่ดิน 

(ปงบประมาณ) 

บาท 2,295,141.30 636,178.00 2,402,817.46 2,402,817.46 

189  คาใชจายและมูลคา ในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

บาท 5,215,551.46 281,200.00 555,012.50 555,012.50 

190  คาใชจายและมูลคา ในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บาท 67,610.00 25,557.00 158,230.00 158,230.00 
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ชอง รายการ หนวย ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

191  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 

(ปงบประมาณ) 

บาท 672,168.80 682,656.29 774,691.50 774,691.50 

192  คาใชจายที่ใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท 706,734.89 439,275.92 388,079.22 388,079.22 

193  เงินเหลือจายสุทธิ 

(ปงบประมาณ) 

บาท 9,257,112.63 8,490,978.02 25,114,581.84 25,114,581.84 

194  สินทรัพย

ถาวร (ปงบประมาณ) 

บาท 2,295,141.30 36,800,706.29 46,873,588.99 46,873,588.99 

195  มีระบบ และกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย

การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 

196  มีการใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ   4 1 

  องคประกอบที่ 9        

197   มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา 

ระดับ   7 2 

198   มีระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการ

ประกันคุณภาพแกนิสิต 

ระดับ 7 7 7 7 

199  ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับ

ของ สกอ. 

ระดับ 5 5 6 6 
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ภาคผนวกที ่2  
ขอมูลการสมัภาษณ 

กลุมอาจารยที่ไมใชผูบริหาร จํานวน 5 คน 
1. ปญหาที่พบและแนวทางแกไข 

- มีอัตรากําลงัสายอาจารยไมเพียงพอ กับภาระงานสอนของภาควิชาการศึกษา ซึง่อาจารยสวนใหญมีภาระ

งานสอนคอนขางสูง สงผลตอการทํางานวิจัย และการพัฒนาอาจารย ถงึแมบางรายวิชาอาจารยสามารถ

สอนทดแทนกนัได แตบางรายวิชาตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ควรหาทางเพิม่อัตรากําลังสายอาจารย 

เพื่อใหเหมาะสมกับภาระงานสอนของแตละภาควิชา  

- มีการเปดรับนสิิตโครงการภาคพิเศษเปนจาํนวนมากของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  แตนิสิตสวนใหญไม

มารายงานตัว ทาํใหมีจาํนวนนิสิตไมเปนไปตามแผนการเปดรับ สงผลตอการจัดการเรียนการสอน 

นอกจากนี ้มปีญหาจาํนวนอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธไมเพียงพอ จําเปนตองจางผูทรงคุณวุฒพิิเศษมา

ชวยสอน   

- มีอัตรากําลงัสายอาจารยที่จะเกษียณอยางตอเนื่อง ของภาควิชาจิตวทิยา อยางไรกต็าม คณะมีแผนการทํา

วิจัย เพื่อศึกษาปญหาในการจัดสรรอัตรากําลังใหเหมาะสมกับแตละหนวยงาน และทดแทนอัตรากําลงัทีจ่ะ

เกษียณอายุราชการ 

- ภาระงานของอาจารยคอนขางสงู ทําใหการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวจิัยไดคอนขางนอย รวมทัง้

ตองรับผิดชอบงานบริหารจัดการ ของภาควิชาพลศกึษา จงึควรมีบุคลากรสายสนบัสนุนเพิ่มข้ึน เพื่อแบง

เบาภาระใหกบัอาจารยในภาควิชา 

- มหาวิทยาลยัมีนโยบายใหทกุคณะลดจํานวนการเปดสอนภาคพิเศษ ทาํใหสงผลกระทบตอการบรหิาร

จัดการของแตละภาควิชา 

- การเปดหลกัสตูรสวนใหญสอดคลองและเปนไปตามความตองการของตลาดงาน ซึง่นิสิตที่จบมีโอกาสได

งานทาํ ซึง่ในปจจุบันรัฐบาลมีการสงเสริมและสนับสนนุทนุในการผลิตครูมากขึ้น 

2. มีแนวทางในการบริหารจัดการศูนยตางๆ ที่มีจํานวนมาก ซึ่งแตละศนูยมีกิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับการ

พัฒนาคณะ  

- ศูนยการศึกษาเชิงหรรษา มุงเนนการใหบริการเพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับนิสิต บุคลากร คณะศึกษาศาสตร 

ตลอดจนผูสนใจ เพื่อใชแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองทางดานบุคลิกภาพและการใชภาษาองักฤษ เปน

แหลงสนับสนนุและผลิตสื่อการเรียนการสอน  

- ศูนยคอมพวิเตอรเพื่อการศึกษา มุงเนนการใหบริการเพือ่เปนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

ทางการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมตนกลาอาชีพ ทาํใหมีรายได

นําไปใชประโยชนในการจัดการศึกษา  

- ศูนยพฒันาสขุภาพและทักษะกลไกการเคลื่อนไหว มีประโยชนในการสงเสริมสุขภาพชวีิต ใหกับนิสิต  
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- การบริหารจัดการศูนยตางๆ มีประโยชนในการสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาการเรียนการสอนใหกับ

นิสิต และการหารายได  

3. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะ 

- ควรมีการสงเสริมใหอาจารยมีความเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกันมากขึ้นในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ใน

ระดับคณะ ซึ่งในระดับภาควชิามีความเขมแข็ง โดยปจจยัที่สําคัญ คือ การสื่อสาร และการสรางแรงจูงใจ 

จะทําอยางไรใหมีกิจกรรมสงเสริมที่ส่ือใหอาจารยมจีิตรักหรือจิตอาสา เพื่อสานสัมพนัธอันดี และการมีสวน

รวมในระดับคณะมากขึน้  

- เนื่องจากอาจารยมีภาระงานคอนขางสูง ทําใหมีประเดน็จุดออนดานการวิจยัและบริการวิชาการที่มีจํานวน

ผลงานคอนขางนอย ซึ่งคณะมีแนวทางสงเสริมใหมีอาจารยพี่เลีย้งสาํหรับอาจารยรุนใหม แตควรหา

อัตรากําลังเพิม่ข้ึน 

- ควรมีความรวมมือกันในทุกระดับภาควชิา เพื่อสนับสนนุใหเกิดผลงานดานการวิจัยและบริการวิชาการใน

ภาพรวม 

4. ทิศทางการดําเนินงานที่สอดรับกับวิสัยทัศนของคณะ 

- แตละภาควิชามีจุดมุงหมายในการพัฒนาหนวยงานไปสูวิสัยทัศนเดียวกันกับคณะ ทีมุ่งเนนการเปนองคกร

การเรียนรู สูความเปนเลิศทางวชิาชพีศึกษาระดับนานาชาติ และสามารถชีน้ําสงัคม โดยมจีัดกิจกรรมการ

จัดการองคความรู เพื่อเผยแพรองคความรูที่สามารถชีน้ําสังคมทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ  ผานชอง

ทางการสื่อสารทั้งจากเวบ็บอรดหรือเว็บไซตของคณะ 

- มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการที่ประสบความสาํเร็จ เนื่องจากมีชาวตางประเทศเขารวมประชุมจาํนวน

มาก รวมทั้งมกีารจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหกบัหนวยงานภายนอก ที่

สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการไดเปนอยางดี 

- คณะมีการสนบัสนุนการดําเนินงานทัง้ในเชิงนโยบายและงบประมาณใหกับหนวยงาน โดยมุงเนนการมี

สวนรวมของบคุลากร จากการระดมความคิดเห็น   

กลุมบุคลากร จํานวน 5 คน 
1.  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

- มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอ แตบุคลากรสวนใหญใชทุนสวนตัว ซึ่งคณะควรใหทุนสนับสนุน

การศึกษาตอสําหรับบุคลากร 

- การปรับเลื่อนระดับของบุคลากรสวนใหญจะมีปญหาในการเขียนภาระงานเพื่อขอเลื่อนระดับ ซึ่งยังมี

บุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนเต็มข้ันที่ยังไมสามารถขอปรับเลื่อนระดับได อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมีการ

จัดอบรมใหบุคลากรไดรับทราบแนวทางการขอตําแหนงทางวิชาการ 

- ควรมีชุดฟอรมการแตงกายสําหรับบุคลากร เพื่อความเปนเอกลักษณของคณะศึกษาศาสตรและแสดง

ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
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2. การสื่อสารระหวางผูบริหารและบุคลากร 
- มีการประชุมผูบริหารเดือนละครั้ง ซึ่งบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นใหผูบริหารระดับบนรับทราบ ผาน

ผูบริหารระดับหัวหนางาน  

- มีสวนรวมในการประเมินผูบริหารที่เกี่ยวของ และมีการแจงผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะรับทราบ เพื่อติดตามการพัฒนาปรับปรุงแกไขตามผลการประเมิน 

3. บรรยากาศการทํางานภายในคณะศึกษาศาสตร 
- มีการสอนใหบุคลากรไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสบการณการทํางาน ทําใหเกิดการเรียนรูการ

ทํางานมากขึ้น 

- ไดรับประสบการณดีๆ จากรุนพี่ เพื่อนรวมงาน มนุษยสัมพันธที่ดี และความอบอุนในการทํางานรวมกัน 

- ไดรับการพัฒนาความรูจากอาจารย ทําใหสามารถนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานไดจริง 

- การกระจายรายไดใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการของศูนย

บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  

- มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา  

4. ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
- เนื่องจากคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานไมทันสมัย มีความลาชา สงผลตอการปฏิบัติงาน ควรมีบุคลากร

กํากับดูแลการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสม 

- ควรใหโอกาสบุคลากรตําแหนงลูกจางชั่วคราวสามารถปรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือปรับเปนพนักงานเงิน

รายได 

- ควรใหบุคลากรไดมีโอกาสศึกษาดูงานในตางประเทศบาง  

5. การประกันคุณภาพ  

- มีการพัฒนาคุณภาพการทํางานดีข้ึน โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานในแตละระดับ 

กลุมศิษยเกา จํานวน 3 คน 

1. ปญหาอุปสรรคในชวงเรียน 

- ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอยางรวดเร็ว ทําใหงานวิจัยที่ใชในการอางอิงบางเรื่องเกาเกินไป และ 

บางเรื่องที่เรียนในป 1 เมื่อข้ึนป 2 กลายเปนเรื่องที่ลาสมัย หากมีการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนใน

หลักสูตรใหทันกับเทคโนโลยีเปลี่ยนอยางรวดเร็วจะดีมาก 

- ปญหาในการทําวิทยานิพนธ บางสวนเรียนครบแลว พอเริ่มทําวิทยานิพนธก็เลิกเรียน และนิสิตบางสวน

เลือกอาจารยที่ปรึกษาเอง แลวมีปญหาไมสามารถเปลี่ยนที่ปรึกษาได ทําใหเลิกเรียน 

- ความแตกตางระหวางเรียนระดับปริญญาตรีกับระดับปริญญาโท คือ ปริญญาตรีเนนการเขาหองเรียน 

ปริญญาโทเนนการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

- หนังสือสําหรับคนความีเพียงพอ แตไมคอยมี Text Book แตสามารถคนหา Journal ไดจากอินเตอรเน็ต 
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- คณะตองทันสมัยตอการปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันตลาด 

2. มุมมองเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร 

- มีการเปลี่ยนแปลงดานอาคารที่มีชั้นมากขึ้น และมีคอมพิวเตอรมากขึ้น  

- เลือกเรียนภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เนื่องจากสามารถนําไปใชในงาน Organizer ที่ทําอยูขณะ
เรียน และสามารถทํางานไดดวย 

- การเรียนจบที่คณะศึกษาศาสตร แลวมาการทํางานรวมกับอาจารย มีความเปนอิสระโดยมีอาจารยเปนที่

ปรึกษา โดยการทํางานวิจัยที่ศูนยฯ คุณพุม ซึ่งเดิมอยูในสังกัดสํานักอธิการบดี แลวโอนมาที่คณะ

ศึกษาศาสตร  โดยทางศูนยไมมีรายไดอ่ืน งานวิจัยที่ทําเปนโครงการใหญ โดยทําปละ 1 เร่ือง จากการเสนอ

ของบประมาณดําเนินโครงการวิจัยจาก วช. มีอาจารยโรงเรียนสาธิตฯ หลายทานรวมดวย ซึ่งอาจารยจะมี

ความรูและประสบการณดานเด็กพิเศษ  หากเจาหนาที่ไมพอจะจางลูกจางชั่วคราวเปนผูชวยนักวิจัยเปน

โครงการๆ ไป 

- หลักสูตรปริญญาโทมีการสอนตั้งแตปูพื้นฐานใหกับผูที่ไมไดจบสายครูมาโดยตรงสามารถเรียนรวมกันได 

- อาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มีความเปนกัลยาณมิตรใหความชวยเหลือ  มีการเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

แกไข 
3. การสานสัมพันธระหวางศิษยเกา 

- สมัยกอนการรับนองระบบ SOTUS รุนพี่รุนนองรูจักกันมากกวาปจจุบัน  

- สมาคมศิษยเกาพลศึกษาจัดใหมีการพบปะปละ 1 คร้ัง ชวงงานเกษตรแฟร โดยมีการเชิดชูเกียรติศิษยเกา
ดีเดน ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมอาจารย เนื่องจากมีการพัฒนางานดานวิชาการ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีชมรมศิษยเกา “เทคโนนนทรี” 

- ควรมีโครงการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการสําหรับศิษยเกาบาง 

กลุมนสิิตระดับปริญญาเอก  จํานวน 2 คน 

1. เลือกศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร 

- เนื่องจากครอบครัวมีธุรกิจสถาบันกวดวิชา และที่เลือกศึกษาปริญญาเอกทางสาขาวิชาบริหารการศึกษา 

เนื่องจากตองการนําไปใชในการบริหารสถาบันกวดวิชา และอยากเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 

- เนื่องจากเรียนจบปริญญาตรีทางการทองเที่ยว และปริญญาโททางการศึกษาผูใหญ และการศึกษาตอเนื่อง 

จึงทํางานเปนไกด และเปนผูนํากิจกรรมสําหรับผูใหญ เมื่อศึกษาปริญญาเอกเลือกเรียนทางอาชีวศึกษาเพื่อ

ตองการความรูเกี่ยวกับทางดานการศึกษาดวย 

2. ขอเสนอแนะ 

- ควรจัดใหมีหองพักสําหรับนิสิต หรือจัดหองสมุดใหมีหองศึกษากลุมยอย แตภาควิชาการศึกษามีทั้ง

คอมพิวเตอรและปรินสเตอรใหใช 
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- ภาควิชาอาชีวศึกษา มีหอง Common Room  คอมพิวเตอรใหใช และใหเปนหองอาหาร 

3. การจัดการเรียนการสอน 

- การเรียนการสอนตาม Course Syllabus แตมีการยืดหยุนเรื่องการประเมินผลได 

- มีการประเมินการเรียนการสอนผานระบบโดยประเมินทุกวิชา และประเมินอาจารยทุกคนที่สอน 

- การรับ Journal ของสาขา ตองการใหมีการเพิ่มฐานขอมูลที่มีการอัพเดท 

- ตําราที่เรียนเปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- อาจารยที่สอน 1 คนสอนมากกวา 1 วิชา  และมีอาจารยพิเศษเปนครั้งคราว 

- อาจารยที่สอนสถิติการวิจัยเปนอาจารยในสาขาวิชานั้นๆ 

- มีการแนะนําและชี้แจงขอมูลใหนิสิตรับทราบเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ทั้งในเรื่อง วารสารนานาชาติ 

ตัวอยางของอาจารย และมีการประชาสัมพันธการประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดในประเทศ 

- การเรียนการสอนมีหัวขอใหรวมกันอภิปราย มีการบรรยายในชวงแรก และมีกิจกรรม 

4. ความประทับใจ 

- รุนพี่แนะนําวิธีการใชชีวิตในมหาวิทยาลับ 

- อาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

- อาจารยมีการจัดการเรียนการสอนกระตุนใหคิด และศึกษาเพิ่มเติม เปนแบบอยางที่ดีทั้งดานบุคลิกภาพ 

การสอน การพูด และมีพลังในการสอนมาก 

- การตัดเกรดมีความพึงพอใจ โดยสามารถขอดูคะแนนได 

- อาจารยที่ปรึกษาดูแลและติดตามงานดี 

- นิสิตมีสวนรวมในการบริการวิชาการ ทําใหไดพัฒนาตนเอง 

5. ขอเสนอแนะ 

- ควรมีคอรสสําหรับฝกภาษาอังกฤษ แตไมนับหนวยกิต เนื่องจากนิสิตมีปญหาทางดานภาษา ทําใหนิสิตไม

จบ ซึ่งนิสิตจําเปนตองขวนขวายพัฒนาตนเองดวย 

- ควรมีเจาหนาที่ดูแลใหบริการ ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนการสอน เชน LCD ติดในหองเรียน  

- เวลาปดตึก 5 โมงเย็นเร็วเกินไป ทําใหไมมีสถานที่รวมกลุมศึกษาเพิ่มเติม หากมีการปดตึกเร็ว ควรขยาย

เวลาในการเปดบริการหองสมุดใหมากขึ้น เพราะการไปหอสมุดกลางมีปญหาเรื่องที่จอดรถ 

- ควรมีหองพักนิสิต สําหรับรวมกลุมหลังเลกิเรียน 

กลุมนสิิตระดับปริญญาโท  จํานวน 5 คน 

1. การจัดการเรียนการสอน 

- การเรียนการสอนเนนการใหแนวความคิด ใหศึกษาคนควา และนําเสนอ 
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- การสอนตามแนวจิตตปญญา มีการเตรียมตัวใหมีสติกอนการเรียนรู โดยมีกิจกรรมกอนเริ่มเรียน เชน การนั่ง

สมาธิ กิจกรรมฝกสตินับตัวเลข การฟงอยางใครครวญ คือ ตองตั้งใจฟง ไมตัดสินผูพูด มีขอสงสัยจะถามเมื่อ

ผูพูดพูดจบแลว 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรใหเรียนจบภายในป 1 และทําวิทยานิพนธในป 2 เพื่อใหจบการศึกษาไดตาม

กําหนดเวลา 

- เนื้อหาวิชาที่ใชในการเรียนคงเดิม แตมีการปรับเปลี่ยนใหศึกษาคนควาดวยตนเองมากขึ้น 

- เนื้อหาหลักสูตรลงลึก และเรียนเฉพาะวิชาที่เกี่ยวของ 

- การประเมินผลการเรียนการสอนมีการนําไปปรับปรุง 

- อาจารยชวยเหลือดานการเขียนภาษาอังกฤษ และมีรุนพี่คอยชวยเหลือ 

- การทํากิจกรรมทุกกิจกรรมมีการประเมินผลทุกครั้ง 

- มีกิจกรรมพัฒนานิสิต เชน การรับนองพาไปปลูกปา 

- มีบางรายวิชาสงเกรดชาแตไมถึงขั้นขามภาคการศึกษา 

- การออกเกรดตามกําหนด วิธีการใหคะแนนมีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา สามารถขอดูคะแนนได  

- Course Syllabus มีการยืดหยุนเรื่องการประเมินผลได 

- สาขาวิชาพลศึกษา มีการทําสมุดบันทึกประจําตัวนักเรียน ใหมีการประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน 

2. ไมเคยทราบระบบประกันคุณภาพของคณะ ทราบแตในระบบโรงเรียน  

3. ความประทับใจหรือความพึงพอใจ 

- ประทับใจการจัดการเรียนการสอน คณาจารยและหลักสูตร 

- คณาจารยเปนผูมีความรูความสามารถเฉพาะทางโดดเดน ขยายองคความรูความสามารถนําไปใชในการ
ทํางานได ต้ังใจถายทอดความรู พยายามหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเนื้อหาที่ตรงตามวิชามาให

ไดมากที่สุด 

- ภาคภูมิใจในผลงานของอาจารย  

- อาจารยที่ปรึกษาใหความสนใจและดูแลอยางดี 

- มีความเปนกันเอง มีจิตวิญญาณในการเปนครู ใหคําแนะนําสั่งสอนดวยความเมตตา 

- เจาหนาที่ใหบริการดวยน้ําใจไมตรี อัธยาศัยดี ยิ้มแยมแจมใส 

- หองเรียนและอุปกรณเพียงพอตอการใชงาน 

- บรรยากาศการเรียนการสอนเปนกันเอง สามารถสอบถามขอคําแนะนําจากอาจารยทุกทานได มีความสุขใน

การเรียน 

- สถานที่สะอาด กวางขวาง มีสวัสดิการ มีสาธารณสถานที่บริการใหแกนิสิตครบครัน 

- การติดตองานดานเอกสารเร็วขึ้น มีการปรับปรุงหองเรียน 
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- การใชบริการศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาเปนระบบ เพียงพอกับความตองการ 

- มีการแนะนําการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย Transcript กิจกรรม เชิญศิษยเกาที่เรียนแลวประสบความสําเร็จมา

ใหแนวทาง 

- มีการแจงขาวสารใหนิสิตทราบตลอด 

- การใหบริการของหองสมุด ทําเอกสาร รวดเร็วและสะดวก หนังสือสําหรับคนความีเพียงพอ 

4. ขอเสนอแนะ 

- ปรับปรุงระบบการใชหองสมุด การจัดสรรพื้นที่สําหรับบริการคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึน 

- ดานรานคาสวัสดิการปจจุบันมีรานอาหารเล็กๆ เพียงรานเดียว ไมเพียงพอตอความตองการ หากมีราน

เครื่องเขียนเพิ่มข้ึนจะดี 

- ทรัพยากรหองสมุดยังมีนอย 

- ควรปรับปรุงสิ่งแวดลอมรอบคณะ บริเวณบอระบายน้ําบางครั้งสงกลิ่น ควรปดทําเปนลานปูนเพื่อใชพื้นที่ใน

การทํากิจกรรม 

- ปรับปรุงสุขาอาคาร 1 ชั้น 2 และ 3 
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ภาคผนวกที ่3  
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คณะกรรมการฯ ประชุมหารือในเบื้องตน 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสาร

หลักฐาน วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 

คณะกรรมการฯ พบผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ 

กลุมบุคลากร วนัที่ 29 กรกฎาคม 2553 
   

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ 

กลุมนิสิต วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 
   

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ 

กลุมอาจารย  วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 
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คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ  

ใหผูบริหารและบุคลากรรับทราบ 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2553   

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ  

ใหผูบริหารและบุคลากรรับทราบ 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2553   

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนวยงาน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2553   

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนวยงาน  

วันที่ 30 กรกฎาคม 2553   

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ 

กลุมศิษยเกาและผูใชบัณฑิต 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหนวยงาน 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 

 


