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โดย 
คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําภาค 1  ปีการศึกษา 2554 

ชื่อหน่วยงาน  คณะศึกษาศาสตร ์
วันที่ตรวจประเมิน   26 – 28  ธันวาคม  2554 

 
รายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์สุนันทา   ภิญญาวัธน ์ ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์กาญจนา  สงวนวงศ์วาน กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.สุวิมล  อังควานิช  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาณี  นิตย์เสมอ กรรมการ 
5. อาจารย์มาริสา   แก้วสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 
ข้อมูลสภาพทัว่ไปของหน่วยงาน 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เมื่อ
วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2514 ที่ทําการของคณะศึกษาศาสตร์ในระยะแรก ใช้อาคารซึ่งมีลักษณะทรงกลมที่
จัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงสินค้า ในงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2511  ต่อมาปี พ.ศ. 2516 ได้ย้าย
ที่ทําการคณะศึกษาศาสตร์ไปอยู่ที่อาคารศรีชุมซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว เนื่องจากอาคารศรีชุมมีสถานที่จํากัด  
ในปี พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงได้อนุมัติให้สร้างอาคาร 5 ช้ัน เป็นที่ทําการถาวรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เรียกช่ืออาคารว่า  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB)   ปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยรามคาํแหงได้
อนุมัติสร้างอาคาร 5 ช้ัน ในพื้นที่อาคารนครชุม (NCB) เดิม ซึ่งอยู่ด้านหลงัอาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ให้เป็น
ที่ทําการคณะศึกษาศาสตร์เพิ่มอีกอาคารหนึ่ง  ให้เรียกช่ือเหมือนเดิมว่า อาคารนครชุม(NCB)  ในปี พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารศรีชุม แล้วสร้างเป็นอาคารเรียนรวม  5  ช้ัน ใช้ช่ือว่า อาคาร 
ศรีชุม (SCB) เหมือนเดิม และอนุมัติให้พ้ืนที่ช้ัน  2 - 3  ของอาคารศรีชุมใหม่ เป็นทีท่ําการของภาควิชาคหกรรม-
ศาสตร์ และภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคําแหงให้จัดต้ังโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาการแก่เยาวชน
ในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ต้ังแต่ปีการศึกษา 
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2516 และในปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

  คณะศึกษาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และหอ้งปฏิบัติการเพื่อเปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)   โดยใช้ร่วมกับการผลิตบัณฑติในระดับปริญญาตรี จนถึง  พ.ศ. 2532  จงึได้รับอนุมัติ
ให้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์เป็นสาขาวิชาแรก  พ.ศ. 
2543ได้รับอนุมัติ ให้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสาขาวิชาแรก 

 ปีการศึกษา 2547  คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5  ปี เพื่อ
รองรับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาล   

 
 
 
ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา  ดังนี้ 
1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ) 
 หลักสูตร 5 ปีใน 11 วิชาเอก  (ภาควิชาหลักสูตรและการสอน)  คือ  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

ภาษาฝรั่งเศส  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การประถมศึกษา  การปฐมวยัศึกษา   ธุรกิจศึกษา  
ศิลปศึกษาและภาษาจีน  หลักสูตร 5 ปีใน 2 วิชาเอก  (ภาควิชาพลานามัย)  คือพลศกึษา-สายเดียวและพลศึกษามี
วิชาโท     หลกัสูตร 5 ปีใน 2 วิชาเอก    (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)  คอืการสอนและคหกรรมศาสตร์ 

  หลักสูตร 4 ปีใน 1 วิชาเอก  (ภาควิชาประเมินและวิจัย)  คือ วัดผลการศึกษา   หลักสตูร 4 ปีใน 
1 วิชาเอก  (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา) คือ เทคโนโลยกีารศึกษา  หลกัสูตร 4 ปีใน 1 วิชาเอก  (ภาควิชา
พลานามัย)  คอืสุขศึกษา 

 ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)  หลักสตูร 4 ปีใน 2 วิชาเอก  (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)  คือ 
คหกรรมศาสตร์และการเป็นผู้นําและการบริหารจัดการนันทนาการ 

 สําหรับภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  ภาควิชาบริหารการศึกษา  และภาควิชาการศึกษาต่อเนื่อง  
จัดการเรียนการสอนเป็นวิชาโทไม่มีวิชาเอก 

2.  สาขาวิชาจิตวิทยา  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ)  หลักสูตร 4 ปีใน  5  วิชาเอก  (ภาค
จิตวิทยา) คือ จิตวิทยาสังคม  จิตวิทยาการให้การปรึกษา  จิตวิทยาคลินกิและชุมชน  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ  และจิตวิทยาพัฒนาการ 

3.  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  ปรญิญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ)  หลักสตูร 4 ปีใน 1  วิชาเอก  (ภาควิชา
ภูมิศาสตร์) คือภูมิศาสตร์ 

 ระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  เป็นหลักสูตร 1 ปี ใหแ้ก่
บัณฑิตที่ยังไม่มีวุฒิครู 
 หลักสูตรมหาบัณฑิต  เปิดสอน 23 สาขาวิชา โดยแยกเป็น 3 ปริญญา คือ   
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   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) จํานวน  16  สาขาวิชา คือ การวัดและประเมินผลการศึกษา  
เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ พลศึกษา การอุดมศึกษา  การบริหารการศึกษา 
พ้ืนฐานการศึกษา สุขศึกษา การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ  คณิตศาสตรศึกษา การสอนภาษาไทย 
การสอนภาษาอังกฤษ การศึกษาพิเศษ การสอนสังคมศึกษา และการสอนวิทยาศาสตร์ 

 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จํานวน 2 สาขาวิชา คือ คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน  การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  มี  5  สาขาวิชา  คือ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาให้คําปรึกษา 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) ใน 6 สาขาวิชา  เปิดสอนทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  คือ การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาให้คําปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
เทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการศึกษา 
 ปรัชญา คือ เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความรูคู้่คุณธรรม 
 ปณิธาน คือ พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มศีักยภาพและ
คุณธรรม  นําไปสู่การสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม 
 คณะศึกษาศาสตร์มีสถานทีท่ําการอยู่ที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB)   อาคารนครชุม (NCB)  และ
อาคารศรีชุม (SCB) ช้ัน 2-3   มสีีประจําคณะคือ สีชมพู   มีจํานวนอาจารย์และบุคลากรรวม 216  คน            
ในปีงบประมาณ 2554  ได้รบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี (งบแผ่นดิน) เป็นจํานวน 132,634,000 
บาท และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้จํานวน 76,024,300 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  208,658,300 บาท 
วิธีประเมิน 
การรายงานผลและการประเมิน 

1. การเตรียมการและวางแผนกอ่นตรวจเยี่ยม 
1.1  ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ 
1.2 ศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์ 
1.3  จัดทํากําหนดการตรวจประเมินส่งคณะศึกษาศาสตร์ 

2.  การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
2.1  เปิดประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 

  2.2  สัมภาษณ ์      
  2.3  ศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยม 
  2.4  คณะกรรมการประชุมสรุปผลการดําเนินงานแต่ละวัน  
  2.5  เสนอผลการตรวจประเมินแก่ผู้บริหารและบุคลากร 

3.  การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  3.1  คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร “สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน” 
  3.2  เสนอผลการประเมินใหแ้ก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. สัมภาษณ์ผู้บรหิารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานนั้น  

 
 
การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 
 

ช่วงคะแนน  ผลการประเมนิ 
4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับด ี
2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเรงดวน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน (ภาพรวม) 

 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และ แผนการดาํเนนิงาน   
 มีกระบวนการพัฒนาแผนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ พรบ.มหาวิทยาลัย มผีล
การบริหารให้เกิดอัตลักษณ์ คือ ผลิตบัณฑติให้มีความรู้คูคุ่ณธรรม และผลการพัฒนาที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยคือการเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 4.00 (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 2.50  (ระดับต้องปรับปรุง) ตามเกณฑ์  ม.ร. 
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 จุดเด่น 
มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  มกีารดําเนินงาน ติดตาม

ผลและประเมนิผล เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
จุดที่ควรพฒันา 

ยังไม่มีผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรดําเนินการเรื่องผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ คอืผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คณุธรรม 
 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 คณะมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่มปีระสิทธิภาพต้ังแต่ระบบกลไกการเปิด ปิด 
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยมี
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลกัสูตร  มีคณาจารย์ที่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์   
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 3.75  (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 3.30  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ ์ ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

1. มีคณาจารยป์ระจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

2. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในทุกหลักสูตร  รวมทั้งมี
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติมีจํานวนน้อย 
 2. ยังไม่มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3. การประชาสัมพันธ์ยกย่องนักศึกษาที่มีคณุธรรมและจรยิธรรมยังไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรวางแผนอัตรากําลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการทั้งสายคณาจารย์และสายสนบัสนุน 
2. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุก

รายวิชา 
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3. ควรสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 4. ควรจัดหาสถานที่เรียนและห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
 5. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการ  เสนอบทความทางวิชาการ
ตลอดจนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้มากขึน้ 
 6. สนับสนุนการศึกษาต่อและการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้มากขึ้น 
 7. ควรประชาสัมพันธ์ยกย่องนักศึกษาที่มีคณุธรรมและจรยิธรรมให้เป็นที่ประจักษ์เพิ่มมากขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
 มีระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร มีระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

1. มีการจัดบรกิารให้คําปรึกษาทางวิชาการและการจัดขอ้มูลข่าวสารที ่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 
 2. ผลการประเมินคุณภาพการบริการทุกด้านสูงกว่า 3.51 
จุดที่ควรพฒันา 
 1. จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ แก่นักศึกษา และศษิยเ์ก่ามี 
จํานวนน้อย 
 2. การจัดกิจกรรมยังไม่ทั่วถึงในแต่ละภาควิชา 
 3. การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสรมิใหน้ักศึกษานําความรู้ด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษาไปใช้ 
 4. การสนับสนนุให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง 
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรเพิ่มกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาโดยเน้นให้ภาควิชาต่างๆ มีส่วนร่วมให้มากขึน้ 
2. ควรสนับสนนุให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดโครงการและ

กิจกรรม 
3. กรรมการฝา่ยกิจการนักศึกษาควรมีบทบาทในการสนบัสนุนให้นักศกึษาสร้างเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
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องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ 
และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 3.50  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 2.12  (ระดับต้องปรับปรุง) ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการ
วิจัยและดําเนินการตามที่ระบบกําหนด 
 2. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพร่  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จุดที่ควรพฒันา 
 1. จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยังมีน้อย 
 2. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนยังไม่ชัดเจน 
 3. การสนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรคยั์งไม่เพียงพอ 
 4. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีนอ้ย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  1. ส่งเสริมให้คณาจารย์ทําวิจัยมากขึ้น  
 2. ส่งเสริมให้มกีารนําองค์ความรู้ใหมท่ี่ได้จากการวิจัยมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ให้มากย่ิงขึ้น 

3. สนับสนุนพนัธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น   จัดใหม้ีที่ปรึกษาการทําวิจัย มี
ห้องปฏิบัติการวิจัย  

  4. สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ใหม้ากย่ิงขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  มีการบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน   
การสอน  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน  มีการประเมินผลโครงการแต่ยังมิได้นําผลการประเมนิไปปรับปรุง   

 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 3.33  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
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 จุดเด่น 
1. มีระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและดําเนินการตามระบบ  

 2. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
จุดที่ควรพฒันา 

ขาดการนําความรู้จากการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม ถ่ายทอดสู่บุคลากรในสถาบันและสู่
สาธารณชน 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรสร้างระบบและกลไก เพือ่ส่งเสริมใหส้ามารถพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชนและเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
 

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 3.67  (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมและดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
2. มีโครงการศลิปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาเรียน และดําเนินการอย่างต่อเนื่องได้แก่ 

โครงการศึกษาศาสตร์รวมใจสานสายใยวันครู 
 3. มีนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ 
จุดที่ควรพฒันา 

1. การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษามีน้อย 

  2. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนักศึกษาให้มากขึ้น 

2. ควรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหต่้อเนื่อง 
และยั่งยืน 
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 3. ควรส่งเสริมให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกภาคส่วนของคณะ 
 4. ควรส่งเสริมการจัดพ้ืนที่ลานวัฒนธรรม 
 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 ผู้บริหารมีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามทิศทางที่ได้กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ สนับสนุน
บุคลากรให้มสีว่นร่วมในการบริหารจัดการ ผู้บริหารและกรรมการประจาํคณะมีการประเมินตนเอง คณะฯ มีการ
พัฒนาสู่สถาบันเรียนรู้ มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและมีระบบบริหารความเสี่ยง 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 เท่ากับ 2.25  (ระดับต้องปรับปรุง)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 เท่ากับ 2.25  (ระดับปรบัปรุง)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ยังไม่มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
2. เรื่องการจัดการความรู้ ยังไม่มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ 
 3. ไม่มแีผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
 4. ขาดการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  1. ควรดําเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
  2. เรื่องการจัดการความรู้ ควรดําเนินการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ 

มีประสบการณ์ 
  3. ควรจัดทําแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
  4. ควรมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงเป็น 

รูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 เท่ากับ 4.00 (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 เท่ากับ 4.00  (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
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 จุดเด่น 

มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
จุดที่ควรพฒันา 

ยังไม่มีการวิเคราะห์โครงสร้างค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรนําผลการวิเคราะห์ทางการเงินไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงาน  และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณในรอบปีถัดไป 

 
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม  มีการกําหนดนโยบายและความสาํคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน   
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 เท่ากับ 4.00 (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 เท่ากับ 4.00 (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 
 
 
 จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของทุกหน่วยงานในคณะ มีการดําเนินงานครบตามระบบที่กําหนดไว้ 
 2. ผู้บริหารใหค้วามสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 3. มีระบบสารสนเทศทีใ่ห้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 4. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน  ส่งผลใหม้ีการพัฒนา
ตามตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
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2. ควรมแีนวปฏิบัติที่ดีที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพรใ่ห้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

 
องค์ประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3 D) 
 มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  โดยให้เกดิผลกับผู้เรียนทั้งมีความรู้ เจตคติ
ที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 10 เท่ากับ .......-........  (ระดับ.....-......)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 10 เท่ากับ 3.50  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

มีการกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินงาน คณะกรรมการผูร้ับผิดชอบและดําเนินงานตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 D ครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ยังไม่มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3D 
 2. ความร่วมมอืในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3D มีน้อย 
 3. ยังไม่มีการกํากับติดตามให้มีการพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานศึกษา 3D 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรมีการพฒันาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3D 

  2. ทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมอืในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3D 
 3. ควรมีการกาํกับ ติดตามให้มีการพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานศึกษา 3 D 

 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 

จุดเด่น 
มีการดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ มีความพร้อมของบุคลากรสาย

อาจารย์ มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มีระบบและกลไกทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและส่งผลต่อการพัฒนา 
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จุดที่ควรพฒันา 

1. ผลงานของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติยังมีน้อย 
 2. ยังไม่มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3. การดําเนินงานด้านการบริหารจัดการยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรสนับสนนุและส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และของคณาจารย์ในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 

2. ควรมีการสาํรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3. ควรดําเนินการด้านบริหารจัดการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์  
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ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในทุกองค์ประกอบ 
 

 
 
 
 

 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมนิ 

เกณฑ์ สกอ. เกณฑ์ ม.ร. 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน  วัตถุประสงค์  
และแผนการดาํเนนิงาน    

4.00 ดี 2.50 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 3.75 ดี 3.30 พอใช ้

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา    3.00 พอใช ้ 3.00 พอใช ้

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 3.50 พอใช ้ 2.12 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 3.00 พอใช ้ 3.33 พอใช ้

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 พอใช ้ 3.67 ดี 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
2.25 

ต้อง
ปรับปรุง 

2.25 ต้องปรับปรุง 

องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 4.00 ดี 4.00 ดี 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
การศึกษาภายใน 

4.00 ดี 4.00 ดี 

องค์ประกอบที ่10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3 D)  -   3.50 พอใช ้

ผลการประเมนิเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 3.33 พอใช ้ 3.00 พอใช ้
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ป.1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาค 1  ปีการศึกษา 2554 
ชื่อหน่วยงาน ..คณะศึกษาศาสตร.์..... 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 
หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ สกอ. ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และ แผนการดําเนินงาน      

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน 

ข้อ 8 1-6  6 x 4 4 ยังไม่ได้มีการนําเสนอผล
การประเมินต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ คือ 
ผลิตบัณฑิตใหม้ีความรู้คู่
คุณธรรม  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 16.1) 

ข้อ 3 1-3  3 /  3 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ ์ คือ 
ผลิตบัณฑิตใหม้ีความรู้คู่
คุณธรรม  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 16.2) 

ค่าเฉลี่ย 4 0 100 0 x  0.00  

ตัวบ่งชี้ที่  1.4   ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

ข้อ 3 1-3  3 /  3 
 



 15

สถาบัน (การเป็นมหาวิทยาลัย

แบบตลาดวิชา)   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 17) 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 
หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ สกอ. ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต      
ตัวบ่งชี้ที่  2.1   ระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 4 1-4  4 / 4 4 
 

ตัวบ่งชี้ที่   2.2  อาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 30 49 140 35 / 5 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  อาจารย์ประจํา
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 100 140 71.43 / 5 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4   ระบบการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 5 1-6  6 / 4 4 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 5 2-6  5 / 4 4 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 5 1 2 3 4 5  7  6 / 4 4 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.7  ข้อ 5 5  1 x 1 1  
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ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิ์ผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 
หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ สกอ. ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต  (ต่อ)      
ตัวบ่งชี้ที่  2.8  ระดับ
ความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหก้ับ
นักศึกษา 

ข้อ 4 1-3  3 x 3 3 

 

ตัวบ่งชี้  2.9  บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน  1  ปี  
(สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1) 

ร้อยละ 70 199 226 88.05 /  4.40 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

ค่าเฉลี่ย 4 934.63 232 4.03 /  4.03 ปรับใช้คะแนนของปี
การศึกษา 2553   
(คะแนนที่ตรวจได้ 0) 
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(สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2) 

ตัวบ่งชี้ที่   2.11    
ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3) 

ร้อยละ 10 2.5 1,217 0.21 x  0.04 

 

 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 
หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ สกอ. ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต  (ต่อ)      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่  
(สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 4) 

ร้อยละ 10 0.125 3 4.17 x  0.42 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13  การพัฒนา
อาจารย์   
(สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 14) 

ค่าเฉลี่ย 4 678 140 4.84 /  4.04 
 

องค์ประกอบที ่3   กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา      

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระบบและ ข้อ 7 1 2 3 4  5  5 x 3 3 หลักฐาน ไม่อยู่ในรอบของ
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กลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

การตรวจ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระบบและ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

ข้อ 6 1 5 6  3 x 3 3 - หลักฐานไม่อยู่ในรอบของ
การตรวจ 
- เป็นกิจกรรมของคณะ
ไม่ได้ดําเนินการโดย
นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย       

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 1-6  6 / 4 4 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 
หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ สกอ. ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย      
ตัวบ่งชี้ที่  4.2  ระบบและ
กลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 1 2 3 5  4 x 4 4 
 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3   เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

บาท/คน 15,000 1,740,888 139 12,524 x 2.50 2.50 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 5) 

ร้อยละ 5 0.75 140 0.54 x  0.27 งานวิจัยเรื่องเดียวกันทํา 2 
คนนับ 1 เรื่อง งานวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์ไม่ถือเป็น
งานสร้างสรรค์ย้ายไป 4.6 

ตัวบ่งชี้ที่  4.5  งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6) 

ร้อยละ 4 0 140 0.00 x  0.00  

ตัวบ่งชี้ที่  4.6   ผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 7) 

ร้อยละ 2 0.25 140 0.18 x  0.09 งานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์มี 1 เรื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่  4.7 งานวิจัยสถาบัน ข้อ 4 1 2 3 4  4 /  4  

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 
หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ สกอ. ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวชิาการแก่สังคม      

ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 5 1-2  2 x 2 2 
 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 กระบวนการ ข้อ 5 1-4  4 x 4 4  
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บริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3   ผลการนํา
ความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 8) 

ร้อยละ 60 1 3 33.33 x  5 การตั้งเป้าหมายทําให้ไม่
บรรลุผลทั้งที่ได้คะแนน 5 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 9) 

ข้อ 2 1  1 x  1 

 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 
หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ สกอ. ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวชิาการแก่สังคม  (ต่อ)      
ตัวบ่งชี้ที่   5.5 ผลการชี้นํา ข้อ 3 1-3  3 /  4  
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ป้องกันหรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในด้านสิ่งเสพติด   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 18.1) 
ตัวบ่งชี้ที่  5.6 ผลการชี้นําหรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพ  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 18.2) 

ข้อ 3 1-3  3 /  4 
 

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม      

ตัวบ่งชี้ที่  6.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 1-3  3 x 3 3 
 

ตัวบ่งชี้ที่  6.2 การส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10) 

ข้อ 5 1-5  5 /  5 

 

ตัวบ่งชี้ที่  6.3  การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 11) 

ข้อ 5 1-3  3 x  3 

 

 
 
ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน บรรลุ คะแนน หมายเหต ุ
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ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ เป้าหมาย สกอ. ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ       

ตัวบ่งชี้ที่  7.1 ภาวะผู้นําของ
สภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

ข้อ 7 1-5  5 x 3 3 ยังไม่มีการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ 

ข้อ 5 1-2  2 x 2 2  

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  ระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 4 2  5  2 x 2 2 ไม่มีแผนระบบสารสนเทศ
และการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศผิด
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่  7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

ข้อ 5 1-2  2 x 2 2  

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ      
ตัวบ่งชี้ที่  8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

ข้อ 7 1 2 3 5 6 7  6 x 4 4 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษา       
ตัวบ่งชี้ที่  9.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อ 9 1-7  7 x 4 4 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 
หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ สกอ. ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 10   นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)       

ตัวบ่งชี้ที่  10.1 การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ข้อ 5 1-2  2 x  2 
 

ตัวบ่งชี้ที่  10.2  ผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) มี
ความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม 

ข้อ 3 1-3  3 /  5 
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ป.2  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศกึษา 2554 
หน่วยงาน .....คณะศึกษาศาสตร์.... 

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1  -  - 4.00 4.00  - 2.00 4.00 ดี 2.50 ต้องปรับปรุง 

2 4.67 4.67 3.25 3.25 3.00 2.65 3.75 ดี 3.30 พอใช ้

3  -  - 3.00 3.00  -  - 3.00 พอใช ้ 3.00 พอใช ้

4 2.50 2.50 4.00 4.00  - 1.09 3.50 พอใช ้ 2.12 ต้องปรับปรุง 

5  -  - 3.00 3.00  - 3.50 3.00 พอใช ้ 3.33 พอใช ้

6  -  - 3.00 3.00  - 4.00 3.00 พอใช ้ 3.67 ดี 

7  -  - 2.25 2.25  -  - 2.25 ต้องปรับปรุง 2.25 ต้องปรับปรุง 

8  -  - 4.00 4.00  -  - 4.00 ดี 4.00 ดี 
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9  -  - 4.00 4.00  -  - 4.00 ดี 4.00 ดี 

10  -  -  -  -  - 3.50  -   3.50 พอใช ้
เฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้ 

4.13 4.13 3.17 3.17 3.00 2.63 3.33 พอใช ้ 3.00 พอใช ้
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

จุดเด่น 
1. มีการจัดทําแผนกลยทุธ์ทีส่อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  มกีารดําเนินงาน การติดตาม

และประเมินผล เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
2. มีคณาจารยป์ระจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและและดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่สูงกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 
3. มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่มีประสทิธิภาพต่อการบริหารจัดการ และสามารถ

ตรวจสอบได้ 
4. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และนําผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5. มีการส่งเสรมิสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ผลงานของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติยังมีน้อย 
 2. ยังไม่มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3. ยังไม่มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4. เรื่องการจัดการความรู้ ยังไม่มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ 
 5. ขาดการจัดทําแผนระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและตัดสินใจ 
 6. ขาดการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สําเร็จการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 

2. ควรดําเนินการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสตูรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3. ควรดําเนินการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร 
4. เรื่องการจัดการความรู้ ควรดําเนินการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ 
  5. ควรจัดทําแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
  6. ควรมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง 



 28

ป.3  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ภาค 1  ปีการศกึษา 2554 
หน่วยงาน .....คณะศึกษาศาสตร์.... 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานด้านคณุภาพ
บัณฑิต 

 -  -  -  - 3.00 2.70 3.00 พอใช ้ 2.70 พอใช ้

2.  มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ 
   ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

 -  - 3.29 3.29  -  - 3.29 พอใช ้ 3.29 พอใช ้

   ข.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของ
การ บริหาร 

4.13 4.13 3.11 3.11  - 3.28 3.42 พอใช ้ 3.36 พอใช ้

3.  มาตรฐานด้านการสรา้งและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู ้

 -  - 3.00 3.00  - 0.12 3.00 พอใช ้ 1.27 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.13 4.13 3.17 3.17 3.00 2.63 3.33 พอใช ้ 3.00 พอใช ้
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

จุดเด่น 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการมีการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์   

มีคณาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่สูง  มีการส่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มรีะบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ  มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ผลงานของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรใ่นระดับชาติและนานาชาติยัง
มีน้อย 
 2. การบริการทางวิชาการแก่สังคม การบริหารและการจัดการยังดําเนินการไม่ครบตามเกณฑ์ 
 3. ยังไม่มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์
 4. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 
และผลงานวิชาการที่ได้การรับรองคุณภาพยังมีน้อย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
 2. ควรดําเนินการด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม การบริหารและการจัดการให้ครบตามเกณฑ์
การประเมิน  ทําการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  และมผีลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  
เพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานดา้นการบริหารจัดการ 
 3. ควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อันจะนําไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติหรือนําไปใช้ประโยชน์  หรือผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพเพ่ือเพิ่ม
มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ป.4  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมุมมองการบริหารจัดการที่สําคัญ  ภาค 1  ปีการศึกษา 2554 
หน่วยงาน .....คณะศึกษาศาสตร์.... 

มุมมองด้าน 
บริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  ด้านนักศึกษาและผู ้มีส่วนได้   
     ส่วนเสีย  -  - 2.83 2.83 3.00 2.88 2.86 พอใช ้ 2.86 พอใช ้

2.  ด้านกระบวนการภายใน 
4.00 4.00 3.33 3.33  - 3.13 3.40 พอใช ้ 3.28 พอใช ้

3.  ด้านการเงนิ   
2.50 2.50 4.00 4.00  -  - 3.25 พอใช ้ 3.25 พอใช ้

4.  ด้านบคุลากรการเรียนรูแ้ละ 
      นวัตกรรม 5.00 5.00 3.00 3.00  - 1.10 4.00 ดี 2.55 พอใช ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.13 4.13 3.17 3.17 3.00 2.63 3.33 พอใช ้ 3.00 พอใช ้
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมุมมองการบริหารจัดการที่สําคัญ 
 

จุดเด่น 
1. ด้านกระบวนการภายในมีการดําเนินงานติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 

ที่วางไว้  มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมเพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านการเงินมีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
3. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม มคีณาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่ง

ทางวิชาการในสัดส่วนที่สูง 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  ยังไม่มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
ผลงานบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติยังมีน้อย 

2. ด้านกระบวนการภายใน  ยังไม่มีผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และการดําเนินงานด้าน
บริหารจัดการยังไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 

3. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ตลอดจนผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพยังมีจํานวนน้อย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น   
 2. ควรดําเนินการเรื่องผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์และด้านบริหารจัดการให้ครบถ้วนตาม
เกณฑ์การประเมิน 
 3. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติและ
นานาชาติ นําผลงานไปใช้ประโยชน์ และผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพให้มากขึ้น 
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ป.5  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ภาค 1  ปีการศึกษา 2554 
หน่วยงาน . .....คณะศึกษาศาสตร.์... 

 
มาตรฐาน

สถาบนัอุดมศกึษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

   สรุปผลการประเมิน 

  4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

  3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

  2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

  1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง  

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต   0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. สกอ. มร. 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพรอ้มในการจัดการศึกษา         

   (1) ด้านกายภาพ 4.00 4.00  -  -  -  - 4.00 ดี 4.00 ดี 

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 5.00 4.00 4.00  - 4.04 4.40 ดี 4.34 ดี 

   (3) ด้านการเงนิ  -  - 4.00 4.00  -  - 4.00 ดี 4.00 ดี 

   (4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

 -  - 2.83 2.83  - 2.83 2.83 พอใช ้ 2.83 พอใช ้

2.  มาตรฐานด้านการดาํเนนิการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา         

   (1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

 -  - 2.33 2.33 3.00 2.38 2.50 ต้องปรับปรุง 2.36 ต้องปรับปรุง 

   (2) ด้านการวิจัย 2.50 2.50 4.00 4.00  - 0.12 3.50 ดี 1.81 ต้องปรับปรุง 

   (3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

 -  - 3.00 3.00  - 3.50 3.00 พอใช ้ 3.33 พอใช ้

   (4) ด้านการทํานบุํารงุ  -  - 3.00 3.00  - 4.00 3.00 พอใช ้ 3.67 ดี 
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ศิลปะและวัฒนธรรม 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.13 4.13 3.17 3.17 3.00 2.63 3.33 พอใช ้ 3.00 พอใช ้
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 

จุดเด่น 
1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ คณาจารย์มีความพร้อม

ทั้งด้านคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ด้านการเงินมีระบบและกลไกทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ด้านการ
บริหารจัดการมีการดําเนินงาน ติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสม 

2. มาตรฐานดา้นการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
จุดที่ควรพฒันา 

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการยังไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ และยังไม่มีผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

2. มาตรฐานดา้นการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑติ ยังไม่มีการ
สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผลงานของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติยังมีน้อย  ด้านการวิจัย ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพยังมีจํานวนน้อย 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรดําเนินการด้านการบริหารจัดการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์และใหม้ีผลการพัฒนาบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์ 

2. ควรสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และส่งเสริมใหม้ีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน
ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น สําหรับคณาจารย์ควรสนับสนุนการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ  การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ และ
ผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพให้มากขึ้น 

 
 

ข้อเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
1. การเขียนผลการดําเนินงานและการเตรียมเอกสารหลักฐานควรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การดําเนินงาน 
2. การจัดเอกสารหลักฐานควรให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการตรวจประเมิน (มิ.ย. – ต.ค.54) 
3. ควรมีการตรวจความถูกต้องของข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษร  
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