










 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 



 













 
 
 
 
 
 
 
 



 









 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะศึกษาศาสตร 
ปการศึกษา  2551 

(มิถุนายน 2551 – พฤษภาคม 2552) 

 
 

โดย 
 
 

คณะผูประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

เสนอตอ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2551 
หนวยงาน คณะศึกษาศาสตร 

วันท่ีตรวจประเมิน  22 – 24 มิถุนายน  2552 
 
รายชื่อคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1.  รองศาสตราจารย ดร. สุนยี  เหมะประสิทธ์ิ  ประธานกรรมการ 

2.  รองศาสตราจารยสมรักษ  รักษาทรัพย   กรรมการ 
3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. วนิดา  สัจพันโรจน  กรรมการ 
4.  อาจารย ดร.บุญชวย  ศรีธรรมศักดิ์   กรรมการ 
5.  ผูชวยศาสตราจารยศรีจิตร  รัตนแกวกาญจน  กรรมการและเลขานุการ 

  
บทนํา 
ขอมูลสภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร 
                       คณะศึกษาศาสตรจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เม่ือวันท่ี  26  
กุมภาพันธ พ.ศ. 2514  เปดดําเนินการสอนระดับปริญญาตรีรวม  3  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร  สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร  ในปเดียวกันไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงใหจัดต้ังโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยเปดรับนักเรียน
ตั้งแตปการศึกษา 2516เปนตนมา  เพื่อเปนสถานปฏิบัติการทางดานการศึกษาและฝกอบรมวิชาการ
แกเยาวชนในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 6  ซ่ึงในป พ.ศ. 2529  ไดรับอนุมัติใหเปล่ียนช่ือเปนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง   
     ปการศึกษา 2549 คณะศึกษาศาสตรเปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต 5 ป  เพื่อรองรับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาล   ปจจุบันคณะศึกษาศาสตร เปดสอน 3 
สาขาวิชา คือ 

1. สาขาวิชาศึกษาศาสตรปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)  มีดังตอไปนี้ : - 
      1.1  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตร  5  ป  จํานวน  14 วิชาเอก 
      1.2  ภาควิชาประเมินและวจิยั  หลักสูตร 4  ป  จํานวน  1 วิชาเอก 
      1.3  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  หลักสูตร  4  ป   จํานวน  1  วิชาเอก   
      1.4  ภาควิชาพลานามัย หลักสูตร 5 ปจํานวน 2 วิชาเอกและหลักสูตร 4 ป จํานวน 1 วชิาเอก 

1.5  ภาควิชาคหกรรมศาสตรหลักสูตร 5  ปจํานวน 2 วิชาเอก หลักสูตร 4 ปจํานวน 1วชิาเอก 
      1.6  ภาควิชาพืน้ฐานการศกึษา  วิชาโท 
      1.7  ภาควิชาบริหารการศึกษา   วิชาโท 
      1.8  ภาควิชาการศึกษาตอเนือ่ง  วิชาโท 
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2. สาขาจิตวิทยา   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ ( วท.บ ) หลักสูตร  4  ป   5 วิชาเอก 
3.    สาขาวิชาภูมิศาสตร   ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)  1 วิชาเอก 

สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรดังตอไปนี ้
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ช่ือปริญญา :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน)  
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน)  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
1. ช่ือปริญญา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
Master of Education (Educational Measurement and Evaluation)  
M.Ed. (Educational Measurement and Evaluation)     
2. ช่ือปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)  
3. ช่ือปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)  
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) * และโครงการพัฒนาครูสูปริญญาโทชวงปดเทอม      
4. ช่ือปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) 
ศษ.ม. (พลศึกษา)  
5. ช่ือปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) 
ศษ.ม. (การอุดมศึกษา)  
6. ช่ือปริญญา : 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
7. ช่ือปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนษุย)  
ศษ.ม. (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)  
8. ช่ือปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พื้นฐานการศึกษา) 
ศษ.ม. (พื้นฐานการศึกษา)  
9. ช่ือปริญญา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) 
ศษ.ม. (สุขศึกษา)  
10. ช่ือปริญญา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวจิัยการศึกษา) 
ศษ.ม. (การวิจยัการศึกษา)  
11. ช่ือปริญญา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
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12. ช่ือปริญญา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) 
13. ช่ือปริญญา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) 
ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
14. ช่ือปริญญา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) 
ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 
15. ช่ือปริญญา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษาพิเศษ) 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษาพิเศษ) 
16. ช่ือปริญญา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาการศึกษา)  
ศษ.ม. (การพฒันาการศึกษา) 
17. ช่ือปริญญา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร)  
ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร)  
18. ช่ือปริญญา :ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
1. ช่ือปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 
วท.ม. (ภูมิศาสตร)  
Master of Science (Geography)  
M.S. (Geography)    
ช่ือปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จติวิทยาพัฒนาการ) 2. 

วท.ม. (จิตวิทยาการพัฒนาการ)  
Master of Science (Developmental Psychology)  
M.S. (Developmental Psychology)   
3. ช่ือปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) 
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ)  
Master of Science (Industrial and Organizational Psychology) 
M.S. (Industrial and Organizational Psychology)   
4. ช่ือปริญญา :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จติวิทยาการใหคําปรึกษา) 
วท.ม. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา)  
Master of Science (Counseling Psychology)  
M.S. (Counseling Psychology)  
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5. ช่ือปริญญา :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จติวิทยาคลินกิและชุมชน) 
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิกและชมุชน) 
Master of Science (Clinic and Community Psychology) 
M.S. (Clinic and Community Psychology) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
1.ช่ือปริญญา :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
ปร.ด. (การพฒันาทรัพยากรมนุษย)  
Doctor of Philosophy (Human Resources Development) 
Ph.D. (Human Resources Development) 
Ph.D. (H R D)   
2.ช่ือปริญญา :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
Doctor of Philosophy (Educational Technology) 
Ph.D. (Educational Technology) 
3.ช่ือปริญญา :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาใหคําปรึกษา 
ปร.ด. (จิตวิทยาใหคําปรึกษา)  
Doctor of Philosophy (Counseling Psychology) 
Ph.D. (Counseling Psychology) 
4.ช่ือปริญญา :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) 
Doctor of Philosophy (Industrial and Organizationl Psychology) 
Ph.D. (Industrial and Organizationl Psychology) 
5.ช่ือปริญญา :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวิจัยการศึกษา 
ปร.ด. (วจิัยการศึกษา) 
Doctor of Philosophy (Educational Research) 
Ph.D. (Educational Research)   
6.ช่ือปริญญา :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  

              Doctor of Philosophy (Educational Administration) 
Ph.D. (Educational Administration) 

           ในปจจบัุนคณะศึกษาศาสตร มีอาจารยประจําท้ังส้ิน 141 คน เปนขาราชการ 108 คน พนักงาน
33 คน(โดย 23 คนใชงบคลัง อีก 10 คนเปนงบรายได) และ มีบุคลากรสายสนับสนุน 70 คน 
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วิธีประเมิน 
การรายงานผลและการประเมิน 
1.  การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม 

1.1  จัดทํากําหนดการตรวจประเมินสงหนวยงาน 
1.2  ศึกษารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
1.3  ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ 

2. การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม 
 2.1  เปดประชุมรวมกับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรและสนทนาซักถาม 
      2.2  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร 11 องคประกอบของคณะ
ศึกษาศาสตร 
 2.3  ตรวจเยี่ยมภาควิชาจาํนวน 10 ภาควิชา และสํานักงานเลขานุการคณะศกึษาศาสตรและ
สัมภาษณหัวหนาภาค คณาจารย เลขานุการคณะและเจาหนาท่ีสํานักงานเลขานุการ 
 2.4  สัมภาษณคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
       2.5  สัมภาษณ นายจาง 2 คน, ศิษยเกา 3 คนและนักศึกษา 12 คน 
 2.6  คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมภาควิชาและสํานกังานเลขานุการคณะ 
พรอมท้ังเสนอความคิดเหน็และใหคะแนนในแตละตัวบงช้ี 

2.7  คณะกรรมการฯ รวมกนัจัดทํารางรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะศึกษาศาสตร 
   2.8  คณะกรรมการฯ เสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาดวยวาจาแกผูบริหารและ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร และเปดโอกาสใหผูบริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตรแสดงความ
คิดเห็น 
     2.9  คณะกรรมการฯ รวมกนัจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับสมบูรณ 
3. การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
             3.1 เสนอผลการประเมินใหแกผูบริหารมหาวิทยาลัย 
วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 

1.  คณะกรรมการฯ ตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลหลายแหลง ไดแก การศึกษาเอกสาร 
การสังเกตระหวางการเยีย่มชมพ้ืนท่ี  การสัมภาษณ  และการทบทวนความถูกตองของขอมูล   
      2. ในการตรวจเยีย่มภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะฯ คณะกรรมการฯแบงเปน 2 กลุม 
กลุมท่ี 1มีกรรมการ 2 คน กลุมท่ี 2  มีกรรมการ 3 คน  เพี่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับ  
โดยสรุปความคิดเห็นรวมกนัในกลุมหลังจากการตรวจเยี่ยมแลว 
     3. ในการคํานวณคะแนนของแตละตัวบงช้ี  คณะกรรมการฯ มีการเสนอความคิดเหน็และให
คะแนนพรอมท้ังคํานวณคะแนนของแตละตัวบงช้ีรวมกนั 
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ตนเอง ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3       
เปาหมาย 
ระดับ     6 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    2 
เปาหมายทําได 
ระดับ     6 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนนิงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกจิ 
ขอคนพบ 
          มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวน การพัฒนากลยุทธ แผนดําเนนิงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกจิดําเนนิการได ระดบั   6   ดังนี ้

ขอสังเกต 
   

     1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   
โดยปรากฏใน website ของคณะศึกษาศาสตร 
www.edu.ru.ac.th และทําปายประชาสัมพนัธใหนกัศึกษา
และบุคลากรทราบโดยท่ัวกนั 
     2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนนิงานและ
แผนปฏิบัติการประจําใหสอดคลองกันและสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตรและแผนพฒันา
ของชาติ   
        โดยแตงตั้งคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน   
   3.  มีการกําหนดตวับงช้ีของการดําเนินงาน  และกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน   
     โดยปรากฏในแผนการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2551 
     4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
      ดังปรากฏในเอกสารประเมินแผนปฏิบัติงานประจํา      
มีงบประมาณ 2551 และประเมินแผนการดาํเนินงาน               
ปการศึกษา 2551 
 

ขาดหลักฐานการประชุมคณะกรรมการ
ฝายนโยบายและแผน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

ขอสังเกต      5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ี  อยางนอย  ปละ2 คร้ัง และรายงาน
ตอผูบริหารและสภามหาวทิยาลัย   
      ดังปรากฏในบันทึกขอความถึงรองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษา เร่ืองรายงานการประเมิน
แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ 2551 
       6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  
แผนการดําเนนิงาน  เปาประสงคเปาหมายกับยทุธศาสตร
และแผนพฒันาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ  
        ดังปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548 - 
2551) 
 

 
1.1 

จุดเดน 
       มีการปรับปรุงและพัฒนาวิสัยทัศนและพันธกิจใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลง
ของสังคม 
แนวทางการพฒันา 
             - 
ขอเสนอแนะ 
             - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3 
เปาหมาย 
รอยละ 75 
   บรรลุ 
  ไมบรรล ุ

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ     3 
เปาหมายทําได 
รอยละ  100 
 บรรล ุ
  ไมบรรลุ 

1.2 การประเมินผลการดําเนินงานและรอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
ขอคนพบ 
          การประเมินผลการดําเนินงานและรอยละของการ
บรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด   
เทากบัรอยละ  100   หนวยงาน/มหาวทิยาลัยกาํหนดตัวบงช้ี
ของการปฏิบัตงิาน  27  ตัวบงช้ี ดําเนนิการได 27  ตวับงช้ี ขอสังเกต 
1.  มีเอกสารกําหนดรายการตัวบงช้ีของแผนการปฏิบัติงาน                    -  
      คือ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551  คณะ
ศึกษาศาสตร 
2.  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนนิงานตามตัวบงช้ี 
   คือ  แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2551 คณะ
ศึกษาศาสตร และมีคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน 
คอยกํากับติดตาม 
3.  มีเอกสารแสดงผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
    คือ รายงานการประเมินแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2551 และประเมินแผนการดําเนินงานป
การศึกษา 2551 
4.  มีเอกสารแสดงกระบวนการประเมินผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบงช้ี   
      คือ รายงานการประเมินแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2551 และประเมินแผนการดําเนินงานป
การศึกษา 2551 
5.  มีการประเมินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนด   
     คือ รายงานการประเมินแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2551 และประเมินแผนการดําเนินงานป
การศึกษา 2551 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

1.2 จุดเดน 
        มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  และมีการรายงาน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะและมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
แนวทางการพฒันา 
        - 
ขอเสนอแนะ 
        - 
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องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอน 
 

ตัว
บงชี้ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน        
ตนเอง ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
ระดับ   4 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  3 
เปาหมายทําได 
ระดับ   7 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร 
ขอคนพบ 
          มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ดําเนินการได 7 ระดับ  ดังนี้ 
1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
     โดยมีรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรคร้ังท่ี 2 /2551 วาระท่ี 3.5 เร่ือง ประกาศระบบ
และกลไกการเปดและปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และมีแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการเปดและปด
หลักสูตรจาก สกอ. 

ขอสังเกต 
 

2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน
แผนการผลิตบัณฑิต   
      โดยมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยูในเอกสาร
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและ
การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเร่ือง   
   โดยมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ คณะ
ศึกษาศาสตร มีรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
และรายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ในวาระท่ีเกีย่วของกับการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ี
เปดดําเนินการ มีการจัดโครงการจัดทําและปรับปรุง
หลักสูตร  มีการศึกษาดูงานเพื่อประกอบการพิจารณาเปด
หลักสูตรใหม  มีการทําแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร
ตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.1 4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําป
การศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานพินธท่ีตีพิมพ
เผยแพร  รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา 
     โดยมีการวเิคราะหรอยละของบทความจากวิทยานพินธ
ท่ีตีพิมพเผยแพรปการศึกษา 2551 ไดรอยละ 84 และรอยละ
ของบัณฑิตท่ีทํางานแลวและตรงกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จในป
การศึกษา 2550 ไดรอยละ 79.25 
5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนนิการหลักสูตร
ประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
     โดยมีการดาํเนินการปรับปรุงหลักสูตรท่ีตองปรับปรุง
ใหมทุกหลักสูตร พบในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 6/2551 , 7/2551 และมี
เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
6.  หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานทุกเร่ือง และมีการประกันคณุภาพหลักสูตรครบ
ทุกประเดน็ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร   
    โดยมีบันทึกขอความจากกองบริการการศึกษาแจงเร่ือง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบใหความ
เห็นชอบหลักสูตร 
7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัย (ปริญญาโท 
เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) ท่ีเปดสอนมีจํานวน
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด  
    โดยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวจิัยทุก
หลักสูตร 
 

 

 
 
 

 11 



ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

จุดเดน  
1. มีระบบและกลไกลการเปดและปดหลักสูตร 
2. มีระบบและกลไกในการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตร 
3. มีหลักสูตรทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและไดถูกพิจารณาปรับปรุงในปพุทธศักราช 2551 

แนวทางการพฒันา 
            - 
ขอเสนอแนะ 
     ควรมีการวเิคราะหขอมูลการดําเนนิการทุกหลักสูตร ประจําปการศึกษาอยางตอเนื่องในทุกปการศึกษา  
เพื่อการวิเคราะหเปรียบเทียบในระยะยาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 12 



ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
ระดับ   6 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 
ระดับ    7 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ขอคนพบ 
      มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดําเนินการ ไดระดับ   7  ดังนี้ 
1.  มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร  
    โดยมีเอกสารหลักสูตร มีการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม
สัมมนาเพื่อพฒันาอาจารย อาทิ เร่ือง เทคนิคการสอน การ
วัดประเมินผลการเรียนรูและการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ การเขารวมประชุมนานาชาติ เร่ืองนวัตกรรมคุณภาพ
เพื่อการเรียนการสอน เปนตน 
2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร   
    โดยมีเอกสารแนวการสอนตามรายวิชา ในภาค 1/2551, 
2/2551 เพื่อเปนขอมูลประกอบตัวชี้วดัท่ี 17 ประสิทธิภาพ
ของการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหแกสํานักงาน ก.พ.ร. 
3.  มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร    
      โดยมีกระบวนวิชาท่ีจัดทําเปน e-learning ,e-book ,  
e-testing และมีการใชส่ือการสอนแบบตาง ๆ ระบุไวใน
แบบประมวลรายวิชา 
4.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยดืหยุนและ
หลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน   
    โดยมีกระบวนวิชาหลากหลายท่ีเปดสอนใน ปการศึกษา 
2551 เปนจํานวน 629 วิชา 
 

 
    

ขอสังเกต 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับ 
สภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
ทุกหลักสูตร   
      โดยมีวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนของแตละ
กระบวนวิชาปรากฏอยูในแบบประมวลรายวิชา  
ในปการศึกษา 2551 
6.  มีการประเมินผลความพงึพอใจของผูเรียนในเร่ือง
คุณภาพการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร  
     โดยมีผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน  โดย
ผูเรียนของแตละวิชาท่ีเปดสอน ในภาค 1/2551 และภาค 
2/2551 และมีการแจงผลการประเมินใหคณาจารยท่ี
รับผิดชอบรับทราบ 
7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา
ผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร   
            โดยมีบันทึกขอความจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร
ใหคณาจารยกรอกแบบรายการ “การนําผลการประเมินการ
เรียนการสอนมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” เปน
รายวิชาท่ีสอนโดยอาจารยท่ีรับผิดชอบวิชานั้น  ๆ 

 2.2 

จุดเดน 
1. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2. มีระบบการประเมินผลการเรียนการสอนโดยผูเรียน 
3. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 

แนวทางการพฒันา 
1. ควรดําเนนิการตามระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและควรมีระบบการติดตาม

วาไดปรับปรุงหรือไมมากนอยอยางไร 
2. ควรจัดทํากระบวนวิชา e-learning เพิ่มข้ึน 

ขอเสนอแนะ 
     - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    2        
เปาหมาย 
ระดับ   4 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    2 
เปาหมายทําได 
ระดับ   4 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมี
สวนรวม 
ขอคนพบ 
          มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม  คณะ/มหาวิทยาลัยดําเนินการได 

 
 
 

ระดับ   4   ดังน้ี   
1.  มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
ชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตร   
       โดยมีคําส่ังมหาวิทยาลัยแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
หลักสูตรและพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุง มีหนังสือ
ราชการเชิญผูทรงคุณวุฒิ เพือ่ดําเนินการดงักลาว 
2.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
และทักษะท่ีนาํไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยมี 
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
    โดยมีบันทึกเชิญผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกเปนอาจารย
พิเศษในรายวชิา และเปนวทิยากรพิเศษบรรยายในหวัเร่ือง
และมีหนังสือตอบรับการเชิญดังกลาว  ในปการศึกษา 2551 
3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนด
และไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคกรหรือ
หนวยงานภายนอก   
       โดยมีบันทึกขอความราชการ/หนังสือราชการขอความ
อนุเคราะหใหนักศึกษาฝกภาคปฏิบัติ ณ หนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ตรงกับสาขาวิชาท่ี
นักศึกษาเรียน 

ขอสังเกต 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒหิรือชุมชน
ภายนอกมหาวทิยาลัย/หนวยงาน   
   โดยมีคําส่ังมหาวิทยาลัยแตงต้ังอาจารยเพื่อทําหนาท่ี
อาจารยนิเทศกนักศึกษาฝกงาน มีการประเมินผลการฝกงาน
จากหนวยงานท่ีรับนักศึกษาเขาฝกภาคปฏิบัติ 
 

 2.3 

จุดเดน 
      - 
แนวทางการพฒันา 
         ควรมีการนําผลการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไม
กําหนดในหลักสูตรโดยไดรับความรวมมือจากผูทรงคุณวฒุิหรือหนวยงานภายนอกนํามาปรับปรุง  เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรใหเห็นเปนหลักฐานอยางชัดเจน 
ขอเสนอแนะ 
    - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ………….        
เปาหมาย 
รอยละ ................... 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ........... 
เปาหมายทําได  
รอยละ  …………. 
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ขอคนพบ 
 
      จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 
 
 

 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

2.4 

จุดเดน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
ป.เอก รอยละ  30 
ป.ตรี รอยละ  1 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3 
เปาหมายทําได  
ป.เอก รอยละ  30.50 
ป.ตรี รอยละ 0.71 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 
      สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท   
ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา จํานวนอาจารย
ท้ังหมด  141 คน (รวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ)   
1. อาจารยวุฒิ ป.เอก จํานวน  43 คน คิดเปนรอยละ 30.50 
2. อาจารยวุฒิ ป.โท  จํานวน  97 คน คิดเปนรอยละ  68.79 
3. อาจารยวุฒิ ป.ตรี  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ  0.71 
 

 
              

2.5 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
          มีอาจารยประจําท่ีมีวฒุิการศึกษา อยูในเกณฑดําเนินงานระดับสูงสุดของตัวบงช้ี 
แนวทางการพฒันา 
         - 
ขอเสนอแนะ 
         - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
ขอ   5 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได  
ขอ   5 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ขอคนพบ 
        สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
จํานวนอาจารยท้ังหมด   141 คน (รวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ)   
1. ศ.   จํานวน .....-....คน คิดเปนรอยละ.....0.0...... 
2. รศ. จํานวน  70 คน คิดเปนรอยละ  49.65 
3. ผศ. จํานวน   38  คน คิดเปนรอยละ  26.95 
4. อ. จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ  23.40 
ผศ.+รศ.+ศ  จํานวน  108 คน รอยละ  76.60 
รศ.+ศ  จํานวน   70 คน รอยละ    49.65 

 

2.6 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
     มีสัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย อยูในเกณฑการดําเนินงานสูงสุดของตัวบงช้ี 
แนวทางการพฒันา 
     - 
ขอเสนอแนะ 
    - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 19 



ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3       
เปาหมาย 
ระดับ   4 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3 
เปาหมายทําได  
ระดับ   5 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย 
ขอคนพบ 
        มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย  ดําเนนิการได  ระดบั   5   ดังน้ี 
1.  มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลาย
ลักษณอักษร   
    โดยมีเอกสารจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จัดทําโดยกองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยรามคําแหง             
มีขอความจรรยาบรรณอาจารยปรากฏอยูใน website 
www.edu.ru.ac.th มีขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวย
จรรยาบรรณขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
2.  มีกระบวนการสงเสริมใหอาจารยไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ   
     โดยมีการสงหัวหนาภาควชิาและคณาจารยเขารวมสัมมนา
เร่ือง การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มีเอกสาร
แสดงภาระงานของคณาจารยในปการศึกษา 2551 และมี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  
คร้ังท่ี 1/2552 เร่ือง ขอความรวมมือคณาจารยและบุคลากรทุก
ทานใหปฏิบัตติามหนาท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหคณะศึกษาศาสตร
ไดคุณภาพดีท่ีสุด 
3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      โดยมีคําส่ังคณะศึกษาศาสตร ท่ี 144/2550 แตงต้ัง
คณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพ ทําหนาท่ีกํากับติดตาม 
ประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีผลการประเมิน
จรรยาบรรณวชิาชีพครู ภาค 1/2551 และ ภาค 2/2551 มี     
การสงผลการประเมินอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีการรายงานผลการประเมินคณะกรรมการประจําคณะ 
 

 
ขอสังเกต 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

4.  มีระบบในการดําเนนิการกับผูท่ีไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ   
      โดยใชขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวย
จรรยาบรรณขาราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัยและลูกจาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2551 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยเกณฑและวธีิตักเตือน         
การมีคําส่ังหรือการทําทัณฑบนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนกังานมหาวิทยาลัยและลูกจางท่ีกระทํา
ผิดจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 

5. มีการดําเนนิการวางแผนปองกันหรือหาแนวทางแกไข 
การกระทําผิดจรรยาบรรณวชิาชีพ   
          โดยมีบันทึกขอความจากประธานคณะกรรมการ    
ฝายดําเนนิงานจรรยาบรรณ ขอใหคณะ/สํานัก/สถาบัน 
ดําเนินการตามแนวทางปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
ท่ีแจงมาในบันทึกขอความ 

  2.7 

จุดเดน 
      มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยการกํากับดูแล ติดตาม 
ประเมินผล ตลอดจนถึงระบบการดําเนนิการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และแนวทางปองกัน
การกระทําผิดจรรยาบรรณท้ังหมดนี้เปนรูปธรรมชัดเจน 
แนวทางการพฒันา 
     - 
ขอเสนอแนะ 
     - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   2        
เปาหมาย 
  3  ขอ 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    2 
เปาหมายทําได  
 3   ขอ 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
ขอคนพบ 
        มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน     3  ขอ  ดังนี ้
  1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
     โดยมีนโยบายในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 
คณะศึกษาศาสตร 
2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคน
พัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน   
      โดยมีคณะกรรมการวิชาการคณะศึกษาศาสตร มีรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เร่ือง ขอความรวมมือ
ทํางานวิจยัหรืองานสรางสรรค มีการสงบุคลากรเขาฝกอบรม 
เร่ือง นวัตกรรมคุณภาพเพื่อการเรียนการสอน, เร่ือง เทคนิค
การสรางเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
    โดยมีเอกสารงบประมาณรายจายจากรายไดมหาวิทยาลัย 
ประจําป พ.ศ. 2551 มีคูมือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจยัจาก
หนวยงานภายนอก จากงบประมาณแผนดนิและจากงบ
รายไดของมหาวิทยาลัย 

 
 

2.8 จุดเดน 
     - 
แนวทางการพฒันา 
        ควรกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ดานการเรียนการสอนการทํางานวจิยั เพื่อพัฒนา
ดานการเรียนการสอน ควรกระตุนตอเนื่องสมํ่าเสมอและควรจดัเวทีเพือ่แลกเปล่ียน/เผยแพรงานวิจยัดาน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอน  รวมถึงการสรางเครือขายวิจยั 
ขอเสนอแนะ 
     - 

ขอสังเกต 

 22 



 
ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ 2 
เปาหมาย 
รอยละ  65 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ 2 
เปาหมายทําได 
รอยละ 70.02 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ขอคนพบ 
        รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  เทากบั รอยละ 70.02      
มีจํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  347 คน  บัณฑิต
ท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ  ภายใน  1  ป  243 คน   
  

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

2.9 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
             - 
แนวทางการพฒันา 
             - 
ขอเสนอแนะ 
             - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  2    
เปาหมาย 
รอยละ 74.00 
  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  2 
เปาหมายทําได 
รอยละ  82.74 
  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตน
เปนไปตามเกณฑ 
ขอคนพบ 
        รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ   เทากับ  รอยละ  82.74  จํานวน
บัณฑิตปริญญาตรีท้ังหมด  226  คนไดรับเงินเดือนข้ันต่ํา
ตามเกณฑท่ี กพ. กําหนด  7,940 บาท จํานวน  187 คน 
  

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

2.10 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
                - 
แนวทางการพฒันา 
                - 
ขอเสนอแนะ 
                - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ 3   
เปาหมาย 
ระดับความพึงพอใจ 
3.5 
 บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ 3 
เปาหมายทําได 
ระดับความพึงพอใจ 
3.97 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใช
บัณฑิต 
ขอคนพบ 
        ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใช
บัณฑิตเทากับ  3.97 โดยมหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจ
ของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑติ  3  ดานคือ 
(1) ดาน ความรูทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ขอสังเกต มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ 3.83 
(2) ดาน  ทักษะพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ  3.82 
(3)  ดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ  4.25 
 
 

………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

2.11 

จุดเดน 
                - 
แนวทางการพฒันา 
        ควรดําเนนิการสํารวจความพึงพอใจของนายจางอยางตอเนื่องทุกป 
ขอเสนอแนะ 
                - 
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ตัวบงชี้
ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอยีด ที่พบและนํามาใช ผลการประเมิน         
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 
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คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   2     
เปาหมาย 
รอยละ 0.015 
 บรรล ุ
□ ไมบรรล ุ

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    2 
เปาหมายทําได 
รอยละ  0.026 
บรรล ุ
□ ไมบรรล ุ

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5  ปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม 
และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ 
ขอคนพบ 
          รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ 
การศึกษาในรอบ 5  ปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติ 
คุณยกยองในดานวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ  
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติและ 
นานาชาติ  เทากับ 0.026 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด16,065 คน 
จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป เทากับ 
14,233 คน รวมนักศึกษาและศิษยเกา  30,298 คน 
นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ  8 คน 
 

 
 
 

 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
      - 
แนวทางการพฒันา 
1. ควรสงเสริมใหนักศึกษาสรางผลงานเพ่ือเขาประกวดในเวทีประกวดผลงานดานตาง ๆ ใหมากข้ึนและ

ตอเนื่อง 
2. ควรมีระบบหรือวิธีการติดตามศิษยเกาในรอบ 5 ป เพื่อรับทราบวาศิษยเกามีผลงานไดรับรางวัล

อะไรบางในรอบป 
ขอเสนอแนะ 
     - 
 

 
 
 



 

สถาบัน/หนวยงานที่มอบ
รางวัล 

รางวัลที่ไดรับ วัน/เดือน/ปที่ไดรับรางวัล ชื่อ-สกุล ลําดับ 

สมาคมคหเศรษฐศาสตร          
แหงประเทศไทย                      

  ในพระบรมราชินูปถัมภ 

รองชนะเลิศระดับปริญญาตรี (คหกรรม) 24-25  พ.ย. 2551 นางสาวสรอยแกว  ปองสมาน 1. 

กีฬาหัวหมากเกมส รางวัลเหรียญทอง กีฬาซอลฟบอลประเภทหญิง 11-18 ม.ค. 2552 นางสาวอริษา  เลนนาแซง 2. 
กีฬาหัวหมากเกมส  รางวัลเหรียญทอง กีฬาซอลฟบอลประเภทหญิง  11-18 ม.ค. 2552 นางสาวยุพา  เปากลาง 3. 
กีฬาหัวหมากเกมส  รางวัลเหรียญทอง กีฬาซอลฟบอลประเภทหญิง  11-18 ม.ค. 2552 นางสาวนาตยา  บุชาธรรม 4. 
กีฬาหัวหมากเกมส  รางวัลเหรียญทอง กีฬาซอลฟบอลประเภทชาย  11-18 ม.ค. 2552 นายทรงศักดิ ์ ภาคศรี 5. 
กีฬาหัวหมากเกมส  รางวัลเหรียญทอง กีฬาซอลฟบอลประเภทชาย  11-18 ม.ค. 2552 นายศักดา  สุดธิประภม 6. 
กีฬาหัวหมากเกมส  รางวัลเหรียญทอง กีฬาพายเรือ 11-18 ม.ค. 2552 นางสาวภัชราภรณ  มีสิงห 7. 

ครูผูสอนดีเดน ระดับมัธยมศึกษา 7-8 พ.ย. 2551 
 

สํานักงานคณะกรรมการ          
 ขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศกึษาธิการ 
รางวัลผลการประเมิน best practices 7-8 ธ.ค. 2551 

 

นางสาวคะนึงนิจ  ณ นาน 8. 



 
ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   1     
เปาหมายนอยกวา
หรือเทากับรอยละ10 
 บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   1 
เปาหมายทําได 
รอยละ 4.61 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

รอยละของ  e-learning  ตอวชิาท่ีเปดสอน 2.13 
ขอคนพบ 
รอยละของ  e-learning  ตอวชิาท่ีเปดสอน  เทากับ  2.25 
วิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด   629  วิชาท่ีจัดทํา  
e-learning  จํานวน  14  วิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอสังเกต 

จุดเดน 
     - 
แนวทางการพฒันา 
    ควรสงเสริมใหมีการจัดทํากระบวนวชิา e-learning ใหมากข้ึน 
ขอเสนอแนะ 
     - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3     
เปาหมาย 
รอยละ   10  
 บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 
รอยละ    33.33 
บรรลุ 
□ ไมบรรลุ 

รอยละของ e-testing ตอวิชาศึกษาท่ัวไป 
ขอคนพบ 
รอยละของ   e-testing   ตอวชิาศึกษาท่ัวไป  เทากับ   33.33 
วิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด    3   วิชาท่ีจัดทํา  
e-testing   จํานวน  1  วิชา 

  

2.14 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
   - 
แนวทางการพฒันา 
    ควรจัดทํา e-Testing ใหครบทุกวิชาศึกษาท่ัวไป 
ขอเสนอแนะ 
  - 
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องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา    
 

ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ตนเอง ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3      
เปาหมาย 
ระดับ    6 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    2  
เปาหมายทําได 
ระดับ   7  
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ขอคนพบ 
          มีการจดับริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา  ดําเนินการ
ไดระดับ   7   ดังน้ี 
1.  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนกัศึกษาช้ันปท่ี 1 
   ในวนัปฐมนเิทศนักศึกษาใหม 
2.  มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา    

      เชน หองสมุด  หองใหคําปรึกษา หองบริการเทคโนโลยี
การศึกษา โครงการจัดต้ังศูนยการเรียนรูทางเทคโนโลยี
การศึกษา 
3.  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา   
4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา   
     โดยมีคําส่ังแตงต้ังอาจารยปรึกษา 
5.  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ
ศิษยเกา  โดยจดัทําเปนแผนพับประชาสัมพันธ 
6.  มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา   
     ดังปรากฏในเอกสาร โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ปการศึกษา 2551  และจากการสัมภาษณหัวหนาภาคและ
คณาจารยในภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ือง
ขางตนเปนประจําทุกป   
      ซ่ึงจัดทําโดยรองคณบดฝีายกิจการนักศึกษา ดังปรากฏ
ในรายงานผลการตอบแบบสอบถามของบัณฑิต  และ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการคณะ
ศึกษาศาสตร 

ขอสังเกต 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

จุดเดน  
        มีระบบและกลไกในการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
แนวทางการพฒันา 
        ควรจัดหมวดหมูเอกสารของการใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกาท้ัง 5 ดาน อยางเปนหมวดหมู 
ขอเสนอแนะ   

1. ควรนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ประจําปการศึกษา 2550  
มาเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2551  เพื่อดูการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ 

2. ควรนําผลประเมินคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ประจําปการศึกษา 2551  
มาอภิปราย เสนอแนวทางการปรับปรุงในปการศึกษา 2552  
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  3       
เปาหมาย 
ระดับ   4 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 
ระดับ   4 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ขอคนพบ 
          มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค    
ดําเนินการไดระดับ…4... ดังนี้ 
1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย/หนวยงานและคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา   
     โดยมีรองคบดีฝายกิจกรรมนักศึกษาและคณะกรรมการ
ฝายกิจกรมนักศึกษาวางแผนและกํากับติดตาม 
2.  มีการสงเสริมใหมหาวิทยาลัย/หนวยงานและองคการ
นักศึกษาจัดกจิกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท  ดังนี ้

- กิจกรรมวิชาการ จํานวน...24.......โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ 
       จํานวน...1.......โครงการ/กิจกรรม 
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  
       จํานวน..3........โครงการ/กิจกรรม 
- กจิกรรมนันทนาการ จํานวน....2......โครงการ/

กิจกรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จํานวน...2.......

โครงการ/กิจกรรม 
- เสริมคุณธรรม / จริยธรรม  จํานวน...4......โครงการ/

กิจกรรม 
 

 
1. คณะกรรมการฝายกิจกรรมนกัศึกษา

มีการประชุมอยางตอเนื่อง 
2. ประเภทของกจิกรรมมีปริมาณไมเทา

เทียมกนั  อาจจัดกิจกรรมหนึ่ง ๆ ท่ี
ตอบสนองจุดประสงค/ประเภทของ
กิจกรรมไดมากกวา 1  อยาง 

ขอสังเกต 
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ตัวบง 
ชี้ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมท้ังท่ีจดัโดยมหาวิทยาลัยและหนวยงานและ
องคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา   
     ท้ังในระดบัภาควิชาและระดับคณะ 
4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
    และแจงในคณะกรรมการฝายกิจกรรมนกัศึกษาและ
กรรมการประจําคณะ 

 
 

3.2 

จุดเดน 
     มีการสงเสริมกิจกรมนกัศึกษาอยางเปนระบบและครบทุกประเภท 
แนวทางการพฒันา 
     โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ควรเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา  โดยพิจารณาความตองการ
จําเปน ความสนใจ การรวมคิด รวมทําของนักศึกษา 
ขอเสนอแนะ 
      ควรคํานึงถึงสัดสวนของกิจกรรมท้ัง 5 ประเภทอยางสมดุล 
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องคประกอบท่ี 4   การวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ตนเอง ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    2        
เปาหมาย   4  ขอ 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3 
เปาหมายทําได 6 ขอ 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจยั/งานสรางสรรค 
ขอคนพบ 
        -  มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค   ดําเนินการได  6  ขอ ดังนี ้
1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจยั/งานสรางสรรค  เพื่อให
บรรลุเปาหมายตามแผนของมหาวิทยาลัย/หนวยงานและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

 
 

      -  คําส่ังคณะศึกษาศาสตรท่ี 07/2551  เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมการวิจัยและรายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัย 
2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูล/สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกบั
การบริหารงานวิจยั/งานสรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง       
       -  ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยงบประมาณ 
เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2549  มีหลักฐานการขอรับเงิน
อุดหนุนการวจิัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 
10 โครงการ เงินงบประมาณ 600,400  บาท 
3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคลแหลง
คนควาตางๆ  เพื่อสนับสนุนงานวิจยั/งานสรางสรรค         
       - เอกสารงบประมาณรายจายจากรายไดประจําป
งบประมาณ 2551 หนา 2 (56) จํานวน 200,000 บาท 
4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจยั       
     -  มีเอกสารสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
เทคนิคการสรางเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
วิจัย 
5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวจิัยท่ีมี
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
       - มีการใหรางวัลงานวิจยัท่ีประเมินแลวอยูในเกณฑดี 
และดีเดน (เอกสารคูมือการรับเงินอุดหนนุจากสวนกลาง) 

ขอสังเกต 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยั
กับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม  
      -  มีคูมือการขอรับเงินอุดหนนุ เงินวิจยัจากสวนกลาง 

 
 

4.1 

จุดเดน 
        - 
แนวทางการพฒันา 
        เพิ่มจํานวนผูทําวิจยั 
ขอเสนอแนะ 
        สนับสนุนใหคณาจารยในคณะศึกษาศาสตรทําวิจัยเพิ่มข้ึน  สนับสนุนคณาจารยใหทําวิจยัท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมสวนรวมมากข้ึน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   2      
เปาหมาย 
3  ขอ 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  3  
เปาหมายทําได  
 4  ขอ 
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย/งานสรางสรรค 
ขอคนพบ 
      -   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจยั/งานสรางสรรค 
ดําเนินการได    4  ขอ  ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจัย/งาน
สรางสรรค ท้ังในวงการวิชาการและการนาํไปใชประโยชน 
    - มีคณะกรรมการวิจยั คําส่ังท่ี 07/2551 
2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจยั/งานสรางสรรคท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน   -  เอกสาร (ศษ. 1.1.1.5)      
     http://www.edu.ru.ac.th/aspfile/km.asp 
3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ไปยัง
ผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    - เอกสารขออนุมัติเบิกเงินเขารวมประชุมวิชาการนานาชาติ
และเสนอบทความทางวิชาการ ณ เมืองเบอรลิน ระหวางวันท่ี 
20-25 กรกฎาคม  2551 
4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวจิัย
กับองคกรภายนอก เพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน  
     - มีเอกสารท่ี กวข/2313.1 เร่ืองสงรายงานโครงการติดตาม
ประเมินผลยุทธศาสตรอยูดมีีสุข ประจําป 2551 ของจังหวดันาน 

 

4.2 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
        - 
แนวทางการพฒันา 
     คณะตองสรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอก 
ขอเสนอแนะ 
      ควรทํางานวิจยัรวมกับหนวยงานภายนอกมากข้ึน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ     1        
เปาหมาย 
8,499 บาท/ คน 
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   1 
เปาหมายทําได 
4,258.16 บาท/ คน 
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา 
(ไมรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ) 
ขอคนพบ 
      -    เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคภายในและ 
ภายนอกมหาวทิยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําเทากับ  4,258.16 
บาท /คน    
1. เงินสนับสนุนจากภายในและภายนอก  600,400 บาท  
2.  เงินสนับสนุนภายใน 420,400 บาท 
3. เงินสนับสนุนภายนอก 180,000 บาท  
4. อาจารยประจํา  จํานวน  141  คน 
    (ไมรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ)  
5. นักวจิัยประจํา จํานวน  21 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.3 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
     - 
แนวทางการพฒันา 
     ควรของบวจิัยจากแหลงภายนอก 
ขอเสนอแนะ 
     คณาจารยควรขอเงินวจิัยจากงบสวนกลาง/จากงบคลัง และจากสภาวจิัยหรือแหลงเงินทุนภายนอกมากข้ึน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   1       
เปาหมาย 
รอยละ  9 
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   1 
เปาหมายทําได  
รอยละ 7.09 
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา (ไมนบัอาจารยและนักวจิัยท่ีลาศึกษาตอ) 
ขอคนพบ 
          รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา   รอยละ 7.09 
1. งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพจํานวน  10  เร่ือง 
2. จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา/อนุสิทธิบัตรจํานวน..-.. เร่ือง 
3. นําไปใชประโยชน จํานวน .......-.......เร่ือง 
4. จํานวนอาจารยและนักวจิยัประจํา จํานวน 141  คน 

 
 

4.4 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
    - 
แนวทางการพฒันา 
       สนับสนุนการวจิัยท่ีมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมท้ังประเทศ 
ขอเสนอแนะ 
        เนื้อหาการวิจัยควรทําในมุมกวางเพ่ือครอบคลุมท้ังประเทศ  เพื่อจะไดนําไปใชในระดบัชาติได  
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องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3        
เปาหมาย 
ระดับ     3 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3 
เปาหมายทําได 
ระดับ    6 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
ขอคนพบ 
          ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน  ดําเนินการได  ระดับ6  
ดังนี ้
1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของ
การบริการวิชาการแกสังคม   
     แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548-2551 กําหนําไว 6 
โครงการ ดําเนินการได 11 โครงการ (3 ระดับจาก 5)   
2.  มีคณะกรรมการ  คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ีกําหนด 
     มีการตั้งคณะกรรมการ และมีแผนการดําเนินงาน (มิ.ย. 
2551- พ.ค. 2552) 
3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการ
วิชาการแกสังคม 
     มีการประเมินโครงการโดยใช SPSS For Window  
4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด  
     มีเปาหมาย จํานวน 6 โครงการ คณะฯทําได 11 โครงการ 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแก
สังคม 
6.  มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวจิัย 
หรือการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
     ในประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
              

 
     มีสาขาวิชาท่ีใหบริการวิชาการแกสังคม
ไดอยางหลากหลายมากกวาคณะอ่ืน ๆ เชน 
ภาควิชาพลานามัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
ภาควิชาการประเมินและการวิจัย  
 

ขอสังเกต 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

 จุดเดน 
        ภาควิชาคหกรรมศาสตร  ภาควิชาพลานามัยและภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง มีความสามารถใหบริการ
สังคมไดมากกวาคณะอ่ืน ๆ  
แนวทางการพฒันา 
       นําแผนงานและโครงการสูการปฏิบัติใหเปนจริง   โดยปรับปรุงหลักสูตรท่ีเนนทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
ขอเสนอแนะ 
        นําทฤษฎีสูการปฏิบัติ เชน ภาควิชาการศึกษาตอเนือ่ง  ควรใหนกัศึกษาเขาพืน้ท่ีสอนจริงอยางนอย 3 
คร้ัง และนําผลประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน  ภาควิชาคหกรรมศาสตรสอนฟรีใหนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกคณะ ลักษณะคลายโครงการของ กทม. ใหกลุมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรียนฟรี 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3      
เปาหมาย 
รอยละ   25 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได  
รอยละ 32.62 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมเปนท่ีปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานพินธ
ภายนอก มหาวิทยาลัย   เปนกรรมการวิชาการวิชาชีพระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 
          รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมเปนท่ีปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอก มหาวิทยาลัย   เปนกรรมการวิชาการวิชาชีพระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  เทากับ  32.62 มีจํานวน
อาจารยท่ีใหบริการ  46 เร่ือง จํานวนอาจารยและนักวิจัย  141  
คน (นับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ) 

ขอสังเกต 
1.  ไมนําเอกสารมาแจงใหคณะ 
2.  รับงานวิจยัภายนอกแลวไมแจง 
3.  ไมมีหลักฐาน 

จุดเดน 
     มีอาจารยสอนวิจยั จํานวนมาก (สายตรง) มากกวาคณะอ่ืน ๆ  
แนวทางการพฒันา 
             - 
ขอเสนอแนะ 
     ควรใหความสําคัญกับการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการใหบริการสังคม 
           1.  หนงัสือเรียนเชิญวิทยากร 
           2.  หนงัสือขอบคุณท่ีเปนวิทยากร 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
รอยละ    30 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได  
รอยละ    65.95 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารยประจํา 
ขอคนพบ 
          รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติตออาจารย
ประจํา  เทากับ 65.95  มีจํานวนโครงการบริการวิชาการฯ 93
จํานวนอาจารยประจํา 141  คน  
(ไมนับอาจารยท่ีลาศึกษาตอ) 

 
 

5.3 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
     -   
แนวทางการพฒันา 
     -   
ขอเสนอแนะ 
     -   
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3      
เปาหมาย 
ระดับความพึงพอใจ 
3.50 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได  
ระดับความพึงพอใจ 
4.22 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท้ังในดานข้ันตอนการ
ใหบริการเจาหนาท่ีผูใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก และ
คุณภาพของการใหบริการ 
ขอคนพบ 
          ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท้ังในดานข้ันตอน
การใหบริการเจาหนาท่ีผูใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวก และ
คุณภาพของการใหบริการ  4.22  

 
 

5.4 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
     - 
แนวทางการพฒันา 
     -   
ขอเสนอแนะ 
      - 
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องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  2       
เปาหมาย 
ระดับ    3 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   2 
เปาหมายทําได 
ระดับ   3 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ขอคนพบ 
          มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดําเนินการได  ระดับ.....3........ ดังนี ้
1.  มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัตไิดและมีแผนงาน
รองรับ   มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ( 2548-2551) 
2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชน
สอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนนิกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
     มีการกําหนดกิจกรรม วนัพอแหงชาติ ฉลองครบรอบ     
60 ป บุคลากรคณะศึกษาศาสตร วันแมแหงชาติ  
3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
ภารกิจดานอ่ืนๆ  
     มีรายงานการประชุม  จัดโครงการ เร่ือง ยิ้มสวย รวยน้าํใจ 
พูดไพเราะ 
 

 
    
   
 

 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
      - 
แนวทางการพฒันา 
      เพิ่มการบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 
ขอเสนอแนะ 
      คณะศึกษาศาสตรเปนคณะใหญ นาจะมีศักยภาพในการจัดประชุมดานวัฒนธรรมระดับชาติ เชน 
วัฒนธรรมดานอาหารกับระดับชาติ   วัฒนธรรมดานการดูแลสุขอนามัยระดับชาติ หรือวัฒนธรรม 
การเรียนการสอนในระดับชาติ เปนตน 
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องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3       
เปาหมาย  4  ขอ 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 5ขอ 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

7.1 สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานใชหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถผลักดัน
มหาวิทยาลัย/หนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล 
ขอคนพบ 
          สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานใช 
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดัน
มหาวิทยาลัย/หนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล 

ขอสังเกต ดําเนินการได   5  ขอ  ดังนี้ 
1.  มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2548-2551) 1.  สภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานมีบทบาท

สําคัญในการกาํหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของ
คณะศึกษาศาสตร 

2.  

2. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานมีการติดตามผล
การดําเนนิงานตามภารกจิหลักของมหาวทิยาลัย/หนวยงาน
มากกวาปละ2 คร้ัง 
3.  มีการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
หนวยงานอยางตํ่ารอยละ 80  ของแผน ในการประชุมแตละ
คร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 โดยมี
การสงเอกสารให กรรมการสภามหาวิทยาลัย/หนวยงานอยาง
นอย 7 วนักอนการประชุม  
4.  สภามหาวทิยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานจัดใหมีการ
ประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตาม
หลักเกณฑท่ีตกลงไวลวงหนา 
5. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานมีการ
ดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร 
 

ควรมีการประเมินติดตามผลการดําเนิน
ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย/คณะ
ศึกษาศาสตรใหชัดเจน (ปจจบัุนเห็นการ
ติดตามเพียง 1 คร้ัง ท่ีชัดเจน นอกนั้นอาจ
แทรกตามภารกิจ/การประชุมอ่ืน)  
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.1 จุดเดน 
1. มีนโยบายและทิศทางยุทธศาสตรการดําเนนิงานท่ีชัดเจน 
2. มีการติดตามประเมินผล 
3. มีการประเมินผลงานของผูบริหาร 
4. มีการสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพฒันา 
1. ควรเตรียมความพรอมในการจัดทําแผน นโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงานใน 4 ปขางหนา 

(2552-2555) 
2. ควรมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนและผลการประเมินน้ันไดถูกนํามาปรับปรุงแกไขตามการ

ประเมิน 
ขอเสนอแนะ 

1. จัดทําแผน นโยบายและยุทธศาสตรการดําเนินงาน พ.ศ. 2552-2555 
2. จัดทําการประเมินติดตามผลการดําเนนิงานใหชัดเจน 
3. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไขใหชัดเจน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3        
เปาหมาย 
ระดับ     2 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3 
เปาหมายทําได 
ระดับ   4 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวทิยาลัย/หนวยงาน
ขอคนพบ 
          ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย/
หนวยงานดําเนินการไดระดบั   4  ดังนี ้
1.  มีกระบวนการสรรหา แตงต้ังผูบริหารที่เปนระบบ 
โปรงใส ตรวจสอบได 
     มีการจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี มีการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรเขาสูตําแหนงผูบริหารของคณะ ขอสังเกต 

1.  มีการจัดต้ังกระบวนการสรรหาผูบริหาร 
ชัดเจน โปรงใส และตรวจสอบได 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใช
ศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.   มีการจัดต้ังกรรมการตาง ๆ ในการ

บริหารงานภายในคณะ      มีการจัดต้ังคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ 
3.  มีการจัดทําแบบประเมินผูบริหารและ
ปรับปรุงแบบประเมินใหเหมาะสม 

3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารที่ชัดเจนและเปนท่ียอมรับในมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 4.   

     มีการจัดทําแบบประเมินผูบริหารมีการประเมินและมีการ
แจงผลการประเมิน 
4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวน 
      ยังไมชัดเจน 

จัดทําแผนและกลไกพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารตามผลการประเมินยังไมชัดเจน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.2 จุดเดน 
1. มีคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร  มีกระบวนการสรรหาท่ีเปนระบบ  โปรงใส ตรวจสอบได 
2. มีการจัดต้ังคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อการบริหารและการดําเนนิงานตาง ๆ ภายในคณะ 
3. มีแบบฟอรมการประเมินผูบริหารและปรับปรุงแบบฟอรมการประเมินอยางเหมาะสม 

แนวทางการพฒันา 
       ควรนําผลการประเมินมาจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินให
ชัดเจน 
ขอเสนอแนะ 
        จัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินใหชัดเจน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
ระดับ   4 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   1 
เปาหมายทําได 
ระดับ     1 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

มีการพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูองคการเรียนรู 
ขอคนพบ 
          มีการพัฒนามหาวิทยาลัย/หนวยงานสูองคการเรียนรู
ดําเนินการได ระดับ  1 ดังนี้ 
1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสู
องคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของมหาวิทยาลัย/หนวยงานรับทราบ 
      แผนการจดัการความรูไมชัดเจน 
 

 
1.  แผนการจัดการความรูไมชัดเจนไมมี
รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดการ
ความรู 
2.  มีเพียงสงเจาหนาท่ีเขาอบรมการจัดการ
องคความรูสูการปฏิบัติ 

 

7.3 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
      - 
แนวทางการพฒันา 
     ควรจัดทําแผนการจัดการองคความรูใหชัดเจน 
ขอเสนอแนะ 
    จัดทําแผนการจัดการองคความรูใหชัดเจน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3        
เปาหมาย 
ระดับ    4  
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 
ระดับ    6 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา 
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ขอคนพบ 
          มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพดําเนินการไดระดับ   6   ดังน้ี 
1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม
ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ ขอสังเกต   

        2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการ
สงเสริม สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัด
วางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดนิของตําแหนง  การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ  รวมท้ังการพัฒนา และรักษา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
3.  มีระบบสวสัดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสราง
บรรยากาศท่ีดใีหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
อยูอยางมีความสุข 
4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมี
โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว
ตามสายงาน 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยาง
เปนระบบ 
6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหาร
ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดข้ึีน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

จุดเดน  
1. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
2. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหดีข้ึน 

แนวทางการพฒันา 
    ควรจัดทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกคน 
ขอเสนอแนะ 
     จัดทําการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรทุกคน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3    
เปาหมาย 
ระดับ   4 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 
ระดับ    4 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการ
สอนและการวจิัย 
ขอคนพบ 
          ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียน
การสอนและการวิจยั   ดําเนินการได ระดับ   4 ดังนี ้
1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูล  
      การนําผลการประเมินมาปรับปรุงนั้น  ยังไมชัดเจนเพราะ
นําเขาคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อทราบ 
       

 
     การนําเสนอผลการประเมินมาปรับปรุง
นั้น ยังไมชัดเจน เพราะนําเขาการประชุม
ของคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อทราบ 
 

7.5 

ขอสังเกต ขอสังเกต 

จุดเดน 
      - 
แนวทางการพฒันา 
       ควรนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล เขาสูการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ  เพื่อพิจารณานําผลการประเมินมาปรับปรุง 
ขอเสนอแนะ 
      นําเสนอผลการประเมินความพึงใจเขสูการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    2   
เปาหมาย 
ระดับ    3 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   2 
เปาหมายทําได 
ระดับ   3 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนามหาวทิยาลัย/หนวยงาน 
ขอคนพบ 
          ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวทิยาลัย/หนวยงาน   
ดําเนินการไดระดับ    3  ดังนี้ 
1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส 
ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ 
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นประชาชนผานชองทางท่ี
เปดเผยและเปนท่ีรับรูโดยท่ัวกันอยางนอย 3 ชองทาง 
3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม 
 

 
     
  

7.6 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
1. มีการเปดเผยขอมูล 
2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผย 
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหาร 

แนวทางการพฒันา 
1. ควรจัดทําระบบการปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน 
2. ควรมีกลไกหรือกระบวนการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

ขอเสนอแนะ 
1. จัดทําระบบการปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน 
2. มีกลไกหรือกระบวนการติดตามตรวจสบโดยภาคประชาชน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   1       
เปาหมาย 
รอยละ   0.99 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   1 
เปาหมายทําได  
รอยละ  0.71 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

รอยละของอาจารยประจํา /นักวจิัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ขอคนพบ 
          รอยละของอาจารยประจํา /นกัวจิัยท่ีไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ  
เทากับ 0.71 โดยมีอาจารยไดรับรางวัลจํานวน 1 คน จํานวน
รางวัล 1 จากสํานักนายกรัฐมนตรี  เม่ือ 30 มีนาคม 2552 

ขอสังเกต  
มีรอยละของอาจารยประจํา/นักวจิัยท่ีไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

7.7 

จุดเดน 
     - 
แนวทางการพฒันา 
      ควรมีกระบวนการหรือแรงจูงใจ  เพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําและนักวิจัยสงผลงานเขาประกวด 
ขอเสนอแนะ 
     มีกระบวนการหรือสรางแรงจูงใจเพื่อสงเสริมใหอาจารยประจําและนักวจิัยสงผลงานเขาประกวด 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน    
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
ระดับ    1 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 
ระดับ    5 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 
ขอคนพบ 
          มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา  ดําเนินการไดระดบั    5   ดังนี ้
1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง 
โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาท
สําคัญในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเส่ียง 

ขอสังเกต 
     นํางานของคณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน เปนงาน
ของการบริหารความเส่ียง 

      มีแตอยูในแฟมของสํานกัเลขานุการคณะ 
2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการ
บริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 
    มีแตไมชัดเจนเนื่องจากอางอิงคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การติดตามและการรายงานผล 
3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและการดาํเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
   มีแตไมชัดเจน เนื่องจากอางอิงคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 
4.  มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความเส่ียง 
   มีแตไมชัดเจนเน่ืองจากอางอิงคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 
5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจน
มีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร
ความเส่ียงโดยไดรับความเหน็ชอบจากผูบริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
    มีแตไมชัดเจนเนื่องจากอางอิงคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.8 จุดเดน 
                   - 
แนวทางการพฒันา 
     ควรมีคณะกรรมการหรือคณะอนกุรรมการบริหารความเส่ียงท่ีแยกออกจากคณะกรรมการจัดวางระบบฯ 
หรือเพ่ิมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการจดัวางระบบการควบคุมภายในใหครอบคลุมการบริหารความเส่ียง 
ขอเสนอแนะ 
    มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีดูแลความเส่ียง 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3       
เปาหมาย 
ระดับ    5 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 
ระดับ    8 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ขอคนพบ 
          ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล    ดําเนินการไดระดับ  8  ดังนี ้
1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล
ภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
3.  มีการกําหนดตัวชีว้ัดและเปาหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะ
หรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน 
5.  มีการยืนยนัวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในระดับคณะหรือเทียบเทา   
6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดและ
เปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ 
 7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมาย
ตามคํารับรอง   
8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไป
เช่ือมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ   
 

 
 
 

ขอสังเกต 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.9 จุดเดน 
1. มี Strategy Map 
2. มีการนําผลการประเมินไปเช่ือมโยงกับระบบสรางแรงจูงใจ 

แนวทางการพฒันา 
     - 
ขอเสนอแนะ  
     - 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ตนเอง ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
ระดับ    7 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 
ระดับ   7 
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

8.1 มีระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ
ตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอคนพบ 
          มีระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  
การตรวจสอบ การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ    
ดําเนินการไดระดับ    7  ดังนี้ 
1.  มีแผนกลยทุธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
     มีแผนการดําเนินงาน ปการศึกษา 2551และการดําเนนิงาน
ตามแผนและคําขอต้ังงบประมาณ ปงบประมาณ 2551-2552 
2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการจัดสรรและ
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได    
    มีเอกสารสงแผนการใชจาย เงินงบประมาณ ประจําป 2552 
3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจ  มีการวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
    มีรายงานสถานะการเงิน ปงบประมาณและรายงานสรุป
สถานะการเงินเปนรายเดือน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอย 
ปละ 2 คร้ัง 
      สรุปสถานะการเงินทุกเดอืนใหผูบริหารทราบ 
5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวเิคราะหคาใชจาย
และวเิคราะหสถานะทางการเงิน  และความม่ันคงของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงานอยางตอเนื่อง  
     มีเอกสารวิเคราะหคาใชจายเปรียบเทียบ ป 2550-2551 
 

 
ขอสังเกต 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีทําหนาท่ี
ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกาํหนด 
    เอกสารสรุปเงินสํารองจายเสนอผูตรวจสอบภายใน 
 (ผานคณบด)ี 
7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ   
    ระบบบัญชี 3 มิติ 

 8.1 

จุดเดน 
       การจัดการระบบการเงินท่ีเปนระบบ 
แนวทางการพฒันา 
        - 
ขอเสนอแนะ 
       การตรวจสอบระบบการเงินภายใน  ควรเก็บหนังสือนําไวท่ีคณะดวย  เพ่ือใชเปนหลักฐานอางอิง 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
ระดับ    4 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 
ระดับ   4 
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/
หนวยงานรวมกัน 
ขอคนพบ 
          มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/
หนวยงานรวมกัน   ดําเนินการไดระดับ  4  ดังนี ้
1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
     คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฝายนโยบายและแผน ใหทํา
หนาท่ีวเิคราะหความตองการการใชทรัพยากร (ท่ี 75.2/2550) 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 
     มีเอกสารแสดงผลการวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกัน 
3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนใน
มหาวิทยาลัย 
     มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น เชน การใช
รถเพ่ือรับสงขอสอบ 
4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอก
มหาวิทยาลัย 
 

 
 

8.2 

ขอสังเกต 

จุดเดน 
     -   
แนวทางการพฒันา 
     -  
ขอเสนอแนะ 
     -   
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3 
เปาหมาย 
ระดับ   6 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  3 
เปาหมายทําได 
ระดับ   6 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

9.1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษา 
ขอคนพบ 
          มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวน
หนึ่งของการบริหารการศึกษา  ดําเนินการไดระดับ  6 ดังนี้ 
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

ขอสังเกต  2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของมหาวิทยาลัย/หนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/หนวยงาน    

    ขาดระบบสงเสริมเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ท้ังภายในและภายนอก  
 3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
4.  มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ัง
การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา   
5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยมีการนําผลการประเมินท้ังจากตนเองและจาก
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย และภายนอกมาพัฒนา
ปรับปรุง 
6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศกึษา และใชรวมกันท้ังระดับบุคคล  ภาควิชา 
คณะและมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

 จุดเดน 
1. มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 
2. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
แนวทางการพฒันา 
     ควรมีการเสริมสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 
ขอเสนอแนะ 
      มีการเสริมสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    2  
เปาหมาย 
ระดับ    4 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  2 
เปาหมายทําได 
ระดับ  4 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกนั
คุณภาพแกนักศึกษา 
ขอคนพบ 
          มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนกัศึกษา  ดําเนินการไดระดับ  4  ดังนี้ 
1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนกัศึกษา   

ขอสังเกต 2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกนั
คุณภาพไปใชกับกิจกรรมนกัศึกษา       

3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย   
4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนา
คุณภาพของกจิกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
 

การใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศกึษาแกนกัศึกษาจะทําในชวง
ปฐมนิเทศนกัศึกษา 

 จุดเดน 
     - 
แนวทางการพฒันา 
     1.  ควรมีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเนื่อง 
     2.  ควรสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอเสนอแนะ 

1. มีระบบใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
2. สรางจิตสํานึกใหนกัศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3 
เปาหมาย 
ระดับ    4 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3 
เปาหมายทําได 
ระดับ   4 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9.3 
ขอคนพบ 
          ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ดําเนนิการไดระดับ   4  ดังนี ้
1.  มีการดําเนนิงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในในระดับมหาวิทยาลัย/หนวยงานอยาง
ตอเนื่อง   

ขอสังเกต 2.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดย
สอดคลองกับพันธกิจและพฒันาการของมหาวิทยาลัย/
หนวยงาน   

      

3.  มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตอ
หนวยงานท่ีเกีย่วของและสาธารณชนในเวลาท่ีกําหนด  
4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย/หนวยงานอยางตอเนื่อง   
 

มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ 

จุดเดน 
       มีการนําผลการประเมินไปใชในการดาํเนินการของคณะ 
แนวทางการพฒันา 
       ควรพัฒนากิจกรรมประกันคุณภาพ  เพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมดานนี้ หรือจดัทําแนวทางปฏิบัติดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี  เพื่อเปนแนวทางหรือแหลงอางอิงใหกบัหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 
ขอเสนอแนะ 

1. พัฒนากิจกรรมประกันคุณภาพเพื่อกอใหเกิดนวัตกรรม หรือ  
2. จัดทําแนวทางปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดี  เพื่อเปนแหลงอางอิงใหกบัหนวยงานและ

สถาบันอ่ืน ๆ  
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องคประกอบท่ี 10   ปจจัยสนับสนุนการเรยีนการสอน 
 

ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ตนเอง ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3      
เปาหมาย 
ระดับ     4 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ     3 
เปาหมายทําได 
ระดับ     5 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

อาคารสถานท่ี   สําหรับการเรียนการสอน 10.1 
ขอคนพบ 
          อาคารสถานท่ี   สําหรับการเรียนการสอน  ดําเนินการ
ไดระดับ 5   ดงันี้ 
1.   มีอาคาร หองเรียน และหองปฏิบัติการ  
      มีพอเพียงจากการไดเยีย่มชมสถานท่ีเชิงประจักษ 
2.   มีอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการและมีวัสดุครุภณัฑท่ี
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  ขอสังเกต 

       จากการสัมภาษณคณาจารยในภาควิชาตาง ๆ มีความพึง
พอใจและจากผลการประเมินการใชอาคารสถานท่ีของ
นักศึกษาอยูในระดับมาก 
3.   มีอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ และบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการศึกษามีวัสดุครุภณัฑท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอนและมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
      จากการสัมภาษณคณาจารยในภาควิชาตาง ๆ มีความพึง
พอใจและจากผลการประเมินการใชอาคารสถานท่ีของ
นักศึกษาอยูในระดับมาก 
4.   มีอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ และบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการศึกษา   มีวัสดุครุภณัฑท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  และมี
การประเมิน  การใชอาคาร  หองเรียนและหองปฏิบัติการ 
           จากการสัมภาษณคณาจารยในภาควชิาตาง ๆ มีความ
พึงพอใจและจากผลการประเมินการใชอาคารสถานท่ีของ
นักศึกษาอยูในระดับมาก 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

5.   มีอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ และบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการศึกษามีวัสดุครุภณัฑท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอน   มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ประเมินการใชอาคาร หองเรียน   หองปฏิบัติการและนําผล
ประเมินมาแกไขปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
      ดังไดขอมูลจากบุคลากร เจาหนาท่ีฝายประกันฯของคณะ
วามีการยายหองปฏิบัติการอาหารมาอาคารใหม 

  10.1 

จุดเดน 
     คณะศึกษาศาสตรมีอาคารสถานท่ีสําหรับการเรียนการสอนเพียงพอและมีประสิทธิภาพตลอดจนมี
สภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา 
แนวทางการพฒันา 
     -  
ขอเสนอแนะ 
      - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
ขอ 2 และ ขอ 3 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3 
เปาหมายทําได  
ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

10.2 โสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษา  
ขอคนพบ 
          โสตทัศนูปกรณและวสัดุการศึกษา   ดําเนินการได 
ขอ  2  ขอ 3 และ ขอ 4 ดังนี ้
2.  มีโสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษาเพียงพอและมีการใช 
    โสตทัศนูปกรณและวัสดกุารศึกษา   
    แสดงจํานวนและชนดิของโสตทัศนูปกรณและวัสดุ
การศึกษา ขอสังเกต 

     3.  มีการประเมินการใชโสตทัศนูปกรณและวัสดกุารศึกษา 
     โดยพิจารณาจากผลประเมินการใชอาคารสถานท่ี   
โสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษา 
4.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข   

จากผลการประเมินของนกัศึกษาท่ีให
ขอเสนอแนะวาเจาหนาท่ีควรเตรียม
โสตทัศนูปกรณใหพรอมใชและจากการ
สัมภาษณอาจารยในภาควิชาตาง ๆ พบวา
อาจารยใหขอเสนอแนะวาคณะควร
ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ และวัสดุ
การศึกษาตลอดจนสภาพหองเรียน 

จุดเดน 
      คณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับ ICT ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนจึงจัดสรรงบบริจาค  สวนหนึ่งเพื่อ
ปรับปรุงภาควชิาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและจัดต้ังศูนยการเรียนรูทางเทคโนโลยีการศึกษา 
แนวทางการพฒันา 
      คณะควรตรวจประเมินสภาพอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณและวสัดุการศึกษาอยางท่ัวถึง 
ขอเสนอแนะ 
     ควรจัดระบบและกลไกในการบํารุงรักษาและการใหบริการในดานอาคารสถานท่ีและโสตทัศนปูกรณ
และวัสดกุารศกึษา 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ………….        
เปาหมาย 
ขอ................   
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ........... 
เปาหมายทําได  
ขอ................   
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

หองสมุดสําหรับคนควา 10.3 
ขอคนพบ 
          หองสมุดสําหรับคนควา   ดําเนินการไดขอ.................   
ดังนี ้
1.  มีตํารา/หนงัสือท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนไมเกนิ 
50% ของ  จํานวนวิชาท่ีเปดสอน  ………………………….     
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
2.  2  

ขอสังเกต 
มีตํารา/หนังสือท่ีเกีย่วของกับการเรียนการสอนมากกวา 

50 % ของ   จํานวนวิชาท่ีเปดสอนและมีอุปกรณเพื่อการ
สืบคนขอมูล  ……………………………………………….. 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
3.  มีบริการการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหวางหองสมุด 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
4.  มีระบบและบริการเพื่อการศึกษาคนควาและสืบคนขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิคสท่ีมีประสิทธิภาพและมีการประเมินผล  
.............................................................................................. 
……………………………………………………………… 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………. 
…………………………………………….
…………………………………………….
……………………………………………. 

 จุดเดน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
แนวทางการพฒันา 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ............     
เปาหมาย 
.................... 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ.......... 
เปาหมายทําได  
 ขอ................ 
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คอมพิวเตอรเพื่อการคนควา 10.4 
ขอคนพบ 
          คอมพิวเตอรเพื่อการคนควา  ดําเนินการไดขอ..............  
ดังนี ้
1.  มีคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาไมเพียงพอกับผูมาใชบริการ 
………………………………………………………….. 
2.  มีคอมพิวเตอรเพื่อการคนควาเพยีงพอตอจํานวนผูท่ีมาใช
บริการในแตละวนัและมีโปรแกรมการใชงานท่ีมีความ
ทันสมัย………………………………………………… 

ขอสังเกต 

3.  มีการประเมินผลความพงึพอใจของผูมาใชบริการ…… 
…………………………………………………………. 
4.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข   
......................................................................................... 

     

 จุดเดน 
   -  
แนวทางการพฒันา 
   - 
ขอเสนอแนะ 
   - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้ ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ   3        
เปาหมาย 
 ขอ 2 และ ขอ 3 
 บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ    3 
เปาหมายทําได  
ขอ 2 ถึง ขอ 4  
บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

ยานพาหนะเพ่ือการใชงาน 
ขอคนพบ 
          ยานพาหนะเพ่ือการใชงาน   ดําเนนิการไดขอ 2 ถึงขอ 
4  ดังนี ้
2.  มียานพาหนะอยูในสภาพดีและเพียงพอสําหรับการใชงาน   
      โดยพิจารณาจากผลการประเมินผลการใหบริการ 
3.  มีการประเมินผลการใหบริการ   

ขอสังเกต       โดยคณะไดใหบุคลากรประเมินการใหบริการของ
พนักงานขับรถ 
4.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข  
    คณะไดจัดซ้ือยานพาหนะใหม  เพื่อคณาจารยจะไดใชงาน
ไดสะดวก 

 

10.5 

จุดเดน 
      คณะมีการบริหารจัดการการใชยานพาหนะอยางเปนระบบและพัฒนาพนักงานขับรถใหมี 
ความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการใหบริการ 
แนวทางการพฒันา 
      - 
ขอเสนอแนะ 
     - 
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องคประกอบท่ี 11   งานวิจัยสถาบัน 
 

ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช ผลการประเมิน       
ตนเอง ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  0  
เปาหมาย 
ระดับ  1 
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  0 
เปาหมายทําได 
ระดับ  2 
  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนนิงาน 
ขอคนพบ 
          การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน  
ดําเนินการได  ระดับ  2  ดังนี้ 
1.  มีนโยบายและแผนการดาํเนินงานสนับสนุนการวจิัย/งาน
สรางสรรค   
      แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) 

ขอสังเกต      งานนโยบายและแผน  พ.ศ. 2549 
     1. อาจารยและขาราชการพนักงานยังไม
เห็นความสําคัญของการทําวจิัย 

2.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ   
     คําส่ังคณะศึกษาศาสตรท่ี 07/2551 คณะกรรมการจํานวน 
16 คน ตั้งแตวนัท่ี 15 มกราคม 2551 เปนตนไป      2. สวนใหญภาระงานมาก ไมมีเวลาทํา

วิจัย 
 

11.1 

จุดเดน 
        มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการสอนวิจัยจํานวนมาก 
แนวทางการพฒันา 
       1.  การรับอาจารยใหมตองนําเสนอผลงานวิจยัท่ีจะทํา 
       2.  อาจารยใหมปแรกตองมีผลงานวิจยั 1 เลม ไมเชนนั้นจะไมผานการประเมินจางตอ 
ขอเสนอแนะ 

       - 
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ตัวบงชี้
ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้

ผลการประเมิน        
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  0    
เปาหมาย 
ระดับ  1  
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

คะแนนอิงเกณฑ
เทากับ  0 
เปาหมายทําได 
ระดับ  2  
   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

11.2 การสนับสนุนทรัพยากร 
ขอคนพบ 
          การสนับสนุนทรัพยากรดําเนินการได  ระดับ  2  ดังนี ้
1.  มีการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจยั/งานสรางสรรค   
     มีการตั้งกรรมการสงเสริมการวิจยัอนุมัติทุนให นางสาว
งามลักษณ 
2.  มีการสนับสนุนใหบุคลากรทําวิจยั/งานสรางสรรค และ
มีเงิน สนับสนนุจากสํานกัฯ/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ/ 
      ตั้งงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท 
 

ขอสังเกต 
     1. อาจารยและขาราชการพนักงานยังไม
เห็นความสําคัญของการทําวจิัย 
     2. สวนใหญภาระงานมาก ไมมีเวลาทําวิจัย 
       3.  มีเงินอุดหนนุงานวิจยั จํานวน 
200,000 บาท 
       4.  มีผูขอรับทุน เพียง 1 คน คือ  
นางสาวงามลักษณ  แตยังอยูในระหวาง
ดําเนินการ 

 จุดเดน 
      มีสาขาวิชาท่ีสงเสริมงานสรางสรรคไดหลายภาควิชา เชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร “ประวัติผาไทย”  
ขนมไทย 
แนวทางการพฒันา 
       1.   คณะควรจัดฝกอบรมใหบุคลากรทุกภาค ปละ 3 คร้ัง ชวงคุมสอบ 
       2.  โดยเนนประเดน็การแกไขปญหาในการปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ขอเสนอแนะ 
    หัวขอการวจิัยตองสามารถนํามาใชในการแกไขปญหาการปฏิบัติงานได เชน ประเด็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขานุการคณะ  ในลักษณะเรียนรูจากประสบการณการทํางาน 
ซ่ึงกันและกัน (ปองกันความเส่ียง) 
 

 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   (ตารางที่ ป. 1) 

ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 
 

ตัวตั้ง 

บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ หมายเหตุ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) 

 =ไมบรรลุ 
 

เกณฑ  สกอ. เกณฑ ม.ร. 
เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน SAR 

ตัวบงชี้  1.1  ระดับ 6 ระดับ 6  2 2  
27  3 3  ตัวบงชี้  1.2  รอยละ 75 รอยละ 100 
27 

 3 3  ตัวบงชี้  2.1  ระดับ 4 ระดับ 7 
 3 3  ตัวบงชี้  2.2  ระดับ 6 ระดับ 7 
 2 2  ตัวบงชี้  2.3  ระดับ 4 ระดับ 4 

ตัวบงชี้  2.4   ไมประเมินตัวบงชี้ที่ 2.4     

43 ปริญญาเอก  
รอยละ 30 141 

รอยละ 30.50 

1 
ตัวบงชี้  2.5 

รอยละ 0.71 ปริญญาตรี  
นอยกวารอยละ 1 141 

 3 3  

108 ศ.+รศ.+ผศ. 
รอยละ 60 141 

รอยละ 76.60  3 3  ตัวบงชี้  2.6 

70 รอยละ 49.65 รศ.  
รอยละ 10 ขึ้นไป 141 
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ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง 

บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน)  =ไมบรรลุ 

 
เกณฑ  สกอ. เกณฑ ม.ร. 

หมายเหตุ 
เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน  SAR 

 3 3  ตัวบงชี้  2.7 ระดับ 4 ระดับ 5 
ตัวบงชี้  2.8  3 ขอ  3 ขอ  2 2  

243 ตัวบงชี้  2.9 รอยละ 65 รอยละ 70.02 
347 

 2 2  

187  2 2  ตัวบงชี้  2.10 รอยละ 74 รอยละ 82.74 
226 

ตัวบงชี้  2.11 3.5 3.97  3 3  
8 รอยละ 0.015 รอยละ 0.026 

ตัวบงชี้  2.12 
30,298 

 2 2  

14 ตัวบงชี้  2.13* รอยละ 10 รอยละ 2.23 
629 

 - 1  

1  - 3  ตัวบงชี้  2.14* รอยละ 10 รอยละ 33.33 
3 

 2 2  ตัวบงชี้  3.1 ระดับ 6 ระดับ 7 
 3 3  ตัวบงชี้  3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 
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ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง 

บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ 

หมายเหตุ 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน)  =ไมบรรลุ 

เกณฑ  สกอ. เกณฑ ม.ร. เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน  SAR 

ตัวบงชี้  4.1 4 ขอ 6 ขอ  3 3  
ตัวบงชี้  4.2 3 ขอ 4 ขอ  3 3  

600,400 4,258.16  ตัวบงชี้  4.3 8,499 
บาท/คน บาท/คน 141 

 1 1  

10  1 1  ตัวบงชี้  4.4 รอยละ 9 รอยละ 7.09 
141 

ระดับ  5 ระดับ  6 ตัวบงชี้  5.1  3 3  

46 ตัวบงชี้  5.2 รอยละ 25 รอยละ 32.62 
141 

 3 3  

93 ตัวบงชี้  5.3 รอยละ 30 รอยละ 65.95 
141 

 3 3  

2,601.1 4.22  3 3  ตัวบงชี้  5.4 3.50 
616 

 2 2  ระดับ 3 ตัวบงชี้  6.1 ระดับ 3 
 3 3  ตัวบงชี้  7.1 4 ขอ  5  ขอ 
 3 3  ตัวบงชี้  7.2 ระดับ 2 ระดับ 4 
 1 1 ตัวบงชี้  7.3 ระดับ 4 ระดับ 1 หลักฐานไมชัดเจน 
 3 3  ตัวบงชี้  7.4 ระดับ 4 ระดับ 6 
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ผลการดําเนินงาน1 

ตัวตั้ง 
คะแนนประเมิน 

บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ 

หมายเหตุ 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน)  =ไมบรรลุ เกณฑ  สกอ. เกณฑ ม.ร. 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน  
SAR 

 3 3  ตัวบงชี้  7.5 ระดับ 4 ระดับ 4 
ตัวบงชี้  7.6 ระดับ 3 ระดับ 3  2 2  

1 

140 

0.71  1 1  ตัวบงชี้  7.7 รอยละ 0.99 

 3 3  ตัวบงชี้  7.8 ระดับ 1 ระดับ 5 
 3 3  ตัวบงชี้  7.9 ระดับ 5 ระดับ 8 
 3 3  ตัวบงชี้  8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 
 3 3  ตัวบงชี้  8.2 ระดับ 4 ระดับ 4 
 3 3  ตัวบงชี้  9.1 ระดับ 6 ระดับ 6 
 2 2  ตัวบงชี้  9.2 ระดับ 4 ระดับ 4 
 3 3  ตัวบงชี้  9.3 ระดับ 4 ระดับ 4 
 - 3  ตัวบงชี้  10.1* ระดับ 4   ระดับ 5   
 - 3  ตัวบงชี้  10.2* ขอ 2 และ ขอ 3 ขอ 2 ถึงขอ 4 

ตัวบงชี้  10.3* - - - - -  
- - - - -  ตัวบงชี้  10.4* 

 - 3  ตัวบงชี้  10.5* ขอ 2 และ ขอ 3 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
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ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
 = บรรลุ 
 =ไมบรรลุ 

 
เกณฑ  สกอ. เกณฑ ม.ร. 

หมายเหตุ 
เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน  SAR 

ตัวบงชี้  11.1* ระดับ 1 ระดับ 2  - 0  
ตัวบงชี้  11.2* ระดับ 1 ระดับ 2  - 0  

ตัวบงชี้  12.1*       
ตัวบงชี้  12.2*       
ตัวบงชี้  12.3*       

2.53 2.42  คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 

 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ(ตารางที่ ป 2 เปรียบเทียบคะแนนของ สกอ.  และ ม.ร.) 

 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 1.50    ยังไมไดคุณภาพ 
รวม 

1.51 – 2.00     ไดคุณภาพในระดับพอใช 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ) 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ 2.01 – 2.50     ไดคุณภาพในระดับด ี

2.51 – 3.00     ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ. ม.ร. ม.ร. ม.ร. ม.ร. ม.ร. สกอ. 

1 - - 2.00 2.00 3.00 3.00 2.50 2.50 ระดับดี ระดับดี 

2 3.00 3.00 2.60 2.60 2.17 2.25 2.46 2.55 ระดับดี ระดับดีมาก 

3 - - 2.50 2.50 - - 2.50 2.50 ระดับดี ระดับดี 

4 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 ระดับพอใช ระดับพอใช 

5 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

6 - - 2.00 2.00 - - 2.00 2.00 ระดับพอใช ระดับพอใช 

7 3.00 3.00 2.60 2.60 2.00 2.00 2.44 2.44 ระดับดี ระดับดี 

8 - - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

9 - - 2.50 2.50 3.00 3.00 2.67 2.67 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

10 - - 3.00 - - - 3.00 - ระดับดีมาก - 

11 - - 0 - - - 0 - ยังไมไดคุณภาพ - 

12 - - - - - - - - - - 
เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบงช้ี 

ของทุกองค 
ประกอบ 

2.60 2.60 2.46 2.62 2.29 2.33 2.42 2.53 ระดับดี ระดับดีมาก 
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องคประกอบหลัก/ จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ 
องคประกอบยอย /แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและ 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
     มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค แผนการดําเนนิงานและ แผนการดาํเนนิงาน 
มีระบบกลไกการกํากับติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน 

- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 
- 

2.  จุดท่ีควรพัฒนา การเรียนการสอน จุดแข็ง 
    1.ขาดการสรางเครือขายงานวิจยัดาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

      1. มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

     2.จํานวนนกัศึกษาและศิษยเกาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในรอบ5 ป ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองมีจํานวนนอย เม่ือเทียบ
กับจํานวนนกัศึกษาและศิษยเกาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ป 

      2. มีหลักสูตรท่ีหลากหลายเพ่ือ
สนองตอบตอความตองการของผูเรียน
และทุกหลักสูตรไดรับการปรับปรุงให
ทันสมัย 
      3. มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญและมีการจดัการเรียนการ
สอนท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานภายนอก 

    3.จํานวนกระบวนวิชาท่ีจดัทํา   
e-learning มีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับ
จํานวนกระบวนวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนใน
ปการศึกษา 2551      4. สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ

การศึกษาและดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อยูในเกณฑการดําเนินงานสูงสุด 

 
 

     5. มีระบบการนําผลการประเมินการ
เรียนการสอนมาปรับปรุง      
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องคประกอบหลัก/ จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ 
องคประกอบยอย /แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2.  การเรียนการสอน (ตอ) แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1.  ควรมีการวิเคราะหขอมูลการ
ดําเนินการทุกหลักสูตรและนําผลการ
วิเคราะหมาใชปรับปรุงการดําเนินการ
หลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป 

   1. ควรสรางเครือขายงานวจิัยดาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
    2. ควรกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนการทําวิจยั
พัฒนาการเรียนการสอน และควรจดัเวที
แลกเปล่ียน/เผยแพรนวัตกรรมและงานวิจยั
ดังกลาว 

    2.  ควรมีระบบการติดตามการนําผล
การประเมินการเรียนการสอนมา
ปรับปรุงวามีการปรับปรุงเปนรูปธรรม
หรือไมมากนอยอยางไร      3.ควรสงเสริมใหมีการจดัทํากระบวนวชิา 

e-learning  ใหมากข้ึน  
     4. ควรมีระบบหรือวิธีการติดตามศิษยเกา
ในรอบ 5 ป เพื่อรับทราบวาศิษยเกามีผลงาน
ไดรับรางวัลอะไรบางในรอบป               

3.  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
   1.    1.  มีโครงการและกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 
ควรจัดหมวดหมูเอกสารของการ

ใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกาท้ัง 5 
กิจกรรม    2.  มีระบบและกลไกของงานกิจกรรม

การพัฒนานกัศึกษา      2.  ควรใหนักศึกษามีสวนรวมคิด
โครงการ/กิจกรรม 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
               ควรสรางเครือขายสายสัมพันธกับ
ศิษยเกาใหมากข้ึน  โดยการเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 

ควรคํานึงถึงความสมดุลของกิจกรรมท้ัง 
5 ดาน 
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องคประกอบหลัก/ จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ 
องคประกอบยอย /แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4.  การวิจัยและงาน
สรางสรรค 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
        - เพิ่มจํานวนผูทําวิจยั สรางเครือขาย
การวิจยักับหนวยงานภายนอก เพื่อของบ
วิจัยจากภายนอกเพ่ิมข้ึน สนบัสนุนการ
วิจัยท่ีมีเนื้อหา เพื่อยกระดับการวิจยัสู
ระดับชาติท่ีครอบคลุมท้ังประเทศ  

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          - สนับสนุนและสรางแรงจูงใจให
อาจารยทําวจิัยมากข้ึนในรูปของการ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกท่ีเปน
หนวยงานระดบัทองถ่ินและระดับชาติ
รวมท้ังรวมมือกับหนวยงานเอกชนดวย  
จุดท่ีควรพัฒนา 5.  การบริการทางวิชาการ

แกสังคม 
จุดแข็ง 

    1.    1. คณะควรกําหนดนโยบายการจัดการ
ความรูสูสังคม  เชน  การใหความรู
เกี่ยวกับการใชผาไหม การดูแลรักษา      
ผาไหม หรือการสอนทําอาหารคาว-หวาน 
ผานส่ืออิเลคทรอนิกส  

การบริการวิชาการของคณาจารยมี
ความหลากหลายมากกวาคณะอ่ืน เชน 
ภาควิชาพลานามัย ภาควิชาคหกรรม 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร ภาควิชาประเมิน
และการวิจัย 
   2. คณาจารยสวนใหญของคณะฯ ไดรับ
เชิญใหเปนกรรมการและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  ดุษฎีนิพนธ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัยจํานวนมาก 

   2.  ควรสรางเครือขายรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก  เพื่อใหบริหารทาง
วิชาการ การวจิัยและการเรียนการสอน
ดําเนินควบคูกนัไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบหลัก/ จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
องคประกอบยอย แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

5.  การบริการทางวิชาการ
แกสังคม (ตอ) 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      1. ควรใหบริการวิชาการกับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยเปนอาชีพเสริม  เชน 
สอนวิชาชีพทําอาหาร, ตัดเส้ือผา โดยให
อาจารยผูใหญเปนพี่เล้ียงอาจารยใหมใน
โครงการ 

     - 
 

      2. เม่ือไดรับเลือกใหเปนกรรมการ
ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยควรนําหลักฐานมาแจงให
คณะทราบ (หนังสือเชิญและหนังสือ
ขอบคุณ) 

 
 
 
 

จุดแข็ง 
มีการจัดกจิกรรมเพื่อทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
       คณะศึกษาศาสตรเปนคณะท่ีสามารถจัด
กิจกรรมระดับชาติไดหลายมิติ เชน 
วัฒนธรรมดานการดูแลสุขภาพและดานการ
เรียนรูของคนไทย 

6.  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ยกระดับการจัดเร่ืองศิลปวัฒนธรรม
ใหอยูในระดับชาติ 

   1. ควรขยายจัดกิจกรรมเก่ียวกับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไปรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ เชน 
โครงการเกี่ยวกับพุทธศาสนา และการกฬีา 
    2. คณะควรจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมการ
ดูแลสุขภาพและการเรียนรูของคนไทย  เพือ่
ยกระดับเปนระดับชาติ  
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องคประกอบหลัก/ จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
องคประกอบยอย แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จุดแข็ง 
  1.  ผูบริหารมีการดําเนนิงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
2.  มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรทุกระดับ 
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภยัของระบบฐานขอมูล 
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชฐานขอมูล      

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ยังไมมีอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.  ควรมีแผนการพัฒนาองคความรูชัดเจน 
3.  ควรมีแผนการบริหารความเส่ียงของทุก
หนวยงานในคณะท่ีชัดเจน 
4.  ควรจดัทําระบบการปรึกษาท่ีมาจากภาค
ประชาชน 
 

7.  การบริหารจัดการ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. ควรมีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาค
ประชาชน ท้ังที่เปนทางการและไม
เปนทางการและไมเปนทางการและมี
การดําเนนิกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่อง 

1.  ควรสงเสริมใหอาจารยสงผลงานทาง
วิชาการ/วิชาชีพเขาประกวดในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
2.  จัดทําแผนการพัฒนาความรูใหชัดเจน 
3.  จัดทําแผนการบริหารความเส่ียงของทุก
หนวยงานในคณะใหชัดเจน   2.  ควรจัดทําการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรทุกคน 4.  จัดทําระบบการปรึกษาท่ีมาจากภาค
ประชาชน 

8.  การเงินและ
งบประมาณ 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
      มีระบบการเงินท่ีด ี       ขาดหนังสือนําสงเอกสารใหกับหนวยงาน

ภายในตรวจสอบ 
 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

-        เร่ืองเอกสารเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 
ฝายการเงินควรเก็บหนังสือนําสงไวท่ีคณะดวย 
เพื่อใชเปนหลักฐานอางอิง 
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องคประกอบหลัก/ จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
องคประกอบยอย แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จุดแข็ง 
 1.  มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศกึษาท่ีทุกภาควิชาและ
สํานักงานเลขานุการถือปฏิบัติ 
2.  มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ท่ีชัดเจนและถือปฏิบัติได 
3.  มีการดําเนนิการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชาและคณะอยางตอเนื่อง 
4.  มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ภายในใหสอดคลองกับระบบประกัน
คุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย
รามคําแหง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  ขาดระบบสงเสริมการสรางเครือขาย 
ดานการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงาน 
2.  ควรมีระบบการใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
3.  ควรสรางจิตสํานึกใหนักศึกษาตระหนกั
ถึงความสําคัญของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
4.  จัดทําแนวทางปฏิบัติดานประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีดี เพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  

9.  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        สงเสริมใหบุคลากรทุกฝายเห็น
ความสําคัญและมีสวนรวมในการ
ดําเนินการกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.   สงเสริมการสราวเครือขายดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน 
2.  มีระบบการใหความรูและทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
3.  สรางจิตสํานึกใหนักศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศกึษา 
4.  ทําแนวทางปฏิบัติดานประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีดี เพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

10. ปจจัยสนบัสนุนการ
เรียนการสอน 

จุดแข็ง 
   1.  มีอาคาร สถานท่ีและส่ิงอํานวย
ความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนการสอน 
    2.  คณะใหความสําคัญกับการนํา ICT 
มาใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
        จัดใหมีการประเมินติดตามผลการ
ใหบริการดานปจจัยสนับสนนุการเรียน
การสอน   เพื่อนําผลมาปรับปรุง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      ควรจัดระบบและกลไกในการ
บํารุงรักษาและการใหบริการในดานอาคาร
สถานท่ี และโสตทัศนูปกรณและวัสดุ
การศึกษา 

11. งานวิจัยสถาบัน จุดแข็ง 
      1. มีนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจน
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
     2. มีการตั้งคณะกรรมการวิจัย 16  คน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
     1. ควรผลักดันใหมีการดําเนินการตาม
แผน 
      2. กรรมการวิจัยควรมาจากทุกภาควิชา
และทุกหนวยงาน        

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
       1.  คณะควรปฏิบัติตามแผนงาน 
       2. คณะกรรมการวิจัยควรจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดวยการฝก
ทําวิจยัเปนทีม 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ควรสนับสนุนใหมีการทําวิจยัเปนทีม
เพื่อขยายผลไปสูการทําวิจัยเปนทีมและการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

 



สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  (ตารางที่ ป.3)    
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ดาน ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดาน ผลการประเมิน รวมคะแนน  
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ) 
ปจจัยนําเขา ผลผลิต  

1.  มาตรฐานดานคณุภาพบัณฑิต - - 2.25 2.25 ระดับด ี

2.  มารฐานดานการบริหารจัดการ 3.00 2.80 2.40 2.69 
   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

ระดับดีมาก 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของการ  
บริหาร 

2.50 2.56 2.33 2.50 ระดับด ี

3.  มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู 

- 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 2.60 2.62 2.33 2.53 
ของทุกองคประกอบ 

ระดับดีมาก 
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จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
มาตรฐาน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  มาตรฐานดานคณุภาพบัณฑิต จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
      บัณฑิตมีความรูความสามารถ
และประกอบอาชีพตรงสาขาวิชาท่ี
สําเร็จตลอดจนเปนท่ีพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 

- 

  แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     คณะควรสรางเครือขายศิษยเกา
เพื่อส่ือสารและติดตามความกาวหนา
ของบัณฑิต  เพ่ือเปนฐานในการ
เช่ือมโยงการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการสังคมและวิจยั 

- 

2.  จุดท่ีควรพัฒนา มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ 

จุดแข็ง 
       มีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการท่ีเขมแข็ง  โดยมีการกระจาย
ความรับผิดชอบท่ีเนนการมีสวนรวม 
ตลอดจนมีการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

- 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      คณะควรนําระบบฐานขอมูลท่ีมี
อยูมาเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม 

- 
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา/ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหาร 

จุดแข็ง 
        คณะมีการจัดทําแผนยทุธศาสตร
และแผนปฏิบัติงานและมีการกํากับ
ติดตามประเมินผลจนทําใหในป
การศึกษานี้มีผลดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย 100%  

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
       คณะควรจัดโครงการบริหารความ
เส่ียงดานการขาดแคลน อาจารย และ
ปริมาณนักศึกษาท่ีลดลง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

3.  มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา 
         คณะยังไมไดดําเนินการ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     คณะควรนําแนวคิดองคกรแหง 
การเรียนรูและการจัดการความรู 
ตามแนวทางการบริหารราชการ
สมัยใหม 
 



สรุปผลตามมมุมองดานบริหารจัดการ  (BSC)  (ตารางที่  ป.4 ) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย มุมมองดาน รวม 
บริหารจัดการ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต (เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ) 

ผลการประเมิน 

1.  ดานนักศึกษาและ    
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

3.00 2.50 2.43 2.50 ระดับด ี

2.  ดานกระบวนการ
ภายใน 
 

- 2.71 3.00 2.80 ระดับดีมาก 

3.  ดานการเงนิ 1.00 3.00 - 2.33 ระดับด ี

4.  ดานบุคลากร         
การเรียนรูและ
นวัตกรรม 
 

3.00 2.50 1.00 2.36 ระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุก 2.60 2.62 2.33 2.53 
ตัวบงชี้ของ 

ทุกองคประกอบ 

ระดับดีมาก 
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มาตรฐาน จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จุดแข็ง 
     คณะมีระบบและกลไกในการพัฒนา
นักศึกษา แบบองครวมครบทุกดาน  
โดยมีคณาจารยท่ีมีความรู ความ
เช่ียวชาญเปนท่ียอมรับของสังคม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย 
 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     คณะควรสรางเครือขายกับหนวยงาน
ท้ังภายในและภายนอก ท้ังในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  โดยใชเครือขาย 
electronic ใหเปนประโยชน  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

2.  ดานกระบวนการภายใน 
 
 

จุดแข็ง 
     คณะมีนโยบายและแผนท่ีเปนระบบ 
และบริหารจดัการแบบธรรมาภิบาล  

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     คณะควรสรางวัฒนธรรมองคกรให
เปนองคกรแหงการเรียนรูและจัดการ
ความรูใหสอดคลองกับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

3.  ดานการเงนิ 
 

จุดแข็ง 
      คณะจัดทําแผนงานและโครงการ
ตามยุทธศาสตร 3 มิติ จึงทําใหไดรับการ
จัดสรรงบประมาณตามเปาหมาย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
        คณะบริหารงบประมาณแบบ
รวมศูนย 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
      คณะควรบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  โดยให
ความสําคัญกับผลงานและผลลัพธจาก
การใชงบประมาณ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       คณะควรกระจายอํานาจการ   
ใชจายงบประมาณใหภาควชิาอยาง
ท่ัวถึง  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง
ในการปฏิบัติงาน 

  
 



มาตรฐาน จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
             1.  คณาจารยมีศักยภาพทางวิชาการสูง คณาจารยมีภาระงานสอน

มาก จนไมสามารถพัฒนา
นวัตกรรมและการวจิัย 

 

     2.  คณะยังมิไดดําเนินงานดาน
องคกรแหงการเรียนรูและการ
จัดการความรูอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
      คณะควรใหความสําคัญกับการ
บริหารความเส่ียงดานบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ  ซ่ึงกาํลังจะขาดแคลนใน
อนาคต 

    1. คณะควรสงเสริมใหคณาจารย
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมี
เนื้อหากวางและสามารถนําผลไป
ใชในระดับชาติและนานาชาติ  โดย
อาจทําเปนชุดโครงการวิจัย 
    2.  คณะควรกําหนดเปนนโยบาย
และแผนพฒันาบุคลากร  เพื่อเขาสู
องคกรแหงการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 92 



 93 

ขอเสนอแนะ 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีพัฒนาการในการจดัทํา SAR ใหเปนระบบและ
จัดทําแฟมเอกสารอางอิงท่ีสะดวกตอการตรวจ 
ขอเสนอแนะในการจัดทํา SAR 

1. ควรตรวจทานการพิมพใหถูกตอง 
2. ตัวบงช้ีบางตัวสามารถอางอิงการดําเนนิการในระดับมหาวิทยาลัยและคณะได 
3. คณะควรจัดทําระบบและกลไกในการประกันคุณภาพใหเปนวัฒนธรรมองคกร  โดย

เช่ือมโยงการจดัเก็บขอมูลใหเปนระบบ 
4. คณะควรสรางความเขาใจใหบุคลากรทุกฝายไดรับรูถึงองคประกอบและตัวบงช้ีท่ี

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสรางระบบและกลไกในการจัดเก็บขอมูลให
เปนปจจุบันสมํ่าเสมอ  และตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 
1. การจัดเตรียมอัตรากําลังสายวิชาการเพื่อรองรับหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนใน

อนาคต 
2. คณะควรจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนในหองบรรยายและหองปฏิบัติการใหทันสมัย

และสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ  เชน ภาคคหกรรมศาสตรและภาคภูมิศาสตร 
3. คณะควรสงเสริมและสนับสนุนใหภาควิชาจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ี

บูรณาการกับการเรียนการสอน  การวิจยั  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมท่ีสามารถบูรณาการไดหลายมิต ิ

4. คณะควรจัดโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน  ตลอดจนสรางขวญัและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนกจิกรรมตางๆ ของภาควิชาท่ีสามารถสรางรายไดหรือ

ช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยควรใชบริการของภาควิชาในกิจการภายในของมหาวิทยาลัย  อาทิ  การจัด

ดอกไม  อาหารคาว-หวาน  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
3. มหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณ เพื่อซ้ืออุปกรณการเรียนการสอนใหกบัภาคท่ีขาดแคลน

อุปกรณ  เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน  อันจะเปนการทําช่ือเสียงมาสูมหาวิทยาลัย 
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