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ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคําแหง   เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2514   ที่ทําการถาวรของคณะศึกษาศาสตรเปนอาคาร 
5 ช้ัน เรียกวา “อาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB)”    ป พ.ศ. 2530  มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติ
ใหอาคารนครชุม (NCB) ซ่ึงอยูดานหลังอาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB) ใหเปนท่ีทําการคณะ
ศึกษาศาสตรเพิ่มอีกอาคารหนึ่ง และในป พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอนุมัติใหร้ือถอน
อาคารศรีชุมแลวสรางเปนอาคารเรียนรวม 5 ช้ัน และอนุมัติใหพื้นท่ีช้ัน 1-2 ของอาคารศรีชุมใหม
เปนท่ีทําการของภาควิชาคหกรรมศาสตร และภาควิชาพลานามัย   คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงใหจัดต้ังโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพื่อเปน
สถานปฏิบัติการทางดานการศึกษาและฝกอบรมวิชาการแกเยาวชนในลักษณะสหศึกษา โดยรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  ตั้งแตปการศึกษา 2516  ตอมาใน
ป พ.ศ. 2529 ไดรับอนุมัติใหเปล่ียนช่ือจาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

ปจจุบันคณะศึกษาศาสตรเปดสอนระดับปริญญาตรี  3 สาขาวิชา  คือศึกษาศาสตร จิตวิทยา 
และภูมิศาสตร (โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตร 5  ป เพื่อรองรับนโยบายการผลิต
ครูของรัฐบาล)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มี 1 หลักสูตรคือศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา 
ระดับบัณฑิตศึกษา มี 3 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  18 สาขาวิชา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชา  ระดับดุษฎีบัณฑิต    
มี 1 หลักสูตร คือ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร 6 สาขาวิชา 
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คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงคดังนี้ 
 ปรัชญา (Philosophy) คือ เปดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคู
คุณธรรม 
 ปณิธาน  (Will)  คือ  พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต มุงผลิตบัณฑติ
ท่ีมีศักยภาพและคุณธรรม    นําไปสูการสรางสรรค และรับผิดชอบตอสังคม 

เปาหมาย  (Goals) 
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพ รวมท้ังมีคุณธรรม 

และ จริยธรรมท่ีดีงาม สอดคลองกับความตองการของสังคมท้ังในดานปริมาณ และคุณภาพ 
2. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในสวนกลาง และจัดการเรียนการสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูทางวิชาการ วิชาชีพ 
และเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม อยางท่ัวถึงกัน 

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพในดานการบริการ สนับสนุนและสงเสริมความรูทางวิชาการ
ใหแกบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรอยางท่ัวถึงกัน 

4. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกลไกการควบคุมคุณภาพทางวิชาการใหมี
มาตรฐานทางการศึกษา รวมท้ังประเมินและปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่อง 
 วัตถุประสงค  (Objectives)    
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม   มีจติสํานกึ
ท่ีดีตอการประกอบอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความม่ันคงทางอารมณ มีความเปนผูนํา มี
ความรู ทักษะ และความสามารถท่ีเปนประโยชน เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติได 
 2. เพื่อพัฒนาวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และสรางเครือขายการเรียนรูไปสูสังคมและ 
ชุมชน เปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางการศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการวิจัย สนับสนุนใหบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรเปนผู
ท่ีใฝรู สามารถสรางองคความรู ใหทันตอความกาวหนาทางวิชาการ และสามารถเผยแพรผลงาน
ไปสูสากลได 

4. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท้ังทางดานการบริหาร และวิชาการ ใหมีความ
คลองตัว มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา มีมาตรฐานการศึกษา มีความเปนเลิศทาง
วิชาการ รวมท้ังมีระบบตรวจสอบ  ประเมินผลที่เปนรูปธรรม และมีความโปรงใส 

5. สงเสริมสนับสนุนใหเห็นคุณคา และสรางสรรควัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน 
รวมท้ังสืบสานวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามใหยั่งยืนตลอดไป 

6. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ัง
สามารถนํามาประยุกต และดัดแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะของวิชา และทองถ่ิน 
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คณะศึกษาศาสตรมีการแบงสวนราชการออกเปนภาควิชาตาง ๆ จํานวน 10 ภาควิชาไดแก
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  ภาควิชาพืน้ฐานการศกึษา  ภาควิชาการประเมินและการวิจัย 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   ภาควิชาพลานามัย  ภาควชิาจิตวิทยา ภาควิชาภูมิศาสตร  ภาควิชา
บริหารการศึกษาและอุดมศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร  และภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง   
สํานักงานเลขานุการประกอบดวย  5  หนวยงาน  คือ งานบริหารและธุรการ  งานคลังและพัสดุ   
งานบริการการศึกษา  งานนโยบายและแผน   และงานประกันคุณภาพการศึกษา  สวนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงประกอบดวย  3  หนวยงาน คือ งานบริหารและธุรการ  งานคลังและ
พัสดุ   และงานบริการการศึกษา   นอกจากนี้ยังมีอีก 1 หนวยงานท่ีปฏิบัติงานระดบับัณฑิตศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร  คณะกรรมการฝายตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตรมีจํานวน 7 คณะ ไดแก
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการฝายวิชาการ
และสงเสริมการวิจัย  คณะกรรมการฝายนโยบายและแผน   คณะกรรมการฝายสวัสดกิารและ
กองทุน  คณะกรรมการฝายกิจการนกัศึกษาและกิจการพิเศษ  และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ในภาคการศึกษาท่ี 1/2552 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5,075 คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 317 คน  ระดับปริญญาโท 1,441 คน และระดับปริญญาเอก 35 คน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ต.ค.51-ก.ย.52) คณะศึกษาศาสตรมีบุคลากรสาย ก รวม 139 คน เปน
ขาราชการ 99 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 28 คนและลูกจาง 12 คน   บุคลากร สาย ข และ ค รวม  69 
คน  เปนขาราชการ 15 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คน และลูกจาง 46 คน คณะศึกษาศาสตรไดรับ
งบประมาณเพ่ือการดําเนินการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานท่ีไดกําหนดไวจากงบประมาณ
แผนดิน 149,080,100 บาท และงบประมาณรายจายจากรายได 69,837,800 บาท รวมท้ังส้ิน 
218,917,900 บาท  

       ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน 

          ผลการประเมินตามองคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มี 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 
1 ดานปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินงาน และองคประกอบท่ี 8 ดานการเงิน
และงบประมาณ  องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดี มี 2 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน และองคประกอบท่ี 9 ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา  องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช มี 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ท่ี 4 การวิจัยและงานสรางสรรค  องคประกอบท่ี 5 ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
องคประกอบท่ี 6  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับ
ควรปรับปรุง มี  2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 7 ดานการบริหารและการจัดการ  และ

 3 



องคประกอบท่ี 12 งานวิจัยสถาบัน  องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง มี  
2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 3 ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  และองคประกอบท่ี 
11 ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน (ตามเกณฑ มร.) 

องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มี 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 
1 ดานปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินงาน องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
องคประกอบท่ี 8 ดานการเงินและงบประมาณ  และองคประกอบท่ี 9 ดานระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดี มี 1 องคประกอบ ไดแก  
องคประกอบท่ี 5 ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม องคประกอบท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับ
พอใช มี 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 4 การวิจัยและงานสรางสรรค  และองคประกอบท่ี 6  
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  องคประกอบท่ี 7 ดานการบริหารและการจัดการ  องคประกอบ
ท่ีมีผลการประเมินไมไดคุณภาพมี  1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 3 ดานกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา (ตามเกณฑ สกอ.) 

ผลการประเมินตามคะแนนการประเมินเฉล่ียรวม อยูในระดับพอใช (ตามเกณฑ มร.) และ
อยูในระดับดี (ตามเกณฑ สกอ.)  
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ดังนี ้
 

มาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอยูในระดับดีมาก มี 1 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 
ดานคุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินอยูในระดับดี มี 1 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี  2  ก ดาน 
ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และผลการประเมินอยูในระดับพอใช มี 2 มาตรฐาน 
ไดแก มาตรฐานท่ี 2 ข ดานพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 ดานการสราง
และพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู (ตามเกณฑ มร.) 

มาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอยูในระดับดีมาก มี 1 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 
ดานคุณภาพบัณฑิต ผลการประเมินอยูในระดับดี มี 2 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 2 ก ดาน        
ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และ ข ดานพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  ผล
การประเมินอยูในระดับพอใช มี 1 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู (ตามเกณฑ สกอ.) 

ผลการประเมินตามคะแนนการประเมินเฉล่ียรวม อยูในระดับพอใช (ตามเกณฑ มร.) และ
อยูในระดับดี (ตามเกณฑ สกอ.)  
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ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ ดังนี ้

ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการของสถาบันอยูในระดับดี มี  1 ดาน 
ไดแก ดานการเงิน ผลการประเมินอยูในระดับพอใช มี 3 ดาน ไดแก ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน  และดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม (ตามเกณฑ มร.) 

ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการของสถาบันอยูในระดับดี มี  4 ดาน 
ไดแก ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน  ดานการเงินและดาน
บุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม (ตามเกณฑ สกอ.) 

ผลการประเมินตามคะแนนการประเมินเฉล่ียรวม อยูในระดับพอใช (ตามเกณฑ มร.) และ
อยูในระดับดี (ตามเกณฑ สกอ.)  

 
วิธีประเมิน 
การรายงานผลและการประเมิน 

1. การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม 
1.1  ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ 
1.2  ศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร 
1.3  จัดทํากําหนดการตรวจประเมินสงคณะศึกษาศาสตร 

2.  การดําเนินการระหวางตรวจเยีย่ม 
  2.1  เปดประชุมรวมกับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
  2.2  สัมภาษณบุคลากร 
  2.3  ศึกษาเอกสารและสัมภาษณตวัแทนแตละภาควิชาและหนวยงาน 
  2.4  ตรวจเยี่ยมและสัมภาษณบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร 
  2.5  คณะกรรมการประชุมสรุปผลการดาํเนินงานแตละวัน  
  2.6  เสนอผลการตรวจประเมินแกผูบริหารและบุคลากร 

3.  การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  3.1  คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร “สรุปผลการประเมินคุณภาพ” 
  3.2  เสนอผลการประเมินใหแกผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 
วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. สัมภาษณผูบริหารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
3. ตรวจเยี่ยมหนวยงานและสัมภาษณเจาหนาท่ีประจําหนวยงานนัน้ 



  

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี ้  (ตารางที่ ป 1) 

1 ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 พัฒนาการ ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

เกณฑ  สกอ.2 เกณฑ ม.ร.3 
(3 คะแนน) (5 คะแนน) 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน 
SAR 

ระดับ 7 ตัวบงชี้  1.1  ระดับ 7 1 1 3 5  
88 x 100 1 1 3 5  ตัวบงชี้  1.2  รอยละ 75 รอยละ 97.78 

90 
ระดับ 7 1 1 3 5  ตัวบงชี้  2.1  ระดับ 4 
ระดับ 7 1 1 3 5  ตัวบงชี้  2.2  ระดับ 6 
ระดับ 5 1 1 3 5  ตัวบงชี้  2.3  ระดับ 4 

                                  ตัวบงชี้  2.4 ไมตองประเมินตัวบงชี้ 2.4 
43 x 100 ป.เอก 

รอยละ 30 139 
รอยละ 30.94 ตัวบงชี้  2.5 

1 x 100 ป.ตรี รอยละ 0.72 
รอยละ 5 139 

1 1 3 5  

108 x 100 ผศ.+รศ.+ศ. 
รอยละ 60 139 

รอยละ 77.70 1 1 3 5  

73 x 100 
ตัวบงชี้  2.6 

รศ. ขึ้นไป รอยละ 52.52 
รอยละ 10 139 
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1 ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง 
หมายเหตุ 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 ผลลัพธ  

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
 

เกณฑ  สกอ.2 เกณฑ ม.ร.3 
คะแนน) คะแนน) (3 (5 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน  
SAR 

ระดับ 5 1 1 3 5  ตัวบงชี้  2.7 ระดับ 5 
1 0 2 3  ตัวบงชี้  2.8  3 ขอ 4 ขอ 

                                       ตัวบงชี้  2.9-2.11 ยังไมตองประเมินในภาค 1 ปการศึกษา 2552 

14 x 100 รอยละ 
0.029 

รอยละ 0.05 
ตัวบงชี้  2.12 

29,253 
1 1 3 5  

28 x 100 ตัวบงชี้  2.13* รอยละ 10 รอยละ 4.95 
566 

0 0 - 1  

1 x 100 1 1 - 5  ตัวบงชี้  2.14* รอยละ 10 รอยละ 33.33 
3 

ระดับ 6 1 0 1 2 ตัวบงชี้  3.1 ระดับ 6 ยังไมไดดําเนินการ 
ระดับ 2 0 0 1 1 ตัวบงชี้  3.2 ระดับ 4 ยังไมไดดําเนินการ 

1 1 3 5  ตัวบงชี้  4.1 5 ขอ 5 ขอ 
ตัวบงชี้  4.2 3 ขอ 4 ขอ 1 1 3 5  

1,771,436 ตัวบงชี้  4.3 16,999 
138 

12,836.49 
บาท/คน บาท/คน 

0 0 1 1  

10 x 100 0 0 1 1  ตัวบงชี้  4.4 รอยละ 19 รอยละ 7.25 
138 
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1 ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง 
หมายเหตุ 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 ผลลัพธ  

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 
 

เกณฑสกอ.2 เกณฑ ม.ร.3 
คะแนน) คะแนน) (3 (5 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน  
SAR 

ระดับ 4 0 0 2 2 ระดับ 5 
ตัวบงชี้  5.1 

ไมพบการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริการวิชาการแกสังคม 

24 x 100 รอยละ 25 รอยละ 17.27 0 0 2 2 ตัวบงชี้  5.2 
139 

ไมนับรวมของเอกชน 

29 x 100 รอยละ 30 รอยละ 21.01 0 0 2 2 ตัวบงชี้  5.3 
138 

นับตามเอกสารที่ขออนุมัติหรอืบันทึก
ขอความในชวง มิ.ย. – ต.ค. 52 

ตัวบงชี้  5.4 ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ 
4.18 

1 1 3 5  
3.51 

ระดับ 3 1 0 2 3  ตัวบงชี้  6.1 ระดับ 3 
ตัวบงชี้  7.1 5 ขอ 4 ขอ 0 0 2 2 การประเมินผูบริหารสูงสุดของคณะฯ จะ

ดําเนินการในชวง ม.ค.-ก.พ.53 
ระดับ 2 1 0 1 2 ตัวบงชี้  7.2 ระดับ 2 การประเมินศักยภาพผูบริหารจะ

ดําเนินการประมาณ ธ.ค.52 
ระดับ 1 0 0 1 1 ตัวบงชี้  7.3 ระดับ 4 การดําเนินงานยังไมชัดเจน 
ระดับ 4 1 0 2 3 ตัวบงชี้  7.4 ระดับ 4 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรจะ

ดําเนินการในชวง ม.ค.-ก.พ.53 
ระดับ 2 0 0 2 2 ตัวบงชี้  7.5 ระดับ 3 ยังไมมีการประเมินประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
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ผลการดําเนินงาน1 

ตัวตั้ง 

คะแนนประเมิน 
หมายเหตุ 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

 ตัวหาร เกณฑ  สกอ.2 เกณฑ ม.ร.3 
คะแนน) คะแนน) (3 (5 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน  
SAR 

ระดับ 3 1 0 2 3 ตัวบงชี้  7.6 ระดับ 3 การดําเนินกิจกรรมรวมกันกับที่ปรึกษา
ภาคประชาชนจะจัดประมาณ ธ.ค.52 

1 x 100 รอยละ 0.99 รอยละ 0.72 0 0 1 1  ตัวบงชี้  7.7 

139 

ระดับ 5 1 1 3 5  ตัวบงชี้  7.8 ระดับ 5 
ระดับ 7 1 0 2 3  ตัวบงชี้  7.9 ระดับ 5 
ระดับ 7 1 1 3 5  ตัวบงชี้  8.1 ระดับ 7 
ระดับ 4 1 1 3 5  ตัวบงชี้  8.2 ระดับ 4 
ระดับ 5 0 1 3 4 ตัวบงชี้  9.1 ระดับ 6 ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ยังไมสมบูรณ 

ระดับ 4 1 0 2 3  ตัวบงชี้  9.2 ระดับ 4 
ระดับ 4 1 1 3 5  ตัวบงชี้  9.3 ระดับ 4 

ตัวบงชี้  10.1-10.2 ยังไมตองประเมินในภาค 1 ปการศึกษา 2552 
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1 ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

ตัวตั้ง 
หมายเหตุ 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 
ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย1 

ตัวหาร 
ผลลัพธ  

(% หรือสัดสวน) 
 

เกณฑ  สกอ.2 เกณฑ ม.ร.3 
คะแนน) คะแนน) (3 (5 

เหตุผลของการประเมินที่ตางจากที่ระบุใน  
SAR 

ระดับ 2 0 0 - 1 ตัวบงชี้  11.1* ระดับ 4 ไมพบหลักฐานแสดงวามีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับ 0 0 0 - 0 ตัวบงชี้  11.2* ระดับ 3 ไมมีการวางแผนการใชโสตทัศนูปกรณ
และวัสดุการศึกษา 

ตัวบงชี้  11.3-
11.4* 

ใชขอมูลสวนกลาง 

ระดับ 0 0 0 - 0 ตัวบงชี้  11.5* ระดับ 3 ไมมีการวางแผนการใชและการใหบริการ
ยานพาหนะ 

ระดับ 2 0 1 - 2  ตัวบงชี้  12.1* ระดับ 4 
ระดับ 2 0 1 - 2  ตัวบงชี้  12.2* ระดับ 4 

คะแนนรวมทั้งหมด 2.29 3.14  
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ    (ตารางที่ ป 2  เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
รวม 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
ของทุกองคประกอบ) 

ผลการประเมิน 

 1.50    ยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00     ไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50     ไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00     ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 

1.00 – 1.50   ตองปรับปรุง 
1.51 – 2.50   ควรปรับปรุง 
2.51 – 3.50   พอใช 
3.51 – 4.50   ด ี
4.51 – 5.00   ดีมาก 

องคประกอบที่ 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 
1  -  - 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
2 3.00 5.00 2.80 4.60 3.00 3.67 2.88 4.40 ระดับดีมาก ระดับด ี
3  -   - 1.00 1.50  -  - 1.00 1.50 ไมไดคณุภาพ ตองปรับปรุง 
4 1.00 1.00 3.00 5.00 1.00 1.00 2.00 3.00 ระดับพอใช ระดับพอใช 
5 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 3.50 2.25 2.75 ระดับด ี ระดับพอใช 
6  -  - 2.00 3.00  -  - 2.00 3.00 ระดับพอใช ระดับพอใช 
7 2.00 2.00 1.80 2.60 1.67 2.33 1.78 2.44 ระดับพอใช ควรปรับปรุง 
8  -  - 3.00 5.00  -  - 3.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
9    -    - 2.50 3.50 3.00 5.00 2.67 4.00 ระดับดีมาก ระดับด ี
10  -  - - - - - - -     
11  -  -  - 0.33  -  -  - 0.33  - ตองปรับปรุง 
12  -  -  - 2.00  -  -  - 2.00  - ควรปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบงชี้ 

ของทุกองค 
ประกอบ 

2.20 3.00 2.33 3.12 2.22 3.27 2.29 3.14 ระดับดี ระดับพอใช 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงคและ 
แผนการดาํเนนิงาน 

จุดแข็ง 
    1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
มีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผน
ดําเนินงาน มีการกําหนดตัวบงช้ีและคา
เปาหมายเพื่อวดัความสําเร็จ มีการ
ดําเนินการครบทุกภารกจิ มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล วิเคราะหความ
สอดคลอง นําผลการประเมินและผล
การวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ  และ
แผนการดําเนนิงาน 
    2. รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงช้ีใหคาสูงมาก ซ่ึงเปนการ
ดําเนินงานจากท้ังเงินในงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ   

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
    -  ควรทําอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

2.  การเรียนการสอน จุดแข็ง 
    1. มีหลักสูตรท่ีทันสมัยและ
หลากหลาย  มีหลักสูตรท่ีมีการปฏิบัติ
ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 
เชน สาขาคหกรรมศาสตร สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา สาขาพลานามัย 
    2. อาจารยมีวุฒิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวชิาการสูงไดมาตรฐาน 
     3.  มีชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน 
    4.  มีการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. กระบวนวิชาท่ีจัดทํา e-learning และ   
e-testing ยังมีนอยเม่ือเทียบกับกระบวนวชิา
ท่ีเปดสอน 
    2. เคร่ืองมือ/อุปกรณท่ีใชในการเรียน
เฉพาะสาขาฯ เชน เคร่ืองมือ/อุปกรณสาขา
ภูมิศาสตร พลานามัย คหกรรมศาสตร มีไม
เพียงพอและไมทันสมัย 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2.  การเรียนการสอน  
(ตอ) 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
   -   สงเสริมใหอาจารยไดศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอกและทําผลงานเพ่ือขอ
ตําแหนงทางวชิาการในระดบัท่ีสูงข้ึน 
   
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   1. ควรกระตุนใหอาจารยท่ีสอนแตละ
กระบวนวิชาจดัทํา e-learning และ              
e-testing  ใหมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน 
    2. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ้ือ
เคร่ืองมือ/อุปกรณท่ีทันสมัยเพื่อใชในการ
เรียนเฉพาะสาขาใหมากข้ึน 

3.  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   -  ควรดําเนนิกิจกรรมใหครบตามแผนงาน 

4.  การวิจัยและงาน
สรางสรรค 

จุดแข็ง 
    1. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
    2. มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจยั/งานสรางสรรค 

จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. เงินสนับสนุนงานวจิัย 
    2. การตีพิมพเผยแพรงานวิจัย การจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
    1. ควรมีระบบและกลไกสงเสริม
ความรวมมือระหวางนักวิจยักับองคกร
ภายนอกท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
    2. ควรมีกลไกสนับสนุนการจด
สิทธิบัตร  การซ้ือขายทรัพยสินทาง
ปญญาของงานวิจยั  ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิใหแกนกัวิจยัเจาของ
ผลงาน    

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1. ควรสนับสนุนใหมีการขอทุนวิจยัจาก
ภายในและภายนอกใหมากข้ึน 
    2. ควรสงเสริมใหมีการตพีิมพเผยแพร
งานวิจยัท้ังในระดับชาติและนานาชาติ การ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของงานวิจยั 
ตลอดจนการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน
ไดจริง 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

5.  การบริการทางวิชาการ
แกสังคม 

จุดแข็ง 
    -  ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
โครงการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับท่ีสูงกวาเกณฑสูงสุดท่ีกําหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
   -   ควรใหบริการวิชาการแกสังคม
อยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 
6.  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    -  ควรจัดทําแผนงานทํานบํุารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหครบตามเกณฑการ
ประเมิน 

7.  การบริหารจัดการ จุดแข็ง 
    1. มีแผนการดําเนินงานในแตละตัว
บงช้ีอยางชัดเจน 
    2. มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมา
ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
    3. มีการเตรียมการในเร่ืองที่ปรึกษา
ภาคประชาชนเปนอยางด ี

จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. การดําเนนิการตามแผนจัดการความรู
ยังไมชัดเจน 
   2. จํานวนอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงาน
วิชาการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ยังมีนอย 
 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
    -  ควรดําเนนิงานตามแผนใหเปนไป
ตามกรอบระยะเวลาท่ีตั้งไว 
 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1. ควรทําแผนการจัดการความรูใหชัดเจน 
และสามารถวดัความสําเร็จตามเปาหมายได
อยางเปนรูปธรรม 
    2. ควรสงเสริมคณาจารยใหทําผลงานทาง
วิชาการ/วิชาชีพท่ีสามารถแขงขันไดใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

8.  การเงินและ
งบประมาณ 

จุดแข็ง 
    -  มีระบบการเงินท่ีตอบสนองความ
ตองการของมหาวิทยาลัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
    -  การประหยัดงบประมาณจากการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
    -  ควรประเมินภาพกวางเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรการเงิน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    -  ควรวิเคราะหผลการประหยัด
งบประมาณจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอ่ืน 

9.  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง 
    1.  มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในท่ีชัดเจน 
    2.  ความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในไดระดับสูงสุด
เทากับ 3 (สกอ.) และ 5 (มร.) 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
    1.  ควรมีระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศกึษา เพื่อใชรวมกันภายใน
คณะและภายนอก 
    2.  ควรจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีหรือ
นวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพ  เพื่อ
ใชเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ
สถาบันอ่ืน ๆ  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 

 

10.  สถานศึกษา 3 ด ี ยังไมประเมินในภาค 1 ปการศึกษา 2552 

11. ปจจัยสนบัสนุนการ
เรียนการสอน 

จุดแข็ง 
- 

 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
    1.  ขาดหลักฐานท่ีแสดงวาระบบการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
    2.  ขาดการวางแผนการใช
โสตทัศนูปกรณ วัสดกุารศึกษา รวมท้ังการ
ใชและการใหบริการยานพาหนะ 
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องคประกอบหลัก/ 
องคประกอบยอย 

จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

11. ปจจัยสนบัสนุนการ
เรียนการสอน  (ตอ) 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1. ควรมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
    2.  ควรมีการวางแผนการใช
โสตทัศนูปกรณ วัสดกุารศึกษา รวมท้ังการ
ใชและการใหบริการยานพาหนะ 

12. งานวิจัยสถาบัน จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา 
     - การแตงต้ังกรรมการวิจยัสถาบันและ
การวิเคราะหปญหาของคณะฯ แลวสรุปรวม
เพื่อเปนหวัขอการวิจยัสถาบัน 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     -  ควรสนับสนุนและสงเสริมให
ดําเนินการวิจยัสถาบัน เพื่อนําผลการวิจัยท่ี
ไดมาพัฒนาและปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินงานของคณะฯ ตอไป 



ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา    (ตารางที่ ป 3  เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

 1.50    1.00 – 1.50   ตองปรับปรุง ยังไมไดคุณภาพ 

รวม 1.51 – 2.00     ไดคุณภาพในระดับพอใช 1.51 – 2.50   ควรปรับปรุง 
2.01 – 2.50     ไดคุณภาพในระดับดี 

ไดคุณภาพในระดับดีมาก 2.51 – 3.50   พอใช 
(เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชีข้องทุก
องคประกอบ) 

2.51 – 3.00     
3.51 – 4.50   ด ี

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 4.51 – 5.00   ดีมาก มาตรฐาน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. มร. สกอ. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานดานคณุภาพบัณฑิต 
 

 -  -  -  - 3.00 5.00 3.00 5.00 ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

2.  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

2.00 2.00 2.50 3.90 2.20 3.40 2.38 3.63 ระดับด ี ระดับด ี

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของ
การ บริหาร 

2.25 3.25 2.22 2.62 2.00 2.80 2.19 2.77 ระดับด ี ระดับพอใช 

3.  มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู 

 -  - 2.00 2.67  -  - 2.00 2.67 ระดับพอใช ระดับพอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 2.20 3.00 2.33 3.12 2.22 3.27 2.29 3.14 ระดับดี ระดับพอใช 
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา/ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  มาตรฐานดานคณุภาพ
บัณฑิต 

จุดแข็ง 
       -  ศิษยเกาและศิษยปจจบัุนบางสาขา
ไดรับรางวัลตามมาตรฐาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
        -  บางสาขาวิชานักศึกษาขาด
โอกาสในภาคปฏิบัติ อาจารยควร
ใหนกัศึกษาไดปฏิบัติบาง 

  แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     -   สงเสริมใหนกัศึกษาไดมีโอกาสไป
แสดงผลงานในตางประเทศ เพื่อความเปน
สากล 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        -  อาจารยควรสงเสริมให
นักศึกษา ไดศึกษาดวยตนเองมีการ
แสดงออกและมีภาคปฏิบัตมิากข้ึน 

2.  มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการ 
   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

จุดแข็ง 
    1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน มี
กระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนนิงาน 
มีการกําหนดตัวบงช้ีและคาเปาหมายเพื่อ
วัดความสําเร็จ มีการดําเนนิการครบทุก
ภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล วิเคราะหความสอดคลอง นํา
ผลการประเมินและผลการวเิคราะหมา
ปรับปรุงกลยุทธ  และแผนการดําเนนิงาน 
     2. มีแผนดําเนินงานดานการบริหาร
จัดการในแตละตัวบงช้ีอยางชัดเจน 
     3. มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมา
ใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
     4. มีการเตรียมการในเร่ืองท่ีปรึกษาภาค
ประชาชนเปนอยางด ี
     5. มีระบบการเงินท่ีตอบสนองความ
ตองการของมหาวิทยาลัย   
     6. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในท่ีชัดเจน  
     7.  ความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในไดระดับสูงสุดเทากับ 3 
(สกอ.) และ 5 (มร.)  
     8.  มีการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
     1. จํานวนอาจารยท่ีไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติยังมีนอย 
     2. การประหยัดงบประมาณจาก
การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงาน
อ่ืน   
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา/ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   (ตอ) 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
    1. ควรดําเนนิงานตามแผนใหเปนไป
ตามกรอบของเวลาท่ีตั้งไว 
    2. ควรประเมินภาพกวางเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรการเงิน  
    3.  ควรมีระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศกึษา เพื่อใชรวมกันภายใน
คณะและภายนอก  
    4.  ควรจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีหรือ
นวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพ  เพื่อใช
เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ
สถาบันอ่ืน ๆ   

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1. ควรสงเสริมคณาจารยใหทํา
ผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพท่ี
สามารถแขงขันไดในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
     2. ควรวิเคราะหผลการประหยดั
งบประมาณจากการใชทรัพยากร
รวมกับหนวยงานอ่ืน  
 
 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหาร 

จุดแข็ง 
     1.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 
     2.  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
     3.  มีชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน 
     4.  สัดสวนของอาจารยประจําตามวฒุิ
การศึกษาและตามตําแหนงทางวิชาการ
เปนไปตามเกณฑการประเมินระดับสูงสุด 
     5. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 
     6. ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
โครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะ
ในระดบัท่ีสูงกวาเกณฑสูงสุดท่ีกําหนด  

จุดท่ีควรพัฒนา 
     1.  เคร่ืองมือ/อุปกรณท่ีใชในการ
เรียนเฉพาะสาขามีไมเพียงพอ 
     2.  กระบวนวิชาท่ีจดัทํา e-
learning  และ e-testing  ยังมีนอย 
     3.  เงินสนบัสนุนงานวจิยั 
     4 . การตีพิมพเผยแพรงานวิจยั 
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
     5.  ขาดการวางแผนการใช
โสตทัศนูปกรณ  วัสดกุารศกึษา  
รวมท้ังการใชและการใหบริการ
ยานพาหนะ 
     6.  การแตงตั้งกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการวิจยัสถาบัน 
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มาตรฐาน 
จุดแข็ง/ 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
จุดท่ีควรพัฒนา/ 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ข.  มาตรฐานดานพนัธกิจของ
การบริหาร (ตอ) 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  สงเสริมใหอาจารยไดไปศึกษาตอ
และทําผลงานทางวิชาการในระดับท่ี
สูงข้ึน 
     2. ควรมีระบบและกลไกสงเสริม
ความรวมมือระหวางนักวิจยักับองคกร
ภายนอกท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
     3. ควรใหบริการวิชาการแกสังคม
อยางตอเนื่อง   
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1.  จัดหาเคร่ืองมือ/อุปกรณท่ีทันสมัย
เพื่อใชในการเรียนเฉพาะสาขาใหมาก
ข้ึน 
     2.  ควรสงเสริมใหอาจารยจัดทํา
กระบวนวิชา  e-learning  และ e-testing  
ใหมากข้ึน 
     3. ดําเนินการใหครบตามแผน 
กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
     4. ควรสนับสนุนใหมีการขอทุนวิจัย
จากภายในและภายนอกใหมากข้ึน 
     5. ควรสงเสริมใหมีการตพีิมพ
เผยแพรงานวจิัยท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ การจดทะเบียนทรพัยสินทาง
ปญญาของงานวิจยั ตลอดจนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดจริง  
     6.  ควรมีการวางแผนการใช
โสตทัศนูปกรณ วัสดกุารศึกษา รวมท้ัง
การใชและการใหบริการยานพาหนะ 
     7.  ควรสนับสนุนใหดําเนินการวิจัย
สถาบัน เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาและ
ปรับปรุงคณะฯ ตอไป 

3.  มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

จุดแข็ง 
       -  มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจยั/งานสรางสรรค 

จุดท่ีควรพัฒนา 
     -  การดําเนนิงานตามแผนจัดการ
ความรูยังไมชัดเจน 

 แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
      -  ควรมีกลไกสนับสนุนการจด
สิทธิบัตร  การซ้ือขายทรัพยสินทาง
ปญญาของงานวิจยั  ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิใหแกนกัวิจยัเจาของ
ผลงาน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    -   ควรทําแผนการจัดการความรูให
ชัดเจน และสามารถวัดความสําเร็จตาม
เปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม 
      
 



 21 

 
 
ตารางสรุปผลตามมุมมองดานบริหารจัดการ  (BSC)  (ตารางที่  ป.4  เปรียบเทียบคะแนนของ  สกอ.  และ ม.ร.) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

รวม 
(เฉลี่ยรวมทุกตัว
บงชีข้องทุก
องคประกอบ) 

ผลการประเมิน 

 1.50    ยังไมไดคุณภาพ 
1.51 – 2.00     ไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50     ไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00     ไดคุณภาพในระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 

1.00 – 1.50   ตองปรับปรุง 
1.51 – 2.50   ควรปรับปรุง 
2.51 – 3.50   พอใช 
3.51 – 4.50   ด ี
4.51 – 5.00   ดีมาก 

มุมมองดาน 
บริหารจัดการ 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  ดานนักศึกษาและผู มีสวนได   
     สวนเสีย 
 

2.00 2.00 2.00 3.00 2.50 3.75 2.18 3.18 ระดับด ี ระดับพอใช 

2.  ดานกระบวนการภายใน 
 
 

- - 2.43 2.70 2.67 4.33 2.50 3.08 ระดับด ี ระดับพอใช 

3.  ดานการเงนิ 
 
 

1.00 1.00 3.00 5.00 - - 2.33 3.67 ระดับด ี ระดับด ี

4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและ 
      นวัตกรรม 
 

2.67 4.00 2.33 3.25 1.00 2.00 2.18 3.07 ระดับด ี ระดับพอใช 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 2.20 3.00 2.33 3.12 2.22 3.27 2.29 3.14 ระดับด ี ระดับพอใช 



จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
มาตรฐาน 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
     1.  ไดสวนเสีย มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

       -  
 
      2.  มีบุคลากรภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน 
     3.  ศิษยเกาและศิษยปจจบัุนบางสาขา
ไดรับรางวัลตามมาตรฐาน 
     4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน
โครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะ
ในระดบัท่ีสูงกวาเกณฑสูงสุดท่ีกําหนด   
     5. มีการเตรียมการในเร่ืองท่ีปรึกษาภาค
ประชาชนเปนอยางด ี

การสํารวจความตองการของผูเรียน 
และผูใชบัณฑติวาเปนไปในทิศทางใด  

 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1.  ควรเชิญบุคลากรภายนอกมารวม
พิจารณาหลักสูตรทุกระดับ 

     1.  ควรสํารวจความตองการของผูเรียน
และผูใชบัณฑติวาตองการบณัฑิตในสาขา
วิชาชีพอยางไร      2. ควรใหบริการวิชาการแกสังคมอยาง

ตอเนื่อง        2. สงเสริมใหนกัศึกษาไดทํากิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับวชิาชีพใหมากข้ึน       3.  ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาส

ไปแสดงผลงานระดับนานาชาติ  
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มาตรฐาน จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จุดท่ีควรพัฒนา จุดแข็ง 
    1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน มี
กระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนนิงาน 
มีการกําหนดตัวบงช้ีและคาเปาหมายเพื่อ
วัดความสําเร็จ มีการดําเนนิการครบทุก
ภารกิจ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล วิเคราะหความสอดคลอง นํา
ผลการประเมินและผลการวเิคราะหมา
ปรับปรุงกลยุทธ  และแผนการดําเนนิงาน 
    2.  มีการสรางหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรใหเหมาะสมและทันสมัย 
     3. มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมา
ใชในการบริหารการศึกษา 
     4.  มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในท่ีชัดเจน  
     5.  ความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในไดระดับสูงสุดเทากับ 3 
(สกอ.) และ 5 (มร.)  

     1.  เคร่ืองมือและอุปกรณการเรียน
เฉพาะสาขาวชิายังไมเพยีงพอ 
     2.  ขาดการวางแผนการใช
โสตทัศนูปกรณ  วัสดกุารศกึษา  รวมท้ัง
การใชและการใหบริการยานพาหนะ 

2.  ดานกระบวนการภายใน 
 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     1.  ควรมีระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศกึษา เพื่อใชรวมกันภายใน
คณะและภายนอก   

     1.  ควรจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ี
ทันสมัยเพื่อใชในการเรียนการสอนเฉพาะ
สาขาวิชาใหมากข้ึน 
     2.  ควรวางแผนการใชโสตทัศนูปกรณ  
วัสดุการศึกษา รวมท้ังการใชและการ
ใหบริการยานพาหนะ 

     2.  ควรจัดทําแนวปฏิบัตท่ีิดีหรือ
นวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพ  เพื่อใช
เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ
สถาบันอ่ืน ๆ  
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มาตรฐาน จุดแข็ง/ จุดท่ีควรพัฒนา/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

3.  ดานการเงนิ จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
       -  มีระบบการเงินท่ีตอบสนองความ

ตองการของมหาวิทยาลัย  
    1. เงินสนับสนุนงานวจิัย 
    2. 

 
การประหยัดงบประมาณจากการใช

ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น   
 แนวทางการเสริมจุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

     -  ควรประเมินภาพกวางเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรการเงิน  

    1. ควรสนับสนุนใหมีการขอทุนวิจยัจาก
ภายในและภายนอกใหมากข้ึน 

 
 
 

     2. ควรวิเคราะหผลการประหยดั
งบประมาณจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอ่ืน  

4.  ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา 
     1.       1.  มีอาจารยวุฒกิารศึกษาระดับ

ปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการได
มาตรฐาน 

กระบวนวิชาท่ีจดัทํา e-learning และ 
e-testing   ยังมีนอย  
     2. การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจยั การ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

     2.  มีการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย 
     3. มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

    3. การดําเนนิการตามแผนจัดการความรู
ยังไมชัดเจน 
    4. จํานวนอาจารยท่ีไดรับรางวัลผลงาน
วิชาการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติยังมีนอย 

     4. มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจยั/งานสรางสรรค 
            5.  การแตงต้ังกรรมการเพ่ือดําเนินการ

วิจัยสถาบัน 
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มาตรฐาน จุดแข็ง/ 
แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

จุดท่ีควรพัฒนา/ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4.  ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม  (ตอ) 
 

แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
     1.  สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอและขอ
ตําแหนงทางวชิาการในระดบัท่ีสูงข้ึน 
    2. ควรมีระบบและกลไกสงเสริมความ
รวมมือระหวางนักวจิัยกับองคกรภายนอก
ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน 
    3. ควรมีกลไกสนับสนุนการจด
สิทธิบัตร  การซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา
ของงานวิจยั  ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ใหแกนกัวิจยัเจาของผลงาน  
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1.  ควรสงเสริม  และกระตุนใหอาจารย
จัดทํากระบวนวิชา e-learning และ e-
testing   ใหมากข้ึนเพื่อเปนไปตามเกณฑ
และเพื่อประโยชนตอนกัศึกษา 
    2. ควรสงเสริมใหมีการตพีิมพเผยแพร
งานวิจยัท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของ
งานวิจยั ตลอดจนการนําผลงานวิจยัไปใช
ประโยชนไดจริง 
    3. ควรทําแผนการจัดการความรูให
ชัดเจน และสามารถวัดความสําเร็จตาม
เปาหมายไดอยางเปนรูปธรรม 
    4. ควรสงเสริมคณาจารยใหทําผลงาน
ทางวิชาการ/วชิาชีพท่ีสามารถแขงขันได
ในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
     5.  ควรสนับสนุนใหดําเนินการวิจัย
สถาบัน  เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนาและ
ปรับปรุงคณะฯ ตอไป 

 
 

ขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
     1. ควรตรวจทานการพิมพใหถูกตอง  
     2. หลักฐานบางเร่ืองควรใสตัวอยางไวในแฟมเอกสาร เชน แผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
     3.  การเขียนผลการดําเนนิงานและการอางอิงหลักฐานท่ีเปนแหลงตรวจสอบ  ควรใหสอดคลองกับ
เกณฑการประเมิน 
     4. ผลการดําเนินงานควรใชขอมูลที่ปฏิบัติจริงของคณะ 
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