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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะ ตามประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ปัจจุบัน มีหน่วยงานภายในประกอบด้วย ภาควิชาการศึกษา 
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชา
อาชีวศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และสานักงาน
เลขานุการคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้น
สูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยดาเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการในระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.69  ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ได้
คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) ของคณะศึกษาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.24 มีหลักสูตร 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 32 หลักสูตร  และมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี 
จํานวน  24 หลักสูตร  และได้คุณภาพระดับปานกลาง จํานวน 8 หลักสูตร  โดยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่
มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่มีผล
ประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  คะแนนเฉลี่ย 4.00  และองค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย  4.50   องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนนเฉลี่ย 3.00 

 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 

 จุดเด่น 
1. คณาจารย์มีศักยภาพทางวิชาการทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และมีผลงานเผยแพร่เป็น

ท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ 
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2. มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี คณาจารย์ดูแล เอาใจใส่  รวมถึงมีการพัฒนานิสิตสู่ 
ความเป็นครูมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรมีการทบทวนยุทธศาสตร์ท่ีครอบคลุมพันธกิจท้ังด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย  การ

บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ "คณะ
ศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับนานาชาติ 
สามารถชี้นําสังคม"  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และนโยบายของชาติ อีกทั้งควร
ทราบลําดับในการแข่งขัน เพื่อกําหนดตําแหน่ง (Positioning) และทิศทางในการพัฒนา 

2. คณะควรมีการจัดทําแผนวิจัย  บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   แผนกิจกรรม
พัฒนานิสิตและพัฒนาบุคลากร  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผน มีการประเมินผล
ตามตัวช้ีวัดเพื่อนํามาปรับปรุง ท่ีสามารถนําไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

3. คณะควรมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอกับความต้องการ และมีความ
ทันสมัย โดยเฉพาะระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลต่างๆ  ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือประกอบการเรียนการสอน  สัญญาณ wifi  เป็นต้น 

4. คณะควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย เช่น 
ทางเดิน  ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีหลักสูตรที่หลากหลายด้านศึกษาศาสตร์ ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 

โดยคณะมีหลักสูตรทั้งหมด 32 หลักสูตร ผ่านการกํากับมาตรฐานคุณภาพครบทุกหลักสูตร สําหรับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบว่ามีหลักสูตรที่มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี จํานวน 
24 หลักสูตร  และได้คุณภาพระดับปานกลาง จํานวน 8 หลักสูตร  ท้ังนี้ในปีการศึกษา 2558  คณะศึกษาศาสตร์ 
มีคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  โดยมีอาจารย์ประจําคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา จากร้อยละ 80.67 เป็นร้อยละ 86.67  และมีอาจารย์ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 59.48  เป็นร้อยละ 59.63   นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  รวมถึงคณะมีการส่งเสริมให้มีการ
จัดกิจกรรมนิสิตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน   

2. ด้านการวิจัย  มีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ และมีระบบ  กลไกส่งเสริม
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแก่อาจารย์ครบถ้วนตามแผนที่กําหนดไว้  โดยในปีการศึกษา 2558  คณะศึกษาศาสตร์มีการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา จากร้อยละ 29.67 เป็นร้อยละ 
42.50 
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3. ด้านการบริการวิชาการ  มีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สงัคม  แต่พบว่าคณะศึกษาศาสตร์ ยังไม่มีการจัดทําแผนโครงการ กิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการ  รวมถึงการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ 

4.  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีการส่งเสริมการดําเนินงานด้านทํานบํุารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  ตลอดจน 
การสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตมีกิจกรรมร่วมกัน อย่างไรก็ตาม พบว่าคณะศึกษาศาสตร์ ยังไม่มีการจัดทําแผน 
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  รวมถึงการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดฯ 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557  พบว่า  
คณะศึกษาศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการ
ท้ังหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 9 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 9  กิจกรรม  ได้แก่ 

1. ประชุมหลักสูตรและทําหนังสือติดตามท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหา
ระยะยาว 

2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์ไปนําเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ 
3. จัดสรรเงินรางวัลเพื่อจูงใจให้อาจารย์และนิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
4. ประชุมจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชนหรือ

สังคม 
5. จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแบบหารายได ้
6. สร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอื่นใน

ประเทศ และต่างประเทศ 
7. ติดตามประธานแต่ละหลักสูตรให้ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 
8. จัดประชุมวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทํากลยุทธ์ทางการเงิน 
9. จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่แสดงถึงความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิ 

ภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตบัณฑิต 
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สรุปข้อมูลผลการประเมนิในรอบปีที่ผ่านมา 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประเมินฯ ได้

ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย  4.13  ได้คุณภาพระดับดี  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.84 ได้
คุณภาพระดับดี    โดยปัจจัยนําเข้า (input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.49  อยู่ในระดับพอใช้   กระบวนการ (process)  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดี และผลลัพธ์ (output) มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ 

ท้ังนี้หากพิจารณาตามรายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม)  คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตร รวม 32 หลักสูตร  มีหลักสูตร “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 26 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จํานวน 6 หลักสูตร  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของคณะศึกษาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.29   
สําหรับองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย  4.57 และ
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ  คะแนนเฉลี่ย  4.00  และองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับ
พอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  คะแนนเฉลี่ย 3.37  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
คะแนนเฉลี่ย 3.50   

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

• การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การดําเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทมีงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหค้ณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 
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สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและรว่มอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

• วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  กําหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานขอ้มูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทกุคน เพื่อตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และนําเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

• วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ี
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

• กรอบการประเมินประสิทธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจท้ัง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
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• กําหนดการประเมินฯ 
 

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 
08.30 – 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพื่อพิจารณา 

แนวทางการประเมินร่วมกัน  
 ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ ช้ัน 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
09.00 – 09.10 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์  

และช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินฯ 
09.10 – 09.30 น. ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 
09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 14.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ท่ีไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา จํานวน  5 คน 
 สัมภาษณ์นิสิตทุกระดับคละชัน้ปี                           จํานวน 10 คน 
14.00 – 14.45 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า                    จํานวน  3 คน 
 สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต                           จํานวน  3 คน 
14.45 – 15.30 น. สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน                            จํานวน  5 คน 
15.30 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
                                 การประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพื่อซักถามข้อมูล

เพิ่มเติม 
 
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 
09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 
15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บรหิาร และบุคลากร 

ของคณะศึกษาศาสตร์ รับทราบ 
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• เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

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 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.69 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 ได้คุณภาพระดับดี โดย
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) ของคณะศึกษาศาสตร์  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.24 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 32 หลักสูตร  และมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี จํานวน  25 
หลักสูตร  และได้คุณภาพระดับปานกลาง จํานวน 7 หลักสูตร  โดยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่มีผลประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  คะแนนเฉลี่ย 4.00  และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
คะแนนเฉลี่ย  4.50   องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
และองค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คะแนนเฉลี่ย 4.00  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย
ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

1 การผลิตบัณฑิต 4.57 4.58 4.50 3.50 3.24 3.24 4.33 4.00 ดี ดี

2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก
3 การบริการวิชาการ    5.00 3.00 5.00 3.00 ดีมาก พอใช้
4 การทํานุบํารุง-
ศิลปะและวัฒนธรรม 

   5.00 3.00 5.00 3.00 ดีมาก พอใช้

5 การบริหาร
จัดการ 

   5.00 4.50 5.00 4.50 ดีมาก ดี

รวม 4.68 4.68 4.86 3.86 4.12 4.12 4.69 4.15 ดีมาก ดี
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี  
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผล 
การประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

ภาพรวมผลการประเมิน 10 7 4.69 4.15 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.33 4.00
1.1 ผลการบรหิาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คะแนน 
3.00 

  

103.73 3.24
  

103.73 3.24 / / 3.24 3.24
32 32   

1.2 อาจารย์ประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 80  
  

118 86.76 117 86.67 / / 5.00 5.00
136 135   

1.3 อาจารย์ประจํา
คณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 70  
  

81 59.56 80.50 59.63 x x 3.72 3.73

136 135   

1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วน  
1 : 30 

  

2,916.99 21.45 2,916.99 22.10 x x 5.00 5.00

136 132   

1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 5 4
(ไม่พบเกณฑ์ 
ข้อ 4 และ 5) 

x x 4.00 3.00

1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 5
(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 5) 

/ x 5.00 4.00

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  5.00 5.00
2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ

ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
(%หรือ
สดัส่วน)

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

(/ = บรรล,ุ  
x = ไม่บรรลุ) 

2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

สัดส่วน  
140,000 

บาทต่อคน  

29,221,784 213,297.69 25,580,714 192,336.20 / / 5.00 5.00

137 133   

2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 

ร้อยละ 40 
  

62 45.26 57.80 42.50 / / 5.00 5.00

137 136   

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  5.00 3.00
3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 4
(ไม่พบเกณฑ์ 
ข้อ 1 และ 4) 

/ x 5.00 3.00

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 3.00
4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 4
(ไม่พบเกณฑ์ 
ข้อ 2 และ 4) 

/ / 5.00 3.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  5.00 4.50
5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการกาํกับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

7 ข้อ 7 6
(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 6) 

/ x 5.00 4.00

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบ
กํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 6 / / 5.00 5.00
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.33  ได้คุณภาพระดับดี   ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้นิสิตครอบคลุมในศาสตร์
ทางด้านการศึกษา มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้าน coaching and mentoring สามารถผลิตบัณฑิต
วิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับจากสังคม ทั้งในด้านทฤษฎี และการสร้างเสริมประสบการณ์ นําไปสู่การ
ปฏิบัติในระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. คณาจารย์มีศักยภาพทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสมาคมวิชาชีพ  อีกทั้ง 
มีประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านศึกษาศาสตร์ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในระดับ
นานาชาติ  

3. บัณฑิตระดับปริญญาตรี ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับบัณฑิตศึกษาบางหลักสูตรยังอยู่ในระดับการประชุมวิชาการ และ

วารสารระดับชาติ 
2. การจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานิสิต ยังไม่สะท้อนตามแผนยุทธศาสตร์  ซ่ึงถือเป็นแผนแม่บท

ในการดําเนินงานของคณะ และไม่มีการประเมินตามตัวช้ีวัดของแผนอย่างเป็นรูปธรรม  
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรสนับสนุน และส่งเสริม ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน

วารสารระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น โดยมีการสร้างแรงจูงใจ  ให้ทุนสนับสนุน  ให้รางวัลนิสิตใน
การตีพิมพ์ และมีอาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยแนะนํา เป็นต้น อีกท้ังให้นิสิตท่ีเรียนแผน ข (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ) มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับการประชุมวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

2. คณะควรกําหนดโครงการ/กิจกรรม ให้สะท้อนตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ โดย
คํานึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ รวมถึงมี
การประ เมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงให้เห็นชัดเจน 
ซ่ึงจะสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวปฏิบัติที่ดี  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน นับเป็นการสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

2. คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการและสามารถเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัยเรื่องของศูนย์ให้คําปรึกษาเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและ

บริการวิชาการให้เต็มรูปแบบ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนพันธกิจในด้านวิจัย และบริการวิชาการของคณะให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้นไปอีก หรือมีการปรับปรุงคลีนิควิจัยออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสามารถให้คําปรึกษา
ได้อย่างแท้จริง 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ยังไม่พบแผนและทิศทางการวิจัยที่สะท้อนศักยภาพทางวิชาการ วิสัยทัศน์ของคณะและนโยบายชาติ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะควรมีการกําหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยของคณะที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ

ตอบสนองวิสัยทัศน์ "คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ระดับนานาชาติ สามารถชี้นําสังคม" 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะขาดการกําหนดแผนงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนในด้านการบริการวิชาการที่ชัดเจน  
อีกทั้งการประเมินผลสําเร็จยังไม่สะท้อนวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 

2. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า  ยังไม่สะท้อนศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ 
และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และชุมชนอย่างชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรมีการจัดทําแผนบริการวิชาการท่ีสะท้อนถึงความต้องการของสังคม ยุทธศาสตร์ และ

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับนานาชาติ สามารถ
ช้ีนําสังคม"  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนอันจะนําไปสู่วิสัยทัศน์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ควรมีการสํารวจความต้องการของสังคม ชุมชน หรือเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนความต้องการของ
ศิษย์เก่า เพื่อเติมเต็มการปฏิรูปการศึกษาของชาติ อีกท้ังควรมีการจัดทําแผนการใช้ประโยชน์จาก
การให้บริการวิชาการให้ชัดเจนและมีการติดตามให้ความช่วยเหลือเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00  ได้คุณภาพระดับพอใช้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีไม่ได้กําหนดผู้รับผิดชอบของทั้งแผนให้
ชัดเจน และไม่ปรากฏตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จท่ีเป็นตัวบ่งชี้ของแผน ซ่ึงปรากฏเพียงตัวช้ีวัดของ
กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

2. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไม่สอดคล้องกับจุดเด่นและวิสัยทัศน์ของคณะรวมถึงแผน
ยุทธศาสตร์   

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรจัดทาํแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยกําหนดผู้รับผิดชอบของทั้งแผนและกิจกรรม ระบุ

ตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จที่เป็นตัวบ่งชี้ของแผนและกิจกรรม รวมถึงการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนงานและกจิกรรมให้ชัดเจน 

2. คณะควรกําหนดแผนและกจิกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับจุดเด่นและ
วิสัยทัศน์ของคณะ   
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50  ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. กลยุทธ์ทางการเงินที่จัดทําขึ้นยังไม่สามารถสะท้อนถึงการสนับสนุนให้เกิดการดําเนินงานไปสู่
วิสัยทัศน์ท่ีกําหนด 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ยังไม่สะท้อนความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารในแต่ละหลักสูตร 

3. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ยังขาดความชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะควรนําแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้มีการจัดทําใหม่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563)  มาจัดทําเป็น

แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สนับสนุนในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมาย 
และวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด อีกทั้งจําเป็นต้องทราบถึงแหล่งที่มาของรายได้ 

2. ควรให้ทุกหลักสูตรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร โดยคํานึงถึงต้นทุนทางตรง ทางอ้อม 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จํานวนอาจารย์และนิสิต  ที่สะท้อนความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการบริหารในแต่ละหลักสูตร เพื่อการพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร และสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3. คณะควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคล  มีการกํากับติดตาม ให้บุคลากร
สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  โดยมีการช่วยเหลือ สนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ เช่น การมีพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือเปน็รายบุคคล  ภาระงานสอน  และงานบริการ
วิชาการ เป็นต้น  ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน ควรมีการดําเนินการเช่นเดียวกันเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งงาน
ท่ีสูงขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 1   
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ในระบบ QAIS ปี พ.ศ. 2559 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 135

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 17
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 117

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 54.5
จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 9
จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 45.5

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 52.5
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 47.5

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 28
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า 24

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 0
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0
จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 2,916.99
ระดับอนุปริญญา 0
ระดับปริญญาตรี 1,323.05
ระดับ ป.บัณฑิต 0
ระดับปริญญาโท 680.83
ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0
ระดับปริญญาเอก 
 

204.69
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 3,348,534.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,348,534.00

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 22,232,180.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22,232,180.00

จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 132
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 132

จํานวนนักวิจยัประจําที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1

จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 3
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

จํานวนนักวิจยัประจําที่ลาศึกษาต่อ 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 94
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.2) 

18

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ค่าน้ําหนัก 0.4) 

13

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ําหนัก 0.4) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ําหนัก 0.6) 

27

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ําหนัก 0.8) 

16

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

17
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
(ค่าน้ําหนัก 1.0) 

0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (ค่าน้ําหนัก 1.0) 1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุสั์ตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(ค่าน้ําหนัก 1.0) 

2

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ําหนัก 1.0) 

0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
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ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน
จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online (ค่าน้ําหนัก 0.2) 

0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ําหนัก 0.4) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.6) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ค่าน้ําหนัก 0.8) 

0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูภิาคอาเซียน (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0

จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.0) 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
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ภาคผนวกที่ 2  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

กลุ่มอาจารย์  จํานวน  5  คน 
1. ในการบริหารหลักสูตร มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีเพ่ือรับผิดชอบ และพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และมีการควบคุม ติดตามโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรของคณะ 
2. กรณีจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะมีจํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์  มีความคิดเห็นว่าถ้ามี

การบริหารจัดการที่ดี และนิสิตมีความต้องการเข้ารับการศึกษา ก็มีความจําเป็นในการเปิดหลักสูตรไว้ และ
สําหรับบางสาขาวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนน้อย   ผู้บริหารหลักสูตรควรมีการบริหารจัดการ  มี ขั้นตอนการ
วางแผนที่ดี ซ่ึงก็จะสามารถคงเปิดหลักสูตรได้ ซ่ึงในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน และสาขาวิชามีความเป็น
ศาสตร์ของตัวเอง  สามารถรองรับผู้เรียนได้ในหลายลักษณะ ดังนั้น สาขาวิชาที่นิสิตเรียนเยอะ อาจเป็น
เพราะชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ  และสาขาที่เรียนน้อย ก็จําเป็นต้องมีการวางแผน และปรับปรุงหลักสูตร 

3. ความผูกพันที่ดีต่อคณะศึกษาศาสตร์ มีหลายปัจจัย ได้แก่  
- การได้จบการศึกษา และกลบัมาเป็นอาจารย์ มีความรู้สึกเหมือนได้กลับมาหาครู มาทดแทนบุญคุณให้กับ
สถานศึกษา  

- มีความรู้สึกอบอุ่น  ในการร่วมมือร่วมใจในการทําโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน  ด้วยระบบการรับน้องใน
อดีตทําให้มีความผูกพันในองค์กร  

- สถานที่ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทาง  
- ความมีช่ือเสียงของสถาบัน  
- ความประทับใจที่ดีต่ออาจารย์  ต่อหลักสูตร การเรียนการสอน   
- อาจารย์มีความเป็นกันเอง  มีความรู้ ความสามารถ และมีความน่าเชื่อถือในสายตาหน่วยงานภายนอก 
โดยเฉพาะผู้ใชบั้ณฑิต 

- มีความร่วมกันกับองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการทํางานเป็นทีม มีอาจารย์อาวุโส ช่วยให้คําแนะนาํ
เกี่ยวกับหลักในการปฏิบัติต่างๆ   

- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่การพัฒนางานวิจัยอย่างกว้างขวาง และมีการสัมมนา แลกเปลีย่น
เรียนรู้ซ่ึงกันและกันตลอด 

- มีการบริหารจัดการในสาขาวิชาดี และมีความสัมพันธ์ท่ีอบอุ่น บรรยากาศในทํางานทีดี่ 
- มีอาจารย์เป็นต้นแบบ และมีความภาคภูมิใจในการเป็นอาจารย์คณะศกึษาศาสตร์  

4. ในด้านภาระงานสอนของอาจารย์ อาจารย์ท่ีทําหน้าท่ีสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จะมีส่วนช่วยสอน
หลักสูตรกลางของนิสิตระดับปริญญาตรี   อาจารย์ทุกคนในคณะจะมีกิจกรรมร่วมกับนิสิต  ทําให้เกิดความ
ใกล้ชิด  มีการประสานงาน การประชุม และทํากิจกรรมร่วมกันตลอดเวลา อาทิเช่น กิจกรรมปฐมนิเทศใน
ต่างจังหวัด  กิจกรรมไหว้ครู  รวมถึงกิจกรรมระหว่างศิษยเ์ก่า-ศิษย์ใหม่  รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์รว่มกัน 
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5. สิ่งที่อยากเสนอให้คณะปรับปรุง  มีดังนี้ 
- ด้านวิชาชีพ  ได้แก่  ช่องทางการขอตําแหน่งทางวิชาการ ควรมีแนวทางปฏิบัติ และเสน้ทางเสนอแนะ
ต้ังแต่ต้น จนสิ้นสุดกระบวนการในการขอตําแหน่งฯ  

- ด้านการเรียน การสอน ได้แก่  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีพร้อมใช้งาน ทันสมัย ตามเทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบัน   และการปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่าง   

- ด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ทัศนียภาพรอบอาคารเรียน โดยเฉพาะทางเดินเท้า   
- ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่  ห้องอาหารที่เป็นศูนย์รวมระหว่างอาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสสร้าง
ความรู้จัก และมีปฏิสัมพันธ์กัน   ควรเปิด open สําหรับห้อง Edutainment สําหรับนิสิต   

กลุ่มศิษย์เก่า  จํานวน  3  คน 
1. มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีทางการด้านการศึกษา  และการทํางานที่เข้มแข็ง 
2. อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความดูแลเอาใจใส่ดี  ให้ข้อเสนอแนะ  และเป็นที่ปรึกษาที่ดีท้ังทางด้านวิชาการและ

การใช้ชีวิต 
3. การเลือกเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากอาจารย์มีความเป็นกันเอง ทําให้เข้าใจในวิชาเรียน

ได้มากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าพบอาจารย์ได้ตลอดเวลา รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนมีความ
น่าสนใจ   

4. คณะเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า เข้าร่วมสัมมนา  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และฝึกอบรม โดยมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
กับศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ   นอกจากนี้คณะได้มีการเชิญศิษย์เก่ามาเป็น
วิทยากรบรรยาย  เพื่อถ่ายทอดความรู้ และใหค้ําแนะนํากับรุ่นน้องในวันปฐมนิเทศ   

5. ส่ิงที่อยากให้คณะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ได้กลับมาบรรยาย
ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษา ซ่ึงสร้างความภาคภูมิใจให้ศิษย์เก่าเป็นอย่างมาก   การสร้างแบบอย่างที่ดี
ของรุ่นพี่ให้กับรุ่นน้อง 

6. บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของคณะ อํานวยความสะดวกต่างๆ ประสานงาน ช่วยเหลือติดตาม และสง่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้รับทราบเป็นอย่างดี   

7. ส่ิงที่อยากให้คณะพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ ภูมิทัศน์ โดยเฉพาะทางเดินเท้า  เครื่องมืออุปกรณ์ควรมีการ
ซ่อมแซม  เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ ควรพัฒนาให้ทันสมัย  

8. ในการปรับปรุงหลักสูตร ควรเพิ่มเติมในเรื่องการศึกษาดูงาน และมีการฝึกงาน  เพ่ือให้นิสิตได้มีความ
เข้าใจในองค์ความรู้เพิ่มเติมจากการได้ฝึกปฏิบัติ  โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก ควรเพิ่มเติมความรู้ใน
เรื่องงานวิจัย  เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ในต่างประเทศ    

9. คณะควรมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ  ให้กับนิสิตทุกระดับ  
โดยเฉพาะโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน หรือจัดซ้ือเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
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กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตร ี  จํานวน  5   คน 
1. อยากให้มีการปรับทัศนียภาพของคณะ เช่น บ่อน้ํามีเศษใบไม้ เก้ากี้นั่งไม่เพียงพอ สระน้ําบางครั้งล้น 
2. ความปลอดภัยในคณะ ทางเดินไม่เรียบมักจะเดินสะดุด ลิฟท์มีกลิ่นอับ ไม่ปลอดภัย 
3. อุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมีเพียงพอแต่ล้าสมัย 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง คุยกันง่ายขึ้น กล้าท่ีจะพูดคยุกันมากขึ้น 
5. อยากให้มีโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่ให้ประสบการณ์ท่ีดี 

 
กลุ่มนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก   จํานวน  5   คน 

1. อาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเตรียมความพร้อมเรื่องภาษา ด้านเลือกหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ แนะนําแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล 

2. อาจารย์และนสิิตทุกคนมีความเป็นต้นแบบทั้งกริยา การแต่งกาย และคําพูด 
3. ฐานข้อมูลด้านการวิจัยครอบคลุมแต่ e-book ยังมีน้อยและอยากให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
4. ลิฟต์อาคาร 3 ติดบ่อย 
5. นิสติที่เรียนภาคพิเศษโอกาสที่จะรูจั้กรุ่นพี่ รุ่นน้องมีน้อย 

 
กลุ่มผู้ใชบ้ัณฑติ   จํานวน   2  คน 

1. บัณฑิตที่จบเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ แต่ยังอ่อนด้านภาษาและด้านไอที 
2. บัณฑิตจากคณะจะปรับตัวได้ง่ายกว่าบัณฑิตที่รับมาจากสถาบันอื่น 

 
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 5 คน 

1. มีความผูกพันกับองค์กร  รู้สึกอบอุ่น  คุณภาพชีวิต และสิง่แวดล้อมเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
2. มีความร่วมมือร่วมใจกันทั้งสายวิชาการ (อาจารย์) และสายสนับสนุน (บุคลากร) 
3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังกนัมา เช่น  วัฒนธรรมการไหว้  มีความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้อง 
4. ในการสัมมนาบุคลากร  บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม  
5. คณะมีการสนับสนุน  ส่งเสรมิให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพ  รวมถึงการเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง 
6. ส่ิงที่อยากให้คณะพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ ทางเดินเท้า  และเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีนํามาใช้ควรมีความทันสมัย 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานประเมินฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ  
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินฯ 

คณะกรรมการ ประเมินฯ  สัมภาษณ์ผู้บริหาร
และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คณบดีรายงานผลการดําเนินงาน 
ของคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร  
และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์อาจารย์ 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 
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คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ 
นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

คณะกรรมการ ประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ รับทราบ  

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 


