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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิต จํานวน 23 คน 

  คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมี
การดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ 
สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 
ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ 
สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
Input Process Output รวม 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์  
และแผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

2  การผลิตบัณฑติ  4.81 4.50 4.50 4.50 5.00 3.72 3.93 4.68 4.68 3.72 4.31

3  กิจกรรมการพฒันานิสิต  - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

4 การวจิัย  5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.30 3.30 4.67 4.67 3.30 3.98

5 การบรกิารทางวิชาการแกส่ังคม - 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.75

6 การทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

7 การบรหิารและจัดการ  - 4.75 4.75 4.75 - 4.03 4.03 4.75 4.75 4.03 4.61

8 การเงินและงบประมาณ - 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 4.00 4.00 4.00 - 4.71 - 4.00 4.00 4.71 4.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.86 4.68 4.67 4.67 5.00 4.02 4.04 4.73 4.71 4.02 4.44
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีคณาจารย์วุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก รวมทั้งมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจํานวนมาก สามารถตอบสนอง

การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
2. คณาจารย์มีศักยภาพทางวิชาการ และมีความเป็นกัลยาณมิตร 
3. มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและดําเนินการวิจัย บริการวิชาการ ตลอดจนการ 

บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ อย่างไรก็ตาม ควรมีการกําหนดเป็นวาระประจําในการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การบูรณาการด้าน
ต่างๆ การประเมินและนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงาน อีกทั้งมีการกําหนดการบูรณาการบริการวิชาการมาพัฒนาการ
เรียนการสอนเป็นหัวข้อหลักในประมวลรายวิชา / แผนการสอน (Course Syllabus) 

4. มีการจัดการความรู้ที่มีรูปแบบชัดเจน เป็นระบบก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนําความรู้
จากผู้มีประสบการณ์ตรงมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังนั้น คณะควร
เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตให้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ การประเมินผลสัมฤทธ์ิและการวัดผลการเรียนรู้ 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยมีกลไกสร้างแรงจูงใจในการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนทุนในการทําผลงานวิจัยของอาจารย์ให้มากขึ้น การให้รางวัล และควรนําข้อมูลในบันทึก
การขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ของภาควิชาต่างๆ มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในระดับคณะ 

2. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง  

3. ควรมีระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้ และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

4. ควรจัดให้มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ที่
เป็นส่วนกลางของคณะ 

5. การรับรองการใช้ประโยชน์อาจดําเนินการในรูปแบบของการสํารวจการใช้ประโยชน์และนําผลไป
ปรับปรุงต่อไปแทน  

6. คณะมีงานวิจัยจํานวนมาก แต่การตีพิมพ์เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองยังมีจํานวนน้อย (ได้
คะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. 7 เพียง 1.24 คะแนน) 

7. การจัดเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในยังไม่สอดคล้อง และครบถ้วนกับข้อมูลใน
รายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่มีการอ้างต่อ ไม่ปรากฏสําเนาทําให้ยากต่อการตรวจสอบ 

8. คณะควรดูแลความปลอดภัยภายในเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มกล้องวงจรปิด การเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงคุณภาพอาหาร และความสะอาดของโรงอาหาร  
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 ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 
  คณะศึกษาศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยด้านการผลิตบัณฑิต 
และการวิจัย อยู่ในระดับดี ส่วนด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน แยกตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ 
เป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนําเข้า (input) 
        หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (process) 
        หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ (output) 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต บั ณฑิ ต ข อ ง คณะ
ศึกษาศาสตร์ พบว่า มีปัจจัยนําเข้าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก 
กล่าวคือ คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกมากถึงร้อยละ 
72.18 และมีตําแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. ข้ึนไป ร้อยละ 
26.61 สําหรับกระบวนการผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก
เกือบทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้น ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ท่ียังไม่มีระบบการ
ติดตามการนําความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไปใช้ท่ีชัดเจน 
ท้ังนี้ ในส่วนของผลลัพธ์การผลิตบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดีเกือบ
ทุกตัวบ่งชี้ เช่น ภาวะการได้งานทํา มีมากถึงร้อยละ96.85 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีนายจ้าง
เป็นผู้ประเมินมีคะแนน 4.23 อย่างไรก็ตาม คณะควร
ผลักดันให้บัณฑิตปริญญาโท และปริญญาเอกมีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล เพื่อแสดงถึง
คุณภาพของงานวิจัยท่ีได้รับการยอมรับ เนื่องจากในปี
การศึกษา 2554 มีคะแนนเพียง 2.18 และ 2.99 อยู่ใน
ระดับพอใช้เท่านั้น 

 

 

 
        หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนําเข้า (input) 
        หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (process) 
        หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ (output) 

ประสิทธิผลด้านการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ 
พบว่า มีปัจจัยนําเข้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก กล่าวคือ คณะมีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยจํานวนมากถึง 22,722,094.19 บาท เมื่อ
คิดเป็นสัดส่วนต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยแล้วมีจํานวน
ถึง 186,246.67 บาท/คน ซึ่งการขอรับทุนวิจัยของ
คณาจารย์มีการกระจายตัวค่อนข้างดี สําหรับกระบวนการ
บริหารงานวิจัยของคณะอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ท้ังนี้ ใน
ส่วนของผลลัพธ์ด้ านการ วิจัย ท่ี เ ก่ียว กับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อยู่ใน
เกณฑ์ดีมีคะแนน 4.40 และ 4.20 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม 
คณะควรผลักดันให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการเพื่อการ
รับรองคุณภาพให้มากข้ึน โดยอาจใช้ฐานจากงานวิจัยมา
จัดทําตํารา หรือบทความทางวิชาการ เนื่องจากในปี
การศึกษา 2554 คณะมีผลงานวิชาการที่เป็นตําราเพียง 4 
เรื่องเท่านั้น 

คะแนน 
ด้านการผลิตบัณฑิต 

คะแนน 

3.51 (ดี) 

ด้านการวิจัย 

3.51 (ดี) 
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         หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (process) 
         หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ (output) 

ประสิทธิผลด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มีกระบวนการบริหารงาน
ด้านการให้บริการวิชาการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ในการบริการ
วิชาการที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
คณะควรมีโครงการบริการวิชาการที่มีความต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน เพื่อจะได้ช่วยให้ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 

 

 
 

 
         หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (process) 
         หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ (output) 

ประสิทธิผลด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า ทั้งในส่วนของกระบวนการ
บริหารงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ในมิติของการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม  และความมี
สุนทรียภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกตัวบ่งชี้ 

 

 

นวัตกรรมหรอืแนวปฏิบัติทีดี่ 

มีการจัดการความรู้ที่มีรูปแบบชัดเจน เป็นระบบก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนําความรู้จาก 
ผู้มีประสบการณ์ตรงมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า คณะ
ศึกษาศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ทุกประเด็น โดยมี
โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง จํานวน 11 โครงการ สามารถดําเนินการสําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่
กําหนดเรียบร้อยแล้ว จํานวน 10 โครงการ และยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คือ การจัดประชุมเพื่อ
วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี เนื่องจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ประสบอุทกภัย ทําให้งานที่จําเป็นเร่งด่วนของคณะ คือการฟื้นฟู ซ่อมแซม ห้องเรียน พ้ืนที่ใช้สอย และ
ภูมิทัศน์ของคณะให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม 

คะแนน 

3.51 (ดี) 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

คะแนน 

3.51 (ดี) 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 
คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553  
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. 
จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + 
มก. จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

 
กําหนดการประเมินฯ 

วันพฤหสับดีที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมินฯ เบ้ืองต้น  

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 คณะศกึษาศาสตร์ 
เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 
  - ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
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  - ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 
โดยนําเสนอประเด็นหลักที่สาํคัญ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 10.30 – 12.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งทีมสัมภาษณ์ ดังนี้  

 ทีมที่ 1
รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ 
ผศ.ดร.พันธ์ศักด์ิ พลสารัมย์ 
น.ส.ณัฏยา เบ้าสุภี 

ทีมที่ 2 
ผศ.เปรมฤดี  ชอบผล 
ผศ.เบญจมาศ   แก้วนุช 
นายฐิติศักด์ิ   แซ่เตีย 

เวลา 13.00 – 13.45 น. สัมภาษณ์อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
ของแต่ละภาควิชา และอาจารย์ที่ 
ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน 

นิสิตทุกระดับคละชั้นปี จํานวน 8 คน

เวลา 13.45 – 14.30 น. สัมภาษณ์บุคลากรข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้าง จํานวน 5 คน 

ศิษย์เก่าและผูใ้ช้บัณฑิตจากภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน 

สถานที่สัมภาษณ์ ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
อาคาร 2 ช้ัน 2 

ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ 
อาคาร 2 ช้ัน 1 

เวลา 14.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งทีมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ดังนี้ 
ทีมที่ 1 ทีมที่ 2 

- ภาควิชาการศึกษา อาคาร 3 ชัน้ 3
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  
อาคาร 1 ชั้น 2 

- ศูนย์วัสดุการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1
- ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  
อาคาร 3 ชั้น 1 

เวลา 15.30 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินฯ ในเบื้องต้น 
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วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ รับทราบ 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และ
หลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสรุป
ประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ รองคณบดีแนะนําผู้บริหารของคณะ 
และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน 
จํานวน 23 คน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งตรวจเยี่ยม
ภาควิชา และสถานที่ต่างๆ ภายในคณะ  
  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะรับทราบและ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเล่มส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการประเมิน

ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพื่อให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ และมี
การดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ 
สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 
ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ได้คุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ 
สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ได้คุณภาพระดับดี 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้สรุปได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี ้ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชีท้ี่ 3.3,12,15,16.1,16.2,17,18.1,18.2  4.61 4.44
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตวับ่งชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.62 4.46
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี)้ 4.88 4.71
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.88 4.73
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบง่ชี้) 4.13 3.92
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบง่ชี้) ยกเว้นตัวบง่ชีท้ี่ 12 4.18 4.02
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 ข้อ
(ครบ 8 ข้อ) 

8 ข้อ 
(ครบ 8 ข้อ) 

5.00 5.00

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต  4.35 4.31
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 
ข้อ 7 7 ข้อ

(ครบ 7 ข้อ)  
7 ข้อ 

(ครบ 7 ข้อ)  
5.00 5.00

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  60 80 72.73 89.5 72.18 5.00 5.00

110 124

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ใช้ข้อมูลบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  30 21 19.09 33 26.61 3.18 4.44

110 124

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ใช้ข้อมูลบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 ข้อ
(ครบ 7 ข้อ) 

4 ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3 และ 5)  

5.00 3.00

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ พบว่าระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ยังไม่ชัดเจน ทําให้ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 สําหรับเกณฑ์ข้อ 6 การประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการฯ ไม่พบหลักฐาน ดังนั้น จึงไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้วย 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 ข้อ
(ครบ 7 ข้อ) 

7 ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน 
การสอน 

ข้อ 7 7 ข้อ
(ครบ 7 ข้อ) 

7 ข้อ 
(ครบ 7 ข้อ) 

5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 ข้อ
(ครบ 6 ข้อ) 

6 ข้อ 
(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 ข้อ
(ครบ 5 ข้อ) 

5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 123 93.89 123 96.85 4.70 4.84

131 127

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ใช้ข้อมูลภาวะการได้งานทําจากกองแผนงาน

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 143 143 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 147 147 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา
และประกอบอาชีพอิสระ 

คน 123 123 

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 12 12 

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา 

คน 0 0 

  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร 
ลาอุปสมบท 

คน 0 1 

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน 8 4 

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน คน 0 3 

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 0.00 0.00 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน
นายจ้าง 

4 4.23 4.23 4.23 4.23

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 25
  

35.25 10.75 35.75 10.90 2.15
  

2.18
  

328 328

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ พบหลักฐานการตีพิมพ์ใน KU Journal (Social Science)  2 เรื่อง ซึ่งมีค่าน้ําหนัก 1 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน 328 328 

  การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 86.00 21.50 86.00 21.50   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding) ที่ได้รับการยอมรับใน
สาขา 

ผลงาน 11.00 5.50 11.00 5.50   

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 11.00 8.25 9.00 6.75   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ทีได้รับการยอมรับในสาขา 
หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ 
Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 2.00 2.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 50 11.25 31.25 10.75 29.86 3.13
  

2.99
  

36 36

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ใช้ข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย และพบผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตีพิมพ์เพียง 28 เรื่อง จากท่ีคณะ
แจ้งไว้ 30 เรื่อง  

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 36 36 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 23.00 5.75 21.00 5.25   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 3.00 1.50 3.00 1.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr 
.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 4.00 4.00 4.00 4.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr 
.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 5 557.00 5.06 649.00 5.23 4.22 4.36

110.00 124.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ใช้ข้อมูลบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 17.00 34.00 17.00 34.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 38.00 190.00 42.50 212.50 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 1.00 1.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 7.00 21.00 5.00 15.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 27.00 162.00 25.50 153.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 6.00 30.00 11.50 57.50 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 15.00 120.00 19.50 156.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0.00 0.00 2.00 20.00 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 ข้อ

(ครบ 7 ข้อ) 
7 ข้อ 

(ครบ 7 ข้อ) 
5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 ข้อ
(ครบ 6 ข้อ) 

6 ข้อ 
(ครบ 6 ข้อ) 

5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 ข้อ
(ครบ 5 ข้อ) 

5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย  4.37 3.98
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
ข้อ 7 7 ข้อ

(ครบ 7 ข้อ) 
7 ข้อ 

(ครบ 7 ข้อ) 
5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 ข้อ
(ครบ 6 ข้อ) 

5 ข้อ 
(ข้อ 1 – 5) 

5.00 4.00

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ พบว่ายังไม่มีการยื่นจดลิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 80,000 25,218,332.00 233,503.07 22,722,094.19 186,246.67 5.00 5.00

108.00 122.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ใช้ข้อมูลเงินวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีการหารเฉลี่ยเงินวิจัยตามจํานวนผู้ทําวิจัยของคณะ
ศึกษาศาสตร์เท่านั้น 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 10 11.25 10.14 11.00 8.80 5.00 4.40

111.00 125.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ใช้ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยพบผลงาน
ตีพิมพ์เพียง 29 เรื่อง จากท่ีคณะแจ้งไว้ 30 เรื่อง 

  จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 110.00 124.00 

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 1.00 1.00 

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 19.00 4.75 18.00 4.50   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
ชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน 9.00 4.50 9.00 4.50   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr 
.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

ผลงาน 2.00 2.00 2.00 2.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr 
.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00   

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 23.00 20.72 21.00 16.80 5.00 4.20

111.00 125.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ใช้ข้อมูลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยไม่นับซ้ํากรณีที่ผลงานวิจัย 1 เรื่องไปใช้
ประโยชน์หลายด้าน 
  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 0.00 2.00   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00 8.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0.00 0.00   

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค์ 

เรื่อง 0.00 11.00   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 10 2.75 2.48 3.25 2.60 1.24 1.30

111.00 125.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ตัดบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติออก 1 เรื่อง เนื่องจากไม่พบหลักฐานการตีพิมพ์ และเพิ่มตําราที่มีการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 เรื่อง คือ ตําราคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง 1.00 0.25 0.00 0.00   

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง 2.00 1.50 3.00 2.25   

  ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 1.00 1.00 1.00 1.00   

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 4.75
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แก่สังคม 
ข้อ 5 5 ข้อ

(ครบ 5 ข้อ) 
5 ข้อ 

(ครบ 5 ข้อ) 
5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 ข้อ
(ครบ 5 ข้อ) 

5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 14.00 48.28 12.00 52.17 5.00 5.00

29.00 23.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ตัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ซ้ํากับโครงการวิจัย จํานวน 6 เรื่อง 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 10 10 

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 4 1 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

เรื่อง 0 1 

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เรื่อง 29 23 

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 ข้อ
(ครบ 5 ข้อ) 

4 ข้อ 
(ข้อ 1, 2, 3 และ 5) 

5.00 4.00

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ไม่พบหลักฐานการดําเนินโครงการที่ต่อเนื่อง (มีการดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป) หรือยั่งยืน (มีการดําเนินงานตั้งแต่ 5 
ปีขึ้นไป) ดังนั้น จึงไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย 
ปี 2554

ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
ข้อ 5 6 ข้อ

(ครบ 6 ข้อ) 
6 

(ครบ 6 ข้อ) 
5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 ข้อ
(ครบ 5 ข้อ) 

5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 ข้อ
(ครบ 5 ข้อ) 

5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ 4.61 4.61
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 7 7 ข้อ

(ครบ 7 ข้อ) 
7 ข้อ 

(ครบ 7 ข้อ) 
5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 ข้อ
(ครบ 5 ข้อ) 

5 ข้อ 
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 ข้อ
(ครบ 5 ข้อ) 

5 ข้อ  
(ครบ 5 ข้อ) 

5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 ข้อ
(ข้อ 1 – 5) 

5 ข้อ 
(ข้อ 1 – 5) 

4.00 4.00

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 4 4.03 4.03 4.03 4.03

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 ข้อ

(ครบ 7 ข้อ) 
6 ข้อ 

(ข้อ 2 – 7) 
5.00 4.00

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนั้น จึงไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 
องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.94 4.36

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 ข้อ
(ครบ 9 ข้อ) 

8 ข้อ 
(ข้อ 1 – 4 และ 6 – 9) 

5.00 4.00

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : กรรมการฯ ไม่พบการนําผลการประกันคุณภาพมาเชื่อมโยงกับแผนการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ดังนั้น จึงไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.51 4.88 4.71 4.88 4.71

เหตุผลที่ประเมินแตกต่าง : มีการปรับลดคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 2.4, 8.1 และ 9.1 ส่งผลให้ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัดมีคะแนน
เฉลี่ยลดลงด้วย 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
เช่นกัน 
    

 จุดแข็ง 
คณะฯ มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

  

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ควรนําแผนปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2555 – 2559 มาทบทวน เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการ
อุดมศึกษา อีกทั้งควรกําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปี 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13  
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ได้คุณภาพ
ระดับดี   

 

 จุดแข็ง 
1. อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก แสดงถึงความมีศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งมีความเป็น

กัลยาณมิตร 
2. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นจํานวนมาก ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  

 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยมีกลไกสร้างแรงจูงใจในการขอตําแหน่งทาง

วิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนทุนในการทําผลงานวิจัยของอาจารย์ให้มากขึ้น การให้รางวัล 
2. ควรนําข้อมูลในบันทึกการขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ของภาควิชาต่างๆ มาจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรในระดับคณะ 
3. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและนําผลการประเมิน

มาปรับปรุง 
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4. ระบบติดตามให้คณาจารย์และสายสนับสนุนนําความรู้ และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์  เพราะทางคณะยังไม่ได้ติดตามถึงการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผล
การเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

5. ควรจัดให้มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ที่
เป็นส่วนกลางของคณะ 

6. ควรจัดหาปัจจัยเกื้อหนุนด้านหนังสือ วารสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาที่เปิดสอนเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งจัดหาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่แยกจากกัน และปรับปรุง
ระบบสัญญาณเครือข่าย 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
   

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้ สกอ . 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มก .  1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

 

 จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการทํางานในการพัฒนานิสิตอย่างเป็นระบบ 
2. มีการรณรงค์เรื่องการแต่งกายเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นครู  

 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 
3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ได้
คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ได้คุณภาพระดับดี 

 

 จุดแข็ง 
1. มีการดําเนินงานด้านการวิจัยอย่างเข้มแข็ง 
2. คณะฯ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจํานวนมาก เป็น 3 เท่าจากค่าคะแนนมาตรฐาน

ขั้นสูง 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. การรับรองการใช้ประโยชน์อาจดําเนินการในรูปแบบของการสํารวจการใช้ประโยชน์และนําผลไป

ปรับปรุงต่อไปแทน  
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2. ควรเพิ่มมาตรการส่งเสริมการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมามีการย่ืนมาแล้ว 
แต่ในรอบปี 2554 ยังไม่มีการยื่นจด  

3. คณะฯ มีงานวิจัยจํานวนมาก แต่การตีพิมพ์เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองยังมีจํานวนน้อย 
(ได้คะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. 7 เพียง 1.30 คะแนน) 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 4  
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 

 

 จุดแข็ง 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและดําเนินการวิจัย บริการวิชาการ ตลอดจนการ 

บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 
  

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการกําหนดเป็นวาระประจําในการประชุม ในประเด็นต่อไปนี้  เช่น การนําผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การบูรณาการด้านต่างๆ การประเมนิและนําผลไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

2. คณะฯ อาจกําหนดการบูรณาการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนเป็นหัวข้อหลักในประมวล
รายวิชา (Course Syllabus) และหัวข้อในแบบฟอร์มที่เกีย่วกับทุนงานวิจัย 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3  
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 

 

 จุดแข็ง 
มีการดําเนินการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเข้มข้น 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรกําหนดผู้รับผิดชอบงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ จะทําให้การ

ดําเนินงานด้านนี้ชัดเจน และเป็นระบบมากขึ้น  
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
เอกสารหลักฐานที่มีการอ้างต่อ ไม่ปรากฏสําเนาทําให้ยากต่อการตรวจสอบ ควรทําสําเนาเฉพาะส่วนที่

เกี่ยวข้องจากเอกสารต้นฉบับ เช่น หน้าปก และประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานยืนยันในเกณฑ์ข้อนั้น 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5  
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้
คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 

 

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ ให้ความสําคัญกับบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร ในรูปแบบของคณะกรรมการ รวมทั้งให้

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ 
2. มีการจัดการความรู้ที่มีรูปแบบชัดเจน เป็นระบบก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนําความรู้

จากผู้มีประสบการณ์ตรงมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตให้กับมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การประเมินผลสัมฤทธ์ิและการวัดผลการเรียนรู้ 
 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ควรดูแลความปลอดภัยภายในเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มกล้องวงจรปิด การเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ สกอ. พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

 

 จุดแข็ง 
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ชัดเจน และมีการรายงานสถานะทางการเงินเป็นรายเดือน/รายไตรมาส 

รวมทั้งมีการวิเคราะห์งบการเงินเสนอผู้บริหาร 
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จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
ยังไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน ดังนั้น คณะควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน โดยมี

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) และนําข้อมูลมาจัดทําแผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน ที่มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย อีกทั้งกําหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) และตัวบ่งชี้ที่ 15 (สมศ.) พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได้คุณภาพ
ระดับดี หากพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 9.1 (สกอ.) พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

 

 จุดแข็ง 
มีการดําเนินงานประกันคุณภาพอย่างเข้มแข็ง บุคลากรให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในกระบวนการคุณภาพ 

ส่งผลให้คณะฯ ได้รับการยอมรับ 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอัตลักษณ์ของคณะฯ ให้ชัดเจน เพื่อสะท้อนผล

ความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
2. ควรนําผลการประกันคุณภาพมาเชื่อมโยงกับแผนการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน  เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
3. การจัดเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในยังไม่สอดคล้อง และครบถ้วนกับข้อมูลใน

รายงานการประเมินตนเอง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยรวม 
3.85 ได้คุณภาพระดับดี มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย รวม 3.78 ได้คุณภาพ
ระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
Input Process Output รวม
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต - - - - 5.00 3.56 3.85 5.00 5.00 3.56 3.85
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

4.86 4.71 4.69 4.69 - 4.59 4.57 4.74 4.72 4.59 4.69

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.29 4.29 4.29 - 4.03 4.03 4.29 4.29 4.03 4.25

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

4.86 5.00 5.00 5.00 - 4.68 4.67 4.96 4.96 4.68 4.88

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแหง่การ
เรียนรู ้ 

- 4.50 4.50 4.50 - 3.30 3.30 4.50 4.50 3.30 3.78

เฉลี่ยภาพรวม 4.86 4.68 4.67 4.67 5.00 4.02 4.04 4.73 4.71 4.02 4.44
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง

การบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคะแนนเฉลี่ยรวม 
4.48 ได้คุณภาพระดับดี ด้านกระบวนการภายใน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.62 ได้คุณภาพระดับดีมาก ด้านการเงิน มีคะแนน
เฉล่ียรวม 4.50 ได้คุณภาพระดับดี และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.09 ได้คุณภาพระดับ
ดี รายละเอียดดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
Input Process Output รวม
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 5.00 5.00 5.00 5.00 3.87 4.03 5.00 5.00 3.87 4.48
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 4.56 4.56 - 4.69 4.68 4.60 4.60 4.69 4.62
3. ด้านการเงิน 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - 4.50 4.50 - 4.50
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.72 4.50 4.50 4.50 - 3.57 3.57 4.61 4.61 3.57 4.09

เฉลี่ยภาพรวม 4.86 4.68 4.67 4.67 5.00 4.02 4.04 4.73 4.71 4.02 4.44
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี



 22

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.52 ได้คุณภาพระดับดีมาก และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยรวม 4.39 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา   
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

Input Process Output รวม
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

4.81 4.50 4.50 4.50 - 4.37 4.20 4.57 4.57 4.37 4.52

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 4.72 4.33 4.33 4.33 - 4.36 4.36 4.49 4.49 4.36 4.47
   3) ด้านการเงิน - 5.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.67 4.67 4.67 - 4.37 4.03 4.67 4.67 4.37 4.58
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.89 4.88 4.88 5.00 3.92 4.01 4.91 4.90 3.92 4.39

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 5.00 3.56 3.85 5.00 5.00 3.56 4.28
   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.30 3.30 4.67 4.67 3.30 3.98
   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.75

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.86 4.68 4.67 4.67 5.00 4.02 4.04 4.73 4.71 4.02 4.44
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 



 23

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1  
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มอาจารย ์ จํานวน 5 คน 

 

ข้อมูลการสัมภาษณ ์
1. การได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ที่จําเปน็ตอ่การปฏิบัติงาน 

อาจารย์ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ ได้แก่ การไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และการ
ทํา Post-doctoral ในต่างประเทศ ทําให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันที่จะเป็นประโยชน์
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากนี้ อาจารย์มีโอกาสเข้ารับการอบรม สัมมนา ที่สามารถนํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การเขียนรายงานการวิจัย การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน โดยรับทราบข่าวการ
อบรม สัมมนา ผ่านทางประกาศแจ้งเวียนของคณะ 

 
2. ระบบติดตามการนําความรูท้ี่ได้รับการพฒันามาใช้ประโยชน ์

ภายหลังจากอาจารย์ได้ไปพัฒนาทักษะ ความรู้แล้ว จะมีการรายงานผลที่ได้จากการพัฒนาในที่ประชุม
สาขา ที่ประชุมภาควิชา หรือนํามาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในคณะ เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการ
อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน อีกทั้ง ในบางภาควิชาได้นําความรู้มาถ่ายทอดในจดหมายข่าว
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะทราบ สําหรับอาจารย์ที่ไปทํา Post doctoral ในต่างประเทศ ได้กลับมา
นําเสนอรายงานวิจัยที่ได้ดําเนินการ และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
 

3. การจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะ และการถ่ายทอด 
อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยคณะได้ทําหนังสือเชิญให้อาจารย์เข้าร่วมทํา

แผน และเมื่อการจัดทําแผนเรียบร้อยแล้ว คณะได้มีการแจ้งเวียนแผนให้บุคลากรในคณะรับทราบ สําหรับการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน คณบดีจะมีการแจ้งให้บุคลากรทราบในการประชุมสัมมนาบุคลากร และจาก
การกล่าวเปิดงานตามวาระต่างๆ โดยคณบดีจะพยายามกระตุ้นให้บุคลากรสร้างผลงานเพื่อขับเคลื่อนคณะ 

 
4. การจัดการความรู้ภายในคณะ 

คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการความรู้ให้บุคลากร
ทราบ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาคณะเน้นการจัดการความรู้เรื่อง ICT และ ASEAN โดยเฉพาะเรื่องการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน คณบดีจะกระตุ้นให้บุคลากรมีความต่ืนตัว โดยมีการเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อมุ่งสู่อาเซียน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตไทย – มาเลเซีย ในภาควิชาพลศึกษา  
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5. ความประทับใจในการดาํเนนิงาน 
อาจารย์มีความประทับใจในการดําเนินงานที่คณะศึกษาศาสตร์ และมคีวามสุขในการทํางาน 

รายละเอียดดังนี้ 
5.1 คณะมีนโยบายและให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษา

ให้อาจารย์ได้ไปทํา Post doc สนับสนุนทุนการการนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ จัด

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัย มีพ่ีเลี้ยงใน

การทําวิจัยสําหรับอาจารย์ใหม่ และมีการแจ้งข่าวสารการอบรม สัมมนา ให้คณาจารย์ทราบอย่าง

ต่อเนื่อง  

5.2 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการทํางานเป็นอย่างดี และให้ความสําคัญกับนิสิต ทําให้นิสิตได้รับการดูแล

อย่างใกล้ชิด 

5.3 มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี เพื่อนร่วมงานมีความเป็นกัลยาณมิตร 

5.4 มีกิจกรรมกีฬาสีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ ละลายพฤติกรรม ซึ่งทําให้บรรยากาศในการ

ทํางานดีขึ้น 
 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคณะ 
6.1 ด้านกายภาพ คณะควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบคณะให้มีบรรยากาศที่ดี มีความสวยงาม

ปรับปรุงปัญหาน้ําเน่าเสีย และเพิ่มอาคารเรียน เนื่องจากภาควิชาพลศึกษายังต้องไปใช้สถานที่

เรียนที่สํานักการกีฬา ซึ่งบางครั้งสถานที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.2 ควรปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมใช้งานใน

ทุกห้องเรียน และมีความทันสมัย 

6.3 ควรเพิ่มงบประมาณสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ เนื่องจากปัจจุบันได้รับเพียง 

8,000 บาท/คน ซึ่งไม่เพียงพอ  

6.4 คณะศึกษาศาสตร์ควรเป็นแม่แบบในการจัดการศึกษาที่มีเทคโนโลยีล้ําหน้า 

6.5 คณะควรมีแนวคิดในเชิงธุรกิจ เพื่อให้มีงบประมาณในการบริหารคณะ และพัฒนานิสิตมากขึ้น 

6.6 ควรบริหารจัดการการแบ่งโหลดภาระงานอาจารย์ให้มีความยุติธรรม และเหมาะสม 

6.7 ควรมีการสนับสนุนให้นิสิตได้เข้าร่วมประชุมวิชาการมากขึ้น และมีระบบให้ชัดเจน เนื่องจากใน

ปัจจุบันมีเพียงการแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทราบ แต่ยังไม่มีทุนสนับสนุนนิสิต ดังนั้น จึงมี

จํานวนนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการน้อยโดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี 

6.8 ควรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้มากขึ้น เช่น การเปิดหลักสูตรนานาชาติ และ

การแลกเปลี่ยนนิสิต 
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กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุน จํานวน 5 คน 
 

ข้อมูลการสัมภาษณ ์
1. การได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ที่จําเปน็ตอ่การปฏิบัติงาน 

คณะให้โอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเอง โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงาน และมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดระยะเวลาการขอตําแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน 
ซึ่งได้มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ 
 

2. ระบบติดตามการนําความรูท้ี่ได้รับการพฒันามาใช้ประโยชน ์
มีการรวบรวมจํานวนการเข้าร่วมอบรม สัมมนา และการพัฒนาตนเองของบุคลากรเก็บไว้เป็นแฟ้ม

ประวัติ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอตําแหน่ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับการติดตามบุคลากรที่ได้เข้า
รับการอบรม สัมมนา ในส่วนของภาควิชา และสํานักงานเลขานุการคณะ จะมีการให้รายงานต่อที่ประชุมทราบ 
รวมทั้งสรุปประเด็นจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา เสนอต่อผู้บริหารรับทราบด้วย 

 
3. ความประทับใจในการดาํเนนิงาน 

บุคลากรมีความสุขในการทํางานที่คณะศึกษาศาสตร์ มีบรรยากาศการทํางานเป็นกันเอง มีเพื่อนร่วมงาน 
อาจารย์ ที่น่ารัก และเห็นการพัฒนาปรับปรุงคณะอย่างต่อเนื่อง  

 
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคณะ 

4.1 ควรมีทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้แก่ผู้ที่มีศักยภาพในการทํางานแต่ไม่มีทุน ได้มีโอกาสใน

การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความก้าวหน้า 

4.2 ควรปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบของคณะให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม  

4.3 ควรเพิ่มเติมอาคารเรียนให้เพียงพอรองรับกับจํานวนนิสิต 

 

กลุ่มนิสิตปริญญาตรี ปรญิญาโท และปรญิญาเอก   จํานวน 9 คน 
กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บณัฑิต    จํานวน 4 คน 

 

ข้อมูลการสัมภาษณ ์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคณะ 
1. นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ขอให้ทางคณะจัดหาหนังสือ วารสารวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาที่

เปิดสอนเพิ่มมากขึ้น เพราะหนังสือที่มีอยู่น้อยและเก่า 
2. ควรแยกห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กับห้องเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน จากการสมัภาษณ์

นิสิต การสอนวิทยาศาสตร์ขอให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้ กว้างขวางขึ้น เพียงพอกับ
จํานวนนิสิตและขอให้คณะจดัอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับนสิิตด้วย  
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3. นิสิตในหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ วิชาเอกการสอนและหลักสูตรธุรกจิและคอมพิวเตอร์ศึกษา  ขอให้
ประธานหลักสูตรประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชาที่
นิสิตต้องไปเรียนวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ 

4. เสนอให้ประธานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาจัดสอนเสริมภาษาอังกฤษ หรือให้นิสิตจบในหลักสูตร 
5. นิสิตระดับปริญญาโท เสนอว่าคณะควรจะเปิดรายวิชาจิตวิทยา ให้กับนสิิตระดับปริญญาโทไดเ้รียนด้วย 
6. ควรจะมีหลักสตูรอบรม เกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธ์ต้ังแต่ต้นจนจบให้กับนิสิตรับทราบอย่างละเอียดและ

ให้ทันต่อความต้องการของนิสิต โดยเฉพาะวิชาสถิติการวิจัย 
7. นิสิตขอเสนอให้เปิดทางเข้าด้านหลังอาคาร 3 และเพิ่มปลัก๊ไฟฟ้า เพื่อให้นิสิตได้ใช้สถานที่ในการทํากิจกรรม 
8. ขอให้คณะดูแลความปลอดภัยภายในคณะเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มกล้องวงจรปิด รวมทั้งขอให้คณะเสนอทาง

มหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงความสะอาดของโรงอาหารและคุณภาพอาหาร 
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 

           
 

พบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และรับฟังการรายงานผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2554 
 

           
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                  
 

ตรวจเอกสารหลักฐาน 
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สัมภาษณ์ และเยี่ยมชมหน่วยงาน 
 

              
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

              
 

รายงานผลด้วยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 
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