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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 
2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 3 คน บุคลากร 
จํานวน 3 คน และนิสิต จํานวน 8 คน 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.54 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.09 3.57 3.75 3.75 4.09 3.84

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนา
นิสิต  

- 4.67 4.50 4.67 - - - 4.67 4.50 - 4.67

องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.54

องค์ประกอบที่ 5 
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 
ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.94 3.94 5.00 5.00 3.94 4.79
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
องค์ประกอบที่ 8 
ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.75 4.75 5.00 5.00 4.75 4.88

เฉลี่ยภาพรวม 4.02 4.74 4.72 4.74 2.00 4.35 4.17 4.54 4.52 4.35 4.48

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 
 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 - 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของคณะศึกศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แต่มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการจัดหาเครื่องมือในฟาร์มฯ ของสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

2. ให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาเรื่องตารางสอนของคณะอื่น ๆ เนื่องจากนิสิตมี
ปัญหาในเรื่องการจัดตารางสอน 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 11 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 10 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน - กิจกรรม 
และยังไม่ได้ดําเนินงาน 1 กิจกรรม  ได้แก่ โครงการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะศกึษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับ

การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 



 3 
 

ครั้งที่ 6 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 5 -6 
กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 50 ตัวบ่งชี้ จาก 50 ตัวบ่งชี้ และยังมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่
เป็นอัตลักษณ์เพิ่มเติมอีก 1 ตัวบ่งชี้ รวมดําเนินการทั้งสิ้น 51 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 2.41 อยู่ในเกณฑ์ ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 2.35 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

ครั้งที่ 7 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 4 -5 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.68 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ 
ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.68 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินฯ 
วันจันทรท์ี่ 5 กรกฎาคม 2555 

เวลา  08.00-09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพิจารณากําหนดประเด็นการประเมิน 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารคณะฯ 

ณ ห้องประชุมชั้น 1  อาคารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ 

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ  
 โดยให้อยู่ในกรอบเวลาที่กําหนด  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

-  ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
-  สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมอง
ด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
- ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
- แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
- นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพ 

เวลา 10.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 - 12.00 น.    คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารคณะฯ 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารคณะฯ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มอาจารย์ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) ของแต่ละภาควิชา  จํานวน    3 คน 
กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี จํานวน 3-4 คน 
กลุ่มที ่3 กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง จํานวน 3-4 คน 
กลุ่มที ่4 กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผูป้ระกอบการ จํานวน 2-3 คน 
 กลุ่มที่ 5 กลุ่มศิษย์เก่า จํานวน 2-3 คน  

เวลา 14.00 – 14.10 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.10 – 16.30 น.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่คณะฯ จัดเตรียมไว้ให้  

ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
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วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2555 

เวลา  08.30 - 10.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  

เวลา  10.00 - 10.10 น. รับประทานอาหารว่าง 

เวลา  10.10 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (เพิ่มเติม) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารคณะฯ 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ 
เวลา 15.00 – 15.10 น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.10 – 16.30 น.  คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของคณะฯ รับทราบ  ณ ห้องสัมมนา  อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 
31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 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 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ               
9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.54 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.09 3.57 3.75 3.75 4.09 3.84

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- 4.67 4.50 4.67 - - - 4.67 4.50 - 4.67

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.54

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.94 3.94 5.00 5.00 3.94 4.79

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.75 4.75 5.00 5.00 4.75 4.88

เฉลี่ยภาพรวม 4.02 4.74 4.72 4.74 2.00 4.35 4.17 4.54 4.52 4.35 4.48
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้อง

ปรับปรุง 
ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี
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หากพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ สามารถสะท้อนผลการดําเนินงาน
ได้ดังนี้  

- องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมิน ได้คุณภาพระดับ 5.00 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยด้านต่างๆ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ   
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 

- องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพระดับ 3.84          
มีคะแนนเฉลี่ย ดี ประกอบด้วยด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านกระบวนการ      
มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 3.57  

- องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพระดับ 4.67          
มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  

- องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้ระดับ 4.54 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก 
ประกอบด้วยด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.08  

- องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้ระดับ 5.00 
มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยด้านต่างๆ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้าน
ผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 

- องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมิน ได้ระดับ 4.67 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยด้านต่างๆ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 

- องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้ระดับ 4.79 มีคะแนน
เฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยด้านต่างๆ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านผลผลิต       
มีคะแนนเฉลี่ย 3.94 

- องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้ระดับ 
5.00 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยด้านต่างๆ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้าน
ผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 

- องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้ระดับ 
4.88 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยด้านต่างๆ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ
ด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 

ปี 2554 
ผลการดาํเนินงาน

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 
2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(จาก 43 ตัวบ่งชี้ ประเมิน 41 ตัวบ่งชี้ ไม่เมินตัวบ่งชีท้ี่ 3,4) ยกเว้น
ตัวบ่งชี้ที่ 12   

4.57 4.45

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(จาก 38 ตัวบ่งชี้ ประเมิน 36 ตัวบ่งชี้ ไม่ประเมิน 3, 4) ยกเว้น ตัว
บ่งชี้ที ่12  

4.62 4.48

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)  4.74 4.52
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)  4.75 4.54
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.45 4.45
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตวับ่งชี้ที่ 12 4.35 4.35
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  5.00 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00 ข้อเสนอ 1.1  ข้อ 

4 แผนปฏิบัติการ
ของฝ่ายกิจการ
นิสิตเขียนไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน
เนื่องจากไม่ระบุ
กลยุทธและ
เป้าหมายผลผลิต

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ 4 4 4 4.00 4.00 ไม่ประเมิน

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลกัษณ ์ คะแนน 3.51 4.16 4.16 4.16 4.16 ไม่ประเมิน

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 3 3 3 3.00 3.00 ไม่ประเมิน

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต    3.56 3.25
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสูตร 

ข้อ 5 5 5 4.00 4.00

2.2 อาจารย์ประจาํท่ีมวีุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
เงื่อนไข 

1) 
 

60 23.5 52.809 23.5 52.809 4.40 4.40

44.5 44.5     
 

2.3 อาจารย์ประจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

0 4.5 10.112 4.5 10.112 1.69 1.69

44.5 44.5   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

ผลต่าง
ค่าร้อย
ละ

(เงื่อนไข 
2) 

6 10.112 10.112 2.61 2.61 ปีการศึกษา 2553 =
(3/43)*100 = 

6.977 
อัตราเพิ่ม = 10.112-

6.977 = 3.135 คิด
ค่าคะแนน = 

(3.135*5)/6 = 
2.61 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 6 6 6 4.00 4.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียนการ
สอน 

ข้อ 7 7 5 5.00 3.00 ข้อ 6 มีการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนไม่
ครบทุกรายวิชา 
ข้อ7 สืบเนื่องจาก
ข้อ6 ทําให้ไม่มีผล
การประเมินที่จะ
นํามาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอนได้ครบทุก
รายวิชา 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑติ 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 ข้อเสนอ 2.7 ข้อ 5 
ควรเลือกโครงการที่
เป็นตัวอย่างของ
การดําเนินงานตาม
แผนการส่งเสริม
คุณธรรมให้แก่นิสต
ที่ชัดเจน  เช่น 
โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต ์

2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสรมิสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กบันิสิต 

ข้อ 4 4 2 4.00 2.00 ข้อ 3 ไม่มีการระบุ
ตัวบ่งชี้และ
เป้าหมาย
ความสําเร็จของ
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

โครงการที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม 

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรท่ีีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อย
ละ 

80 104 92.86 104 92.86 4.64 4.64

112 112   

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 112 112   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท้ังภาคปกติ
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 130 130   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท่ีไดง้านทาํ คน 103 103   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาประกอบ
อาชีพอิสระ 

คน 1 1   

  จํานวนบัณฑิตท่ีมงีานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน 15 15   

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 10042.3 10042.3   

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑติปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหง่ชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4 4.16 4.16 4.16 4.16

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อย
ละ 

N/A 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

0 0   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญา
โทท้ังหมด 

คน 0 0   

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceeding) ท่ีได้รับการยอมรบัใน
สาขา 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI หรือวารสารวชิาการระดับชาตท่ีิ
ได้รับการยอมรับในสาขา 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาต ิทีได้รับการยอมรับในสาขา 
หรือในระดับสากล เช่น ISI หรือ 
Scopus 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ
 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อย
ละ 

N/A 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

0 0   

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญา
เอกทั้งหมด 

คน 0 0   

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารนั้นถกูจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารนั้นถกูจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์  

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่น
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 N/A 0.00 0.00     

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 6 185.00 4.16 185.00 4.16 3.46 3.46

44.50 44.50   

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 13.00 26.00 13.00 26.00   

  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 15.00 75.00 15.00 75.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 6.00 18.00 6.00 18.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 6.00 36.00 6.00 36.00   

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาตรี คน 0.00 0.00 0.00 0.00   

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาโท คน 2.00 10.00 2.00 10.00   

  รองศาสตราจารยว์ุฒิปริญญาเอก คน 2.50 20.00 2.50 20.00   

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี 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 0.00 0.00   

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพฒันานสิิต   5.00 4.67
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ

บริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 3.1 ไม่มีการให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์
ให้กับศิษย์เก่าใน
รอบปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากเกิด
อุทกภัย  

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสรมิกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรกึษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย    4.54 4.54
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัย

หรืองานสรา้งสรรค์ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้าก
งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00



 14 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรคต์่อจาํนวนอาจารย์ประจํา
และนักวจิัยประจาํ 

สัดส่ว
น 

75000 8,240,
500 

219,746
.67 

8,240,5
00 

219,746
.67 

5.00 5.00

37.50 37.50   

5 
(สมศ.) 

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อย
ละ 

10 7.25 16.3 7.25 16.3 5.00 5.00

44.50 44.50   

  จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน 44.50 44.50   

  จํานวนนกัวจิัยท้ังหมด คน 0.00 0.00   

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 1.00 0.25 1.00 0.25     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 1.00 0.50 1.00 0.50     

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารนั้นถกูจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมช่ืีอ
ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารนั้นถกูจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q4) ในปีล่าสุดใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมช่ืีอ
ปรากฏอยูใ่นฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     

6 
(สมศ.) 

งานวจิัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 

10 4.00 8.99 4.00 8.99 2.25 2.25

44.50 44.50   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 4.00 4.00     

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00 0.00     

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 0.00 0.00     

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน
สร้างสรรค ์

เรื่อง 0.00 0.00     

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อย
ละ 

10 9.50 21.35 9.50 21.35 5.00 5.00

44.50 44.50   

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาต ิ

เรื่อง 6.00 1.50 6.00 1.50     

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

เรื่อง 6.00 3.00 6.00 3.00     



 16 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่น
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากาํหนด 

เรื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00     

  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตาํราหรือหนงัสือท่ีมีคุณภาพสงู มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวชิาการ 

เรื่อง 5.00 5.00 5.00 5.00     

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกส่ังคม   5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการ

แก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิ
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อย
ละ 

30 8.00 100.00 8.00 100.00 5.00 5.00

8.00 8.00   

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 8 8     

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 8 8     

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

เรื่อง 8 8
    

  - โครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ
ท้ังหมด 

เรื่อง 8 8
    

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองคก์รภายนอก 

ข้อ 5 5.00 5.00 5.00 5.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปญัหาสงัคมใน
ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 
(ทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00 ไม่ประเมิน

18.2 
(สมศ.) 

ผลการช้ีนําและ/หรือแก้ปญัหาสงัคมใน
ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (ทาง
การเกษตร) 

ข้อ 4 4 4 5.00 5.00 ไม่ประเมิน
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 4.67 4.67
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ      4.79 4.79
7.1 ภาวะผู้นาํของคณะกรรมการประจํา

คณะและผู้บรหิารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 ข้อเสนอ 7.2 ข้อ 
1  - ควรมีการจัด 
KM  R&R เพื่อ
พัฒนางานวิจัย
องค์กรในสาย
สนับสนุนเพื่อการ
พัฒนาวิชาชีพ 
ข้อเสนอ 7.2 ข้อ 
1 - ควรมีการจัด 
KM  สําหรับ
อาจารย์ในเรื่อง
การทําผลงาน
วิชาการ (มีแต่
เรื่องวิจัย)  

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตดัสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

12 การปฏบิัติตามบทบาทหนา้ท่ีของสภา
สถาบัน 

คะแ
นน 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน

13 
(สมศ.) 

การปฏบิัติตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแ
นน 

3.51 3.94 3.94 3.94 3.94

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 ข้อ 5 มีการนํา

ข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้วิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย แต่ไม่
ละเอียด ควรมีการ
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดาํเนินงาน
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 

2554) 

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 5) 

หมาย
เหตุ   

  หน่วยงาน กรรมการ หน่วย 
งาน 

กรรม
การ   ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร

วิเคราะห์เพื่อ
พยากรณ์รายรับ
รายจ่ายในอนาคต 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.88 4.88
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 5.00 5.00

9.2 ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและการ
สร้างคุณธรรม ความรู้ ทักษะ ภาวะผู้นํา 
และการได้งานทําตามเป้าหมาย 

ข้อ 10 8 9 0.00 0.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกดั 

คะแ
นน 

4 4.75 4.75 4.75 4.75

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ    
ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีแผนกลยุทธ์ที่ประชาคมมีส่วนร่วมและมีแผนเชิงรุก 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรและบทบาทมหาวิทยาลัยในระดับอาเซียนและ

นานาชาติ 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีการเขียนเป้าหมายผลผลิตและการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่าง

ครบถ้วน 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 ได้คุณภาพระดับ ดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนไม่ครบทุกรายวิชา 
2. ในการจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต มิได้ระบุตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายวัดความสําเร็จไว้ ดังนั้น ไม่อาจทําการประเมินได้ (เกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ ผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้) 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีความเข้มแข็งในการพัฒนานิสิตตรงกับอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบการให้คําปรึกษานิสิต สําหรับนิสิตปริญญาตรี ที่เป็น

รูปธรรม 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ควรมรการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เพื่อ
สามารถจัดกิจกรรมในการพัฒนาความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายให้กับศิษย์
เก่ากับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
คณาจารย์ มีความโดดเด่นทางด้านการผลิตผลงานวิจัยทั้งทางด้านครุศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่บูรณา

การได้ 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ควรเพิ่มมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้เป็นที่ยอมรับ 

2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ควรมีการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นิสิต บัณฑิตมหาวิทยาลัย 
นอกเหนือจากแหล่งทุนอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ทําวิทยานิพนธ์ให้เป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่สามารถ
ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ มากมาย และมีการนํา
ประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ แต่ยังระบุการเชื่อมโยงไม่ชัดเจน (ที่ระบุในการรายงาน SAR) 
อย่างไรก็ตามคณะวิชาอาจดําเนินการโดยการกําหนดรูปแบบการรายงานเกี่ยวกับการนําผลจากการประเมินการ
บริการวิชาการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน มคอ . และ มคอ 5 ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็งและแนวทางเสริม 

 - 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

 เกณฑ์มาราฐานข้อ 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ อาจดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ศิลปและวัฒนธรรม โดยกําหนดหลักเกณฑ์และกรอบการสร้างมาตรฐานด้านศิลปและวัฒนธรรม นอกจากนั้น
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ดําเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จากนั้น
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของการนําเสนอ หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งจะได้คะแนน
ตามเกณฑ์ข้อที่ 6 ได้ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4    
ตัวบ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

และมีแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของคณะศึกศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 - 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มหลักสูตรโครงการพิศษปริญญาตรี เพื่อหารายได้ เช่น การสอนภาษาจีน การบริหาร

การศึกษา 
2. ควรมีระบบวิเคราะห์ทิศทางการวางแผนการใช้เงินในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นคณะที่ประกอบด้วยศาสตร์ด้านการศึกษาและการพัฒนา จึงมี

รายวิชาที่ผสมผสานแนวคิดการศึกษาร่วมกับแนวคิดการพัฒนาได้เป็นอย่างดี และมีกลไกในการสร้างภาวะผู้นําให้
แกบัณฑิตผ่านหลักสูตรฝึกอบรมฯ (ตัวบ่งชี้ 9.2 เพิ่มเติม) 
 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

 - 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 



 23 
 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 2.00 4.40 3.60 2.00 2.00 4.40 3.60

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.25 4.71 4.69 4.71 - 4.45 4.45 4.62 4.60 4.45 4.58

   มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 3.94 3.94 4.86 4.86 3.94 4.74

   มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกจิ
ของการบรหิาร
การอดุมศึกษา  

4.25 4.60 4.56 4.60 - 4.54 4.54 4.50 4.46 4.54 4.51

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพฒันา
สังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.45

เฉลี่ยภาพรวม 4.25 4.74 4.72 4.74 2.00 4.35 4.17 4.54 4.52 4.35 4.48
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้อง

ปรับปรุง
ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพ
ระดับ ต้องปรับปรุง 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
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มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.50
ได้คุณภาพระดับ ดี 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.54 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.57 4.50 4.57 2.00 4.70 4.16 4.25 4.14 4.70 4.40

2. ด้าน
กระบวนการภายใน 

5.00 4.78 4.78 4.78 - 4.42 4.42 4.80 4.80 4.42 4.69

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.51 5.00 5.00 5.00 - 3.93 3.93 4.25 4.25 3.93 4.09

เฉลี่ยภาพรวม 4.25 4.74 4.72 4.74 2.00 4.35 4.17 4.54 4.52 4.35 4.48
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้อง

ปรับปรุง
ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับ 
ดี   

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก   
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก   
- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้

คุณภาพระดับ ดี  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  แล้ว พบว่า มี

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.70 4.60 4.60 4.60 - 4.05 4.05 4.39 4.39 4.05 4.33

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 3.04 3.67 3.67 3.67 - 3.46 3.46 3.42 3.42 3.46 3.43
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบรหิาร
จัดการ 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.84

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา 

5.00 4.89 4.88 4.89 2.00 4.45 4.21 4.64 4.60 4.45 4.55

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 4.75 4.67 4.75 2.00 4.40 3.60 4.20 4.00 4.40 4.26

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.54
   3) ด้านการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทาํนุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

เฉลี่ยภาพรวม 4.25 4.74 4.72 4.74 2.00 4.35 4.17 4.54 4.52 4.35 4.48
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้อง

ปรับปรุง
ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี
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 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

4.39 มีคะแนนเฉลี่ย ดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.42 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับ 4.64 มีคะแนนเฉลี่ย ดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 4.20 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ภาคผนวกที่ 1 
 ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

กลุ่มนิสิตปัจจบุัน (ปรญิญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก ) และกลุ่มศิษยเ์ก่า  
1. อยากให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการปรับปรุงอยา่งไร 

- ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร ประตูเข้าฟาร์ม 
- ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกฟาร์ม 
- สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน 
- เครื่องคอมพวิเตอร์ ควรให้ทันสมัย 
- วิชาเรียนที่เป็นตัวเลือกควรมีมากและต่อเนื่อง 

2. ช่วงเวลาเรยีนมีการจัดกิจกรรม หรือไม่ 
- โครงการทดสอบสมรรถภาพตามชุมชน โรงเรียน และให้ความรู้ด้านสุขศึกษากับเด็กนักเรียน 
- โครงการสโมสรค่ายอาสาพัฒนชนบท เช่น กิจกรรมครูอาสาสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

3. คณะได้มีการจัดสรรทนุให้กับนิสิต หรอืไม่ 
- คณะมีทุกประจําปี ๆ ละ 10,000 บาท, 5,000 บาท 
- ทุนทํางานรายชั่วโมง ๆ ละ 30 บาท 

4. ความประทับใจจากคณะ 
- หลักสูตรมีการบูรณาการ  
- อาจารย์ที่ปรกึษา 
- บุคลากร 

5. งบประมาณเพียงพอกับกิจกรรม หรือไม่ 
- บางโครงการไม่เพียงพอ จัดกิจกรรมเปิดหมวก ขายผลิตภัณฑ์ภายในฟาร์ม เช่น เห็ด 

6. มีการถ่ายทอดความรู้ PDCA ให้กับนิสติ หรือไม่ 
- สโมสรนิสิตจดัประชุมถ่ายทอดให้กับนิสิตทุกช้ันปี และนสิิตเข้าร่วมกับ อบก. ทุกเดือน 

7. การปรับปรงุเว็บไซต์ของคณะ เป็นอยา่งไร 
- สะดวกในการตรวจสอบชั่วโมงเรียน รูปแบบหาง่าย 
- ข้อมลูข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ 

8. มีการการสร้างเครือข่ายนิสิต หรือไม ่
- สร้างเครือข่ายกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

9. คณะไดส้ร้างความเป็นผู้นาํ หรือไม่ 
- ความเป็นผู้นาํได้รับจากการจัดกิจกรรม จากการสอดแทรกในรายวิชาที่ศึกษา และการแลกเปลี่ยนจาก

หน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความม่ันใจ 
10. เวลามีปญัหานสิิตพบผู้บริหารในการแก้ไขปัญหา หรือไม่ 
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- คณะมีการจดัโครงการผู้บริหารพบนิสิต เพื่อเป็นการพบปะกับนิสิตในเรื่องต่าง ๆ และนํามาแก้ไข เช่น เรื่อง 
wifi สถานที่พักผ่อน และได้รับการแก้ไขจากทางคณะเรียบร้อยแล้ว 

 
กลุ่มอาจารย ์ 
1. คณะมีการจัดทําแผน อยา่งไร 
 - มีการจัดทําแผนจากภาควิชาไปสู่แผนของคณะ 
2. คณะมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนในการจัดทําแผน หรือไม่ 
 - มีการจัดสัมมนาบุคลากรที่อําเภอชะอํา โดยคณะทําแผนตุ๊กตาและมีการวิพากษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
คณะและมีการกําหนดยุทธศาสตร์ร่วมด้วย 
3. ศิษย์เก่าของคณะ มีการได้รบัรางวลั หรือไม่ 
 - ศิษย์เก่าได้รบัรางวัลจากกีฬาทีมชาติ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการมอบเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครู 
4. คณะมีการจัดหลักสูตรส่งเสริมความเป็นผูน้ํา หรือไม ่
 - แต่ละภาควิชามีการจัดทําหลักสูตร เช่น ภาควิชาเกษตรสิ่งแวดล้อม จดักิจกรรมภาวะผู้นําส่งเสริมครูเกษตร, 
ภาควิชาพละศึกษา จัดค่ายพักแรม, ภาควิชาครุศาสตร์ มีการจัดรายวิชากิจกรรมเกือบทกุวิชาโดยการให้มีการ
ออกค่าย 
5. คณะมีการจัดทําวิจัยการบริการวิชาการ ศิลปวฒันธรรม หรือไม่ 
 - ดําเนินการในด้านการเรียนการสอนและวิจัย เช่น วิจัยเชิงปฏิบัติการชุมชน (ของนิสติปริญญาเอก)  
 - มีทุนสนับสนนุการเสนอผลงานทางวิชาการ เช่น ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 - มีทุนวิจัยให้กับอาจารย์ ทุนละ 10,000 – 20,000 บาท ถ้าเสนอผลงานต่างประเทศ ทุนละ10,000 บาท  
6. ผู้บริหารมีการพบปะกบัอาจารย์ หรือไม ่
 - คณะมีการจัดกิจกรรมผู้บรหิารพบอาจารย์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ปัญหา เทอมละ 1 ครั้ง 
7. ด้านประกนัคุณภาพ เปน็อย่างไร 
 - ด้านประกันคุณภาพ เริ่มจากภาควิชา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําภาควิชาให้ความร่วมมือ
ไปสู่ในภาพรวมของคณะ 
8. งบประมาณที่ได้รับของแต่ละภาควชิา เป็นอยา่งไร 
 - แต่ละภาควิชาจัดทําแผนของบประมาณประจําปี เสนอใหกั้บคณะ และได้รับงบประมาณตามแผนที่ได้รับ
จัดสรรจากคณะ 
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กลุ่มบุคลากร  
1. การปฏิบัติงานในคณะเปน็อย่างไร 
 - การปฏิบัติงานอยู่แบบพี่น้อง  
2. อยากให้คณะดําเนนิการปรับปรุงอะไร 
 - ให้คณะดําเนินการเรื่องห้องเรียนให้กับนิสติ ซึ่งมีจํานวนมากแต่ห้องเรียนไม่เพียงพอ บางช่วงเวลาห้องเรียน
ส่วนกลางมีการซับซ้อน 
 - เรื่องที่พักสําหรับอาจารย์ 
3. คณะมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร หรอืไม่ 
 - คณะมีการจดัสวัสดิการใหกั้บบุคลากรในเรื่องการเพิ่มพูนความรู้ โดยให้บุคลากรทุนละ 5,000 บาท ส่วน
อาจารย์ทุนละ 9,000 บาท 
 - มีอาจารย์ชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 
4. คณะมีการส่งเสริมสายสนับสนนุให้ก้าวสู่ตําแหนง่ทีสู่ง หรือไม ่
 - มีการจัดโครงการและเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
 - มีทุนสําหรับผลงานทางสายสนับสนุนทุนละ 10,000 บาท 
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 

 

             
 
 
 

             
 
 


