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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะศึกษาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 
2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 5 คน นิสิต จํานวน 7 คน ศิษย์เก่า 
จํานวน 4 คน และบุคลากร จํานวน 5 คน 

  คณะศึกษาศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดจํานวน 38 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเองเทียบ
กับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 

ประเภทตัวบ่งชี้   
จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

ค่าคะแนน 
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 23 4.93 4.80 ดีมาก ดีมาก
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ + มก. 1 ตัวบ่งชี้   24 4.94 4.81 ดีมาก ดีมาก
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 - 11   11 4.21 4.37 ดี ดี
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 – 15  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 12) 14 4.23 4.35 ดี ดี
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี  12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

37 4.67 4.63 ดีมาก ดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

38 4.67 4.64 ดีมาก ดีมาก

 
 รายละเอียดผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ จําแนกตามปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และ
ผลผลิต  สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

(จํานวนตัวบ่งชี)้ 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม
(4) (19) (18) (19) (1) (14) (15) (24) (23) (14) (38)

1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ 
   และแผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

2  การผลิตบัณฑิต  4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 3.72 3.93 4.81 4.81 3.72 4.39

3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 4.67 4.50 4.67 - - - 4.67 4.50 - 4.67
4 การวิจัย  5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.63 4.63 4.67 4.67 4.63 4.65

5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
   ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

7 การบริหารและจัดการ  - 4.75 4.75 4.75 - 3.55 3.55 4.75 4.75 3.55 4.51
8 ระบบและกลไกการเงิน และ 
   งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 5.00 5.00 5.00 - 4.80 4.80 5.00 5.00 4.80 4.90
เฉลี่ยภาพรวม 4.62 4.84 4.83 4.84 5.00 4.35 4.39 4.81 4.80 4.35 4.64
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่
ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งใน
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

2. คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขาทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ ส่งผลใหส้ามารถสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างเข้มแข็งและชัดเจน 
ตอบสนองต่อผลการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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 จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรมีการจัดทําแผนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ มีการผลักดันและติดตามให้เป็นไปตามแผน 
2. ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าและมีการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่า

อย่างทั่วถึง 
3. ควรศึกษาเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้เข้าใจ และเขียนรายละเอียดคําอธิบายและแสดง

หลักฐานในแต่ละเกณฑ์มาตรฐานให้ตรงกับที่แต่ละเกณฑ์มาตรฐานต้องการ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ในการเสนอโครงการควรมีการระบุตัวช้ีวัดต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อแผนปฏิบัติงานและแผนยทุธศาสตร์ในด้านใดบ้าง และในการติดตาม ตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรม ควรแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนงานประจําปีของคณะศึกษาศาสตร์ 
เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการวิเคราะห์
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรลวัุตถุประสงค์หรือไม่ได้จัดทําเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทําแผน 
ในปีการศึกษาต่อไป  

2. ควรให้มีการดําเนินการการจัดการความรู้ในภาพรวมของคณะ ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการ
จัดการความรู้ระดับคณะ  

3. ควรเขียนรายงานประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และควรจัดเอกสารหลักฐาน 
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องและครบถ้วนกับรายงานการประเมินตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยควรมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ให้เป็นไปตามข้อกําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม (เนื่องจากพบว่าคะแนนในฐานข้อมูล ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล SCIMAGOJR 
ใน Q3 และ Q4 ให้ปรับค่าน้ําหนักจาก 0.75 เป็น 1.00) 
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ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 19 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 16 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 1 
กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินงาน 2 กิจกรรม  ได้แก่ โครงการสํารวจสภาพและความต้องการของอาจารย์และ
นิสิตที่เกี่ยวกับวารสารวิชาการ หนังสือ ตํารา และโครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอัตลักษณ์ 
ของคณะ  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

ภาพรวม 19 กิจกรรม 
16 

กิจกรรม 
1  

กิจกรรม 
2

กิจกรรม 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ
1.ควรนําแผนปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ.2555–2559 มาทบทวนเพื่อให้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการอุดมศึกษาอีกท้ัง
ควรกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําป ี

1.โครงการสัมมนาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

√   

2. การประชุมกําหนด
ตัวบ่งชี้และค่าเปา้หมายในแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําป ี

√   

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
1.ควรผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นโดยมีกลไกสร้างแรงจงูใจในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนทุนใน
การทําผลงานวิจยัของอาจารย์ให้มากขึ้น การให้
รางวัล 

โครงการให้ทุนวิจัยเพื่อการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการภายใต้กองทุน
พัฒนาอาจารย์ 

√   

2.ควรนําข้อมูลในบันทึกการขอตําแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ของภาควิชาต่างๆ มา
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในระดับคณะ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์
เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 

√   

3.ควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง 

โครงการวิจัยประเมินผลการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

√   
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

4.ระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่
สมบูรณ์ เพราะทางคณะยังไม่ได้ติดตามถึงการ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการจัดการความรู้ √   

5.ควรจัดให้มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติท่ีเป็นส่วนกลาง
ของคณะ 

การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สําหรับนิสิตท่ีนําเสนอผลงาน
วิชาการ 

√   

6.ควรจัดหาปัจจัยเกื้อหนุนด้านหนังสือ 
วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาที่เปิดสอน
เพิ่มมากขึ้น ท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอกรวมทั้งจัดหาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่แยกจากกันและปรับปรุงระบบ
สัญญาณเครือข่าย 

1. โครงการสํารวจสภาพและความ
ต้องการของอาจารย์และนิสิตท่ี
เกี่ยวกับวารสารวิชาการ หนังสือ
ตํารา 

  √ 

2. สํารวจสภาพปัญหาการใช้ระบบ
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

 √  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1.การรับรองการใช้ประโยชน์อาจดําเนินการใน
รูปแบบของการสํารวจการใช้ประโยชน์และนํา
ผลไปปรับปรุงตอ่ไป 

กิจกรรมสํารวจการใช้ประโยชน์ของ
งานวิจัยประจําป ี

√   

2.ควรเพิ่มมาตรการส่งเสริมการย่ืนจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรเนื่องจากในรอบปีท่ีผ่านมามี
การย่ืนมาแล้วแต่ในรอบปี 2554 ยังไม่มีการย่ืน
จด 

มาตรการส่งเสริมการย่ืนจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

√   

3.คณะมีงานวิจัยจํานวนมากแต่การตีพิมพ์เป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองยังมี
จํานวนน้อย (ได้คะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. 7 เพียง 
1.30 คะแนน) 

 

 

โครงการเขียนบทความทางวิชาการ
ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ

√   
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุง 

สถานะของโครงการ
ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.เอกสารหลักฐานที่มีการอ้างต่อไม่ปรากฏ
สําเนาทําให้ยากต่อการตรวจสอบ ควรทําสําเนา
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต้นฉบับ เช่น 
หน้าปก และประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน
ยืนยันในเกณฑ์ข้อนั้น 

พัฒนาระบบการเก็บเอกสารเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

√   

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
1.ควรดูแลความปลอดภัยภายในเพิ่มขึ้น เช่น 
การเพิ่มกล้องวงจรปิด การเพิ่มเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

มาตรการดูแลความปลอดภัยภายใน
คณะศึกษาศาสตร์ 

√   

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
1.ยังไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน 
ดังนั้น คณะควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่ชัดเจน โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเงินในปัจจุบัน (จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค) และนําข้อมูลมาจัดทําแผน   กล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน ท่ีมีการกําหนดตัวบ่งชี้ 
และเป้าหมาย อีกท้ังกําหนดระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดระบบข้อมูลทางการเงิน √   
2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงินและทํากลยุทธ์ทางการเงิน 

√   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
1.ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะให้ชัดเจนเพื่อสะท้อน
ผลความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ 

โครงการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะ 

  √ 

2.ควรนําผลการประกันคุณภาพมาเชื่อมโยงกับ
แผนการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานเพื่อให้
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายของแผน 
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

โครงการติดตามผลการดําเนินงาน
และทบทวนแผนกลยุทธ์ 

√   

3.การจัดเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในยังไม่สอดคล้อง และ
ครบถ้วนกับข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําเอกสาร
การประกันคุณภาพตามองค์ 
ประกอบเพื่อดําเนินการและ
ตรวจสอบ 

√   
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 19-20 
กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 36 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้สกอ. 23 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้สมศ.13  
ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12, 15) ตามที่กําหนดไว้ โดยคณะศึกษาศาสตร์ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.61  
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินให้คะแนน 4.44 อยู่ใน
เกณฑ์ดี 

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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กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมินฯ เบ้ืองต้น

ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุบล  เรยีงสุวรรณ ช้ัน 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 09.30 – 10.30 น. คณะกรรมประเมินฯ พบผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์

• ประธานกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

• ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2555 โดยนําเสนอประเด็นหลักที่สําคญั ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุในรอบปีที่ผ่านมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรงุของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกนั

คุณภาพ 

•  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน

ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุบล  เรยีงสุวรรณ ช้ัน 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 
เวลา 13.00 – 13.45 น. 
เวลา 13.45 – 14.30 น. 
เวลา 14.30 – 15.15 น. 
เวลา 15.15 – 16.00 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ศ. ดร.อุบล เรียงสุวรรณ 
ชั้น 4  อาคาร 1 ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา     จํานวน  5 คน
กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี                            จํานวน  7 คน
กลุ่มที ่4 กลุ่มศิษย์เก่า                                              จํานวน  4 คน  
กลุ่มที ่3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง       จํานวน  5 คน

เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ต่อ)
 
วันพฤหสับดีที ่20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกัน ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ช้ัน 4 

อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
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เวลา 13.30 – 14.00 น. 
เวลา 14.00 – 14.30 น. 

- ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ณ อาคาร 2 ช้ัน 2
- ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา      ณ อาคาร 1 ช้ัน 2 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00  – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม และสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายใน 
 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร

และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ รับทราบ 
 

วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 
2556 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 สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในราย
องค์ประกอบคุณภาพได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้คุณภาพ (ป 1) 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน
SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ.(37 ตัวบ่งชี้)
ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1,18.2  

4.67 4.63

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (38 ตัวบ่งชี้) 
ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

4.67 4.64

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.93 4.80
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.94 4.81
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.21 4.37
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 4.23 4.35
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00 5.00

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ NA 5 5 5.00 5.00

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน NA 4.38 4.38 4.38 4.38

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ NA 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 4.39 4.39
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

60 94 77.69 91.50 78.21 5.00
  

5.00
  121 117 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1)

30 25 20.66 24.5 20.94 3.44
  

3.49
  121 117 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน
SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร ตัวหาร 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

1  
(สมศ.) 

  
  
  
  
  
  
  
  

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อย
ละ 

80 99 90.83 99 90.83 4.54
  

4.54
  109 109 

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 128 128 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 129 129 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระ 

คน 99 99 

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 15 15 

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 0 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ไม่ได้งานทํา คน 10 10 

จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน 4 4 

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษา
ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน 14,052.45 14,052.45  

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดม- 
ศึกษาแห่งชาต ิ(คะแนนประเมินจากนายจ้าง) 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.00 4.44 4.44 4.44 4.44

3  
(สมศ.) 
  

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อย
ละ 

25 55.75 18.71 
 

55.75 18.71 
 

3.74 3.74

298 298 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน 298 298 

การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน 79 19.75 79 19.75 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (proceeding) หนึ่ง  
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน 19 9.50 19 9.50 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน 34 25.50
 
 

34 25.50 
 
 



 

12

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน
SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร ตัวหาร 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 1.00)  

ผลงาน 1 1.00 1 1.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125) 

ผลงาน - 0.00 - 0.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน - 0.00 - 0.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน - 0.00 - 0.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน - 0.00 0 0.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน - 0.00 - 0.00 

4  
(สมศ.) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 4.00 14.81 4.00 14.81 1.48
  

1.48
  

27 27 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน 27 27 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI (ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน 12 3.00
 

12 3.00 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน - 0.00
 

 - 0.00 
 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน - 0.00  - 0.00 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน Subject 
category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานานชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่
ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 
(ค่าน้ําหนัก 1.00)   

ผลงาน 1 1.00 1 1.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125) 

ผลงาน - 0.00
 

 - 0.00 
 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน - 0.00  - 0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน
SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร ตัวหาร 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน - 0.00
 

 - 0.00 
 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน - 0.00  - 0.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน - 0.00
 

 - 0.00 
 

14 
(สมศ.) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 5.00
  

642 5.31 617 5.27 4.42
  

4.39
  121 117 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 0) คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 2) คน 13.00 26.00 14.00 28.00 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 5) คน 46.00 230.00 41.50 20.7.50 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 1) คน 0.00 0.00 1.00 1.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 3) คน 5.00 15.00 4.00 12.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 6) คน 32.00 192.00 32.00 192.00 

รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 3) คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 5) คน 7.00 35.00 6.50 32.50 

รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 8) คน 18.00 144.00 18.00 144.00 

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 6) คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 8) คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 10) คน 0.00 0.00 0.00 0.00 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ 5.00 4.67
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 6 5.00 4.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ 

ปริญญาตรี 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย  4.51 4.65
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 5 5.00 4.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 80 20,897,307 174,144.73 25,881,400 241,882.24 5.00
  

5.00
  122 107 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน
SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร ตัวหาร 

5 
(สมศ.) 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 10 9.25 7.58 10.75 9.11 3.79
  

4.56
  122.00 118.00 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 121 117 

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 1 1 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI  (ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน 13 3.25 13 3.25 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน 3 1.50 3 1.50 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน 2 1.50 0 0.00 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus  
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน 3 3.00 6 6.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

6 
(สมศ.) 
 
 
 
 

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 25.00 20.49 31.00 26.27 5.00
  

5.00
  122.00 118.00 

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 20.00 19.00 

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 0.00 12.00 

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง 1.00 0.00 

การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง 4.00 0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน
SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร ตัวหาร 

7 
(สมศ.) 

  
  
  
  

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อย
ละ 

10 8.00 6.56 10.25 8.69 3.28
  

4.34
  122.00 118.00 

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

เรื่อง 4 1.00 4 1.00 

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

เรื่อง 1 0.50 1 0.50 

ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

เรื่อง 2 1.50 5 3.75 

ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

เรื่อง 5 5.00 5 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 

แก่สังคม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อย
ละ 

30 12.00 40.00 2.00 33.33 5.00
  

5.00
  30.00 6.00 

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 11 1 

- ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง 7 1 

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง 12 0 

- โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง 30 6 

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5.00 5.00 5.00 5.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
(ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน  
(ทางการเกษตร) 
 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน
SAR กรรมการ 

SAR กรรมการตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข้อ 5 6 5 

(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 6) 
5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 4.71 4.51
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ

และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 4 
(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 5) 

5.00 4.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภา
สถาบัน 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 4.00 3.55 3.55 3.55 3.55

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 5.00 5.00
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.97 4.90
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 5.00 5.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.51 4.93 4.80 4.93 4.80
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 
สมศ. 16.1, 16.2 และ 17 (ไม่คิดคะแนนการประเมินในภาพรวมองค์ประกอบ)  พบว่า คณะศึกษาศาสตร์  
มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
 คณะมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

 แนวทางเสริม 
 เห็นควรให้มีแนวทางติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยกําหนด
ระยะเวลาอย่างชัดเจนและถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานด้วย 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ในการเสนอโครงการควรมีการระบุตัวช้ีวัดต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสามารถตอบสนองต่อ

แผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ในด้านใดบ้าง  
2. การติดตาม ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ควรแสดงให้เหน็ความเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกับแผนงาน

ประจําปีของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

3. ควรวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ได้จัดทําเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
จัดทําแผนในปกีารศึกษาต่อไป 
 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 
ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ สรุปได้ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 
 คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขาทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ และสามารถผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพระดับชาติ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรเพิ่มตําแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเขียนแผนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และ

ให้มีการดําเนินการตามแผน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของจํานวนคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการของ
อาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคตที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
ที่วางไว้ รวมทั้งการนําเสนอโครงการกิจกรรมที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

2. ควรนําข้อมูลการประเมินแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมาปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
3. โครงการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มีการติดตามการนําความรู้และทักษะ 

ที่ได้จากโครงการมาใช้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี แต่อย่างไรก็ตามคณะควรจัดให้มีระบบการติดตามการ
นําความรู้และทักษะทีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับทุกโครงการ  

  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
  มีศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนานิสิต เช่น ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา 
 แนวทางเสริม 

 ควรกําหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนานิสิต เช่น 
ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนิสิตมาเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการที่สนองความต้องการของนิสิต เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลไปพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการบริการให้ครบทุกด้าน 



 19

 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าและมีการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่า
อย่างทั่วถึง 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 

 จุดแข็ง 
 คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านศึกษาศาสตร์หลากหลายสาขา และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ต่างๆ จึงทําให้สามารถสร้างผลงานวิจัยตลอดจนได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาของประเทศ 
 

 แนวทางเสริม 
1. คณะควรเพิ่มการจัดสรรเงินทุนวิจัยให้กับคณาจารย์มากขึ้น โดยอาจกําหนดให้คณาจารย์เมื่อได้รับทุน

สนับสนุนวิจัยแล้วต้องนําผลงานไปนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติด้วย 

2. ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ควรระบุประเภทให้ถูกต้อง (เชิงสาธารณะ  
เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ทางอ้อม) 
 

  ข้อเสนอแนะ 
คณะควรผลักดันให้คณาจารย์ผู้ทําวิจัยใส่ข้อมูลในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

  
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน  
6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจาก
ผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการ
ผลิตบุคลากรคุณภาพให้แก่วงการศึกษาไทย 
 

  แนวทางเสริม 
 สนับสนุนให้มีเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยมี
ความร่วมมือและกําหนดแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัยและการเรียนการสอนน้อยและยังไม่มี
ความเชื่อมโยงที่ชัดเจน 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพิ่มขึ้นและมีความเชื่อมโยง

ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. เมื่อมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ควรนําเสนอให้ชัดเจน เช่น การลง

รายละเอียดแผนการสอนและสําหรับการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยควรนําเสนอให้เห็นใน
แบบเสนอโครงการวิจัย 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผล
การดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 

 จุดแข็ง 
 มีรายวิชาที่เอื้อต่อการบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 

 แนวทางเสริม 
 คณะมีหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้ว ซึ่งน่าจะกําหนดหรือสร้างมาตรฐาน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ และอาจเป็น Best Practice ให้กับคณะอื่นๆ ได้  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 
ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.51 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

 คณะให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับโดยให้มีส่วนร่วมในการบริหารตลอดจนให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างชัดเจน 
 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้มีการดําเนินการการจัดการความรู้ในภาพรวมของคณะ ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการ

จัดการความรู้ระดับคณะ จากการประเมินพบว่ามีการจัดการความรู้ซึ่งดําเนินการโดยบางภาควิชา 
และสํานักงานเลขานุการคณะ 

2. ควรให้มีกระบวนการจัดการความรู้ให้ครบถ้วนจนสามารถนําความรู้ที่ได้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ
คณะมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน 
 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
 

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างชัดเจนรวมทั้งรายงานสถานะทางการเงินเป็นรายเดือน/ 

รายไตรมาส 
2. มีการจัดทํากลยุทธ์ทางการเงินโดยมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะอย่างละเอียด 

ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
3. มีการวางแผนเตรียมการออกนอกระบบของคณะเพื่อหางบประมาณตกแต่งอาคารใหม่โดยหา

แนวทางเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์  
มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.97 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 
 

 จุดแข็ง 
1. มีการดําเนินงานประกันคุณภาพที่บุคลากรมีส่วนร่วม 
2. คณะมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 9 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้มี

การพัฒนางานประกันคุณภาพมากขึ้น 
 

  แนวทางเสริม 
  ควรเพิ่มเครือข่ายการประกันคุณภาพระดับคณะในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือ สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรศึกษาเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้เข้าใจ และเขียนรายละเอียดคําอธิบายและแสดง
หลักฐานในแต่ละเกณฑ์มาตรฐานให้ตรงกับที่แต่ละเกณฑ์มาตรฐานต้องการ 
 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเขียนรายงานประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ควรจัดเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในให้สอดคลอ้งและครบถ้วนกับรายงาน

การประเมินตนเอง 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม

(4) (19) (18) (19) (1) (14) (15) (24) (23) (14) (38)

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 5.00 3.55 3.84 5.00 5.00 3.55 3.84

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

4.62 4.94 4.94 4.94 - 4.68 4.68 4.88 4.87 4.68 4.83

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.55 3.55 5.00 5.00 3.55 4.82

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา  

4.62 4.90 4.89 4.90 - 4.87 4.88 4.82 4.81 4.87 4.83

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.63 4.63 4.00 4.00 4.63 4.38

เฉลี่ยภาพรวม 4.62 4.84 4.83 4.84 5.00 4.35 4.39 4.81 4.80 4.35 4.64
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.84   ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และ
คณะมีการวัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่คณะจัดให้นิสิต  และบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งนี้คณะควรขับเคลื่อนคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ครบทั้ง 5 ด้าน  รวมทั้งควรมีการเร่งขับเคลื่อนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เอก  
ให้มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพิ่มมากขึ้น 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.83  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก   หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.82  ได้คุณภาพระดับดีมาก     สะท้อนให้เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์  มีการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล  มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้   
และมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม    ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.83  ได้คุณภาพระดับดีมาก   สะท้อนให้เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่
ทันสมัย รวมทั้งงานวิจัยและการให้บริการวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม   มีแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมาย
ของคณะ ทั้งนี้คณะควรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจําขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น   สําหรับการจัดบริการต่างๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่า  
คณะควรนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ และประเมินคุณภาพของการให้บริการต่อไป 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.38   ได้คุณภาพระดับดี    สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  แต่ทั้งนี้คณะควรเพิ่มการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ รวมท้ังกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ของคณะ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่
สถาบันแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ รวมถึงความสามารถในเชิงแข่งขัน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม
ทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.64 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

(4) (19) (18) (19) (1) (14) (15) (24) (23) (14) (38)

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.86 4.83 4.86 5.00 4.03 4.17 4.88 4.86 4.03 4.51
2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.59 4.59 5.00 5.00 4.59 4.88
3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.25 4.00 4.00 4.00 - 4.57 4.57 4.12 4.12 4.57 4.35

เฉลี่ยภาพรวม 4.62 4.84 4.83 4.84 5.00 4.35 4.39 4.81 4.80 4.35 4.64
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก   สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    
มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต การให้คําปรึกษาวิชาการ และการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างดี  ทั้งนี้คณะ
ศึกษาศาสตร์  ควรสนับสนุนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่เพิ่มขึ้น  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.89  ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก   สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาแผน   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร  พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาดีมาก   
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- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  5.00   ได้คุณภาพระดับดีมาก  

สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการจัดสรร
เงินสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได้
คุณภาพระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับพันธกิจของคณะ  รวมท้ังมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และนําไปใช้
ประโยชน์ค่อนข้างมาก  ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์  ควรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยเฉพาะการ
สนับสนุนอาจารย์ประจําให้ขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น  และควรส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และการพัฒนาสังคมฐานความรู้โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะอย่างมีระบบ พร้อม
ส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป    
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม

(4) (19) (18) (19) (1) (14) (15) (24) (23) (14) (38)

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

4.50 4.90 4.90 4.90 - 4.25 4.25 4.81 4.81 4.25 4.70

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 4.25 5.00 5.00 5.00 - 4.39 4.39 4.70 4.70 4.39 4.65
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.83 4.83 - 4.18 4.18 4.83 4.83 4.18 4.67
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.78 4.75 4.78 5.00 4.37 4.43 4.82 4.80 4.37 4.60

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 5.00 3.55 3.84 4.80 4.75 3.55 4.24

   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.63 4.63 4.67 4.67 4.63 4.65

   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการ 
       แก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ 
       วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม 4.62 4.84 4.83 4.84 5.00 4.35 4.39 4.81 4.80 4.35 4.64
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับ

ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
5.00  ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนน
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เฉลี่ย 4.67  สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์  มีอาคาร และพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรม เพียงพอต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะความเหมาะสมของพื้นที่ใช้สอยต่อจํานวนนิสิตซึ่งมีค่อนข้างสูง
มาก    ด้านการเงิน มีแผนการเงินที่สามารถจัดสรรได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สําหรับด้านวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนการผลิต
บัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิต แต่ทั้งนี้คณะควรสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ซึ่งพิจารณาได้จากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  ส่วนด้านการบริหารจัดการ พบว่า คณะ
ศึกษาศาสตร์   มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการตามแผนการบริหารบุคคล มีสวัสดิการให้กับ
อาจารย์และบุคลากรทุกระดับ   แต่ทั้งนี้คณะควรมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะ และมีระบบการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มี
การให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมเป้าหมาย และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอน    สําหรับด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินการตาม
แผนสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ  มีการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของนิสิตได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ คณะควรนําผลการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิตและ
ศิษย์เก่า และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เพิ่มขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ
1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 22 22

2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 22 22

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 30 30

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 10 10

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - -

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 5 5

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 10 10

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 9 9

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 9 9

14 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด - -

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - -

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง และแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ 

- -

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
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ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 32 32

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ครบถ้วน 

32 32

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 30 30

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ท้ังหมด 

30 30

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -
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54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- -

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

32 32

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

32 32

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- -

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -
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80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 2,384 2,384

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - -

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,062 1,062

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - -

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 981 981

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก) 614 614

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 367 367

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 341 341

94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 121 117

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 119 106

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 2 11

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเท่า 

121 117

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า 

- 1

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

13 24.50

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

46 91.50

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

- -

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 121 55.50

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- -

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

13 14
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105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

46 41.50

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 37 37

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- 1

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

5 4

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

32 32

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 25 24.50

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- -

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

7 6.50

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

18 18

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 0 0

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - -

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - -

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - -

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 26.1 26.1

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,931.86 1,931.86

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1,207.07 1,207.07

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 602.08 602.08

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 122.71 122.71

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 260 260

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

4,611 4,611

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.28 4.28



 35

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.1 4.1

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนน
เต็ม 5) 

4.07 4.07

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.12 4.12

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.11 4.11

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.11 4.11

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - -

139 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 129 129

140 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 128 128

141 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

92 92

142 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 7 7

143 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา - -

144 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว - -

145 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 15 15

146 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - -

147 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - -

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

14,052.45 14,052.45

149 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 36 36

150 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - -
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151 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สาํหรับ สมศ2 16.2) - -

152 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

36 36

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.44 4.44

155 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

158 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- -

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศกึษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4.44 4.44

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 36 36

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.44 4.44

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผ่าน
การกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
ด้วย] 

133 133

165 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 

79 79

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

19 19

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ

34 34
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168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 1

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) 

- -

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- -

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - -

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- -

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- -

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

175 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

298 298

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

13 13

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนักอื่นๆ) 

12 12

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

- -

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

- -

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ 
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

1 1

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

13 13

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

- -

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - -
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184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- -

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- -

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - -

187 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

27 27

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
- -

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- -

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- -

191 
  
  
  
  
  
  
  
  

จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภท
กิจกรรม 

18 18

- จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 7 7

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 589 589

- จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3 3

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 432 432

- จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2 2

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 303 303

- จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 6 6

- จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 1,331 1,331

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย
192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
122 122

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 122 122

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

1 1

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,558,333 1,418,333

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
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197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,558,333 1,418,333

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 20,897,367 24,463,067

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20,897,367 24,463,067

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 119 106

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 119 106

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1 1

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 2 11

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 11

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ - -

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

13 13

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 13
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223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนัก
อื่นๆ) 

3 3

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอื่นๆ) 

2 2

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ  
Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) 

3 6

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 6

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -
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246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
(ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- -

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - -

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - -

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 25 31

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ - -

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 12 15

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 4 4

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1 1

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

2 5

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

5 5

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 30 30

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
การสอน 

11 11

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 7 7

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

12 12

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔

ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
 

4.07 4.07



 42

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ
267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - -

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง
(คะแนนเต็ม ๕) 

3.55 3.55

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 73 73

270 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

58 58

-  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 37 37

-  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 21 21

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

73 73

- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 73 73

-จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 3 3

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติ 

3 3

- ด้านการวิจัย 2 2

- ด้านศิลปวัฒนธรรม 1 1

- ด้านอื่นๆ - -

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับนานาชาติ 

- -

- ด้านการวิจัย - -

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - -

- ด้านอื่นๆ - -

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ
284 รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 225,358,125.52 225,358,125.52

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 24,321,288.33 24,321,288.33

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 144,025,248.38 144,025,248.38

287 ค่าใช้จ่ายด้านครภัุณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 6,789,907.52 6,789,907.52

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5,718,300 5,718,300

289 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 4,366,847.19 4,366,847.19

290 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 181,146.30 181,146.30
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291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 74,545,969.82 74,545,969.82

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 5,802,394.84 5,802,394.84

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์
274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 
NA NA

275 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 147 147

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.28 4.28

277 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 328 328

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.40 4.40

279 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 36 36

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.66 4.66

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 13.34 13.34

282 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด 111 111

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.38 4.38

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

NA NA
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 

กลุ่ม 1 อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา   จํานวน 5 คน 
 1.   ด้านการมีส่วนร่วมในเรื่องประกนัคณุภาพ 

- มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินปีที่ผ่านมา 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และคณะทํางานในกิจกรรมการดาํเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
 

 2.   ด้านการวจิัย 
- คณะมีแผนพฒันาอาจารย์ โดยสนับสนุนให้อาจารย์ทุกภาควิชาดําเนินการจัดทําวิจัย ซึ่งคณะมี

เงินทุนสนับสนนุให้เป็นจํานวนเงิน ท่านละ 10,000 บาท  

- คณะมีการจัดสรรทุนสนับสนุนให้แต่ละภาควิชาทําการวิจัย  และสนับสนุนให้ภาควิชามีการ
นําเสนอผลงานในต่างประเทศ โดยสนับสนนุเงินนําเสนอผลงานต่างประเทศ เป็นจํานวนเงิน
ประมาณ 20,000 บาท 

- คณะมีโครงการพัฒนาวิชาการ  และจัด KM แนะนําการเขียนตํารา สําหรับอาจารย์  เพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้คณะมีการจัดสรรทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์วารสารทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ท่านละ 10,000 บาท  

- คณะมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 

- มีการนําผลงานวิจัยของอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  โดยเขียนระบุไว้ในแผนการ
สอน (course syllabus) เช่น วิชาการการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น 

- ข้อเสนอแนะในการสนับสนนุอาจารย์ทํางานวิจัย  มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาเรื่องสัดส่วน
ภาระงานเป็นสําคัญ  และความพร้อมของอาจารย์  ทั้งนี้หากอาจารย์มีภาระงานสอนมาก  ก็มัก
ไม่มีเวลาทํางานวิจัย หรือทํางานวิจัยน้อย  ดังนั้น การทํางานวิจัย อาจแบ่งเป็นกลุ่มวิจัย  ร่วมกัน
จากหลายภาค เป็นต้น 

  

 3. ด้านการเรยีนการสอน 
- ภาควิชามีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

เช่น กิจกรรมนนัทนาการ  พลศึกษา   การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  และการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมทางด้านเกมส์กีฬา เป็นต้น 

- มีการจัดทําแผนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของ
ภาควิชาพละศึกษา 
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- มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้ามามสี่วนร่วมในการเก็บข้อมูลของการวิจัยร่วมกับอาจารย์ โดยมี
ค่าตอบแทนใหแ้ก่นิสิต 

- สําหรับภาควิชาอาชีวศึกษา อาจารย์มีการดําเนินการจัดทําวิจัยค่อนข้างเยอะ ส่งผลให้มีจํานวน
ช่ัวโมงการสอนที่น้อย เพราะนิสิตมีนิสิตเฉพาะปริญญาโท และปริญญาเอก 

- คณะมีแผนในการดําเนินการให้แต่ละภาควิชาจัดทําวิจัยเป็นแผนรายปี โดยไม่มีแผนในระยะยาว 
-   ภาควิชาอาชีวศึกษามีการจัดประชุมภาคอย่างต่อเนื่อง และมีการนําขอ้มูลจากการประชุมมาใช้

ในการเรียนการสอน 
 

 4. การติดตามการนําความรูจ้ากการอบรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 
- มีการประชุมภาควิชา เพื่อนําผลจากการนําความรู้ที่ได้ไปใช้กําหนดอยู่ในแผนการสอน 

- มีการสํารวจการจัดโครงการบริการวิชาการ โดยใช้แบบสอบถาม   

- ภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้มีการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของไทยเข้มแข็ง 
โดยมีการจัดทําแบบสอบถาม เพื่อสอบถามจากโรงเรียนต่างๆ ว่ามีความต้องการทางด้าน
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

- ในแต่ละภาควิชามีการประชุมสรุปแผนของแต่ละภาค และมีการนําข้อเสนอแนะจากการประกัน
คุณภาพในปีที่ผ่านมาของภาควิชามาพัฒนาปรับปรุง เช่น การเพิ่มเติมในเรื่องของอาเซียน การ
จัดการความรู้ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

 
กลุ่มที่ 2 นิสิตทุกระดับคละชั้นปี     จํานวน 7 คน 
 1. ความประทับใจและความรู้ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ 

- นิสิตปริญญาเอก ได้รับการจัดสรรทุนในเรือ่งของสื่อการเรียนการสอน   พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน
การช่วยสนับสนุนงานวิจัย เช่น การเป็นผู้ช่วยนักวิจัย 

- นิสิตปริญญาตรีมีความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพในรูปแบบของ PDCA โดยมีการเข้าร่วม  
อบรมกับสํานักงานประกันคุณภาพ  แต่ส่วนใหญ่เป็นนิสติจากสโมสรนสิิตเท่านั้น 

- คณะมีการส่งเสริมใหน้ิสิตมีการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีนิสติจากรุ่นพี่มาให้
คําปรึกษาแก่รุน่น้อง ในเรื่องต่างๆ 

- คณะมีการส่งเสริมใหน้ิสิตได้รับการฝึกงานจากสถานที่ต่างๆ ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ เช่น  
การฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ 

  

 2. ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรของคณะที่มีความประทับใจ 
- กิจกรรมต้อนรบันิสิตปริญญาโท โดยภาควิชามีการจัดร่วมกับคณะ  

- กิจกรรมต้อนรบัน้องใหม่ สานสัมพันธ์รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ซึง่ทําให้สามารถเกิดเครือข่ายระหว่าง 
รุ่นพี่และรุ่นนอ้ง 
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- กิจกรรมงานทาํบุญภาควิชา ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ บุคลากร รุน่พี่ และ
รุ่นน้อง 

- การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ของ นิสิต-นักศึกษา ในสายวิชาชีพครู 5 สถาบนั ได้แก่ 
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

- การเข้าร่วมนิทรรศการที่มีความหลากหลายทางวิชาการ โดยมีกิจกรรมบอกเล่าจากรุ่นพี่สู่รุ่น
น้อง  และการพบปะแลกเปลี่ยนกัน 

- กิจกรรมการออกค่ายอาสา โดยมีนิสิตปริญญาตรีปีที่ 1-4 และนิสิตปริญญาโทเข้าร่วมกิจกรรม  

- กิจกรรมซึ่งจัดโดยสโมสรนิสติ เช่น กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง โดยเป็นการพบปะระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้อง  

 

 3. ความภาคภูมิใจ 
- นิสิตมีความภาคภูมิใจที่คณะถ่ายทอดความรู้ในการทําหนา้ที่ความเป็นครู อาจารย์ ได้อย่าง

สมบูรณ์  สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนได้มีความรู้เพิ่มขึ้น 

- มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู  ผลิตนักเรียนให้เจริญเติบใหญ่เป็นนิสิตในรัว้มหาวิทยาลัย  

- ภูมิใจในเอกลกัษณ์ของสาขาวิชาวิจัยและประเมินผล  

- มีความภาคภูมิใจที่นิสิตคณะมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 
 

กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต     จํานวน 4 คน 
 1. ความประทับใจและความรู้ที่ได้นําไปใช้ประโยชน ์

-  อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนิสิต สามารถให้คําปรึกษา และดูแลช่วยเหลือทั้งในด้านวิชาการ  
 และชีวิตส่วนตัว 

- อาจารย์ในคณะเป็นแรงบันดาลใจให้นสิิตมคีวามมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพครู   

- นิสิตมีการติดต่อกับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยคณะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ศิษย์เกา่สามารถมาเข้าร่วมงานที่คณะจัดได้อยู่เสมอ 

- การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ และฝึกงานจริง  มีการจดัสถานที่ฝึกงานให้นิสิตทุกคนอย่าง
พอเพียง ส่งผลให้นิสิตได้ฝึกทกัษะในอาชีพครูอย่างแท้จริง 
 

 2. การจัดกิจกรรมต่างๆ ใหศ้ิษย์เก่ามสี่วนร่วม 
- การเปิดโอกาสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์คณะ  และจากความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างรุ่น
พ่ีรุ่นน้อง จึงมีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวผ่านโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ รวมถึงแจ้งผ่านปากต่อ
ปากในโอกาสที่พบปะกัน 
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กลุ่มที่ 4 บุคลากร ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 5 คน 
 1. สิ่งที่ได้รบัจากคณะ 

- คณะมีการปรบัตําแหน่งให้แก่บุคลากรภายในมาอย่างต่อเนื่อง 
  

 2. ปัญหาในการทํางาน 
- ระบบงานในด้าน ERP ของคณะที่ทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ดําเนินการ ไม่ค่อย

สมบูรณ์ เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตของคณะเกิดความล่าช้า 
  

 3. โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร 
- คณะส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง  โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรมซึ่งจัดโดย

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั  เช่น การอบรมทางด้านการเงิน และงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง สําหรับเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น 

 

 4. สวัสดิการที่เสริมสรา้งขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 
- คณะจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ต่างจังหวัด และให้บุคลากรทุกคนเดนิทางโดยเครื่องบิน ทํา

ให้บุคลากรมทีศันคติด้านความเท่าเทียม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหารและการบริหารงาน
ภายในคณะมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวกที่ 3 
ภาพกิจกรรม 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและบคุลากร
คณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์
รายงานผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2555 

คณะกรรมการประเมินฯ   
สัมภาษณ์อาจารย์ 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์นิสิตทุกระดับคละชั้นปี 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์ศิษยเ์ก่าและผู้ใช้บัณฑิต 

คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์บุคลากร ข้าราชการและพนักงาน  
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คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยม 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยม
ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา       

คณะกรรมการประเมินฯ  
ตรวจเอกสารหลักฐานและซักถามเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการประเมินฯ  
ตรวจเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและบคุลากรคณะศกึษาศาสตร์ รบัทราบ 

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายรูปร่วมกับ
  ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  

 


