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โดย 
คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาค 1  ปีการศึกษา 2555 

ชื่อหน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร ์
วันที่ตรวจประเมิน  18 – 20 ธันวาคม 2555 

 
รายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน 

   1. รองศาสตราจารย์ ธีระเดช  ริ้วมงคล ประธานกรรมการ 
 2.     รองศาสตราจารย์ บุปผา  บุญทิพย ์ กรรมการ 

   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิน  กํ่าป่ันทอง กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ รสิตา  โอสถานนท์ กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.นันท์นภัสร  อินยิ้ม 

 
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 ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ให้เป็น
ที่ทําการคณะศึกษาศาสตร์เพิ่มอีกอาคารหนึ่ง  ให้เรียกช่ือเหมือนเดิมว่า อาคารนครชุม(NCB)  ในปี พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารศรีชุม แล้วสร้างเป็นอาคารเรียนรวม  5  ช้ัน ใช้ช่ือว่า อาคารศรี
ชุม (SCB) เหมอืนเดิม และอนุมัติให้พ้ืนที่ช้ัน  2 - 3  ของอาคารศรีชุมใหม่ เป็นที่ทําการของภาควิชาคหกรรม
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. 
2543ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสาขาวิชาแรก
ซึ่งปัจจุบันสาขาวิชานี้ได้รับการอนุมัติจัดต้ังเป็นคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ปีการศึกษา 2547  คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5  ปี เพื่อ
รองรับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาล   

ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 10 ภาควิชามีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอน เปิดสอนใน
ระดับ 
ปริญญาตรี 3 สาขาวิชา  ดังนี้ 

1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ) 
 หลักสูตร 5 ปีใน 11 วิชาเอก  (ภาควิชาการหลักสูตรและการสอน)  คือ  ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การประถมศึกษา  การปฐมวยั
ศึกษา   ธุรกิจศึกษา  ศลิปศกึษาและภาษาจีน  หลกัสูตร 5 ปีใน 2 วิชาเอก  (ภาควิชาพลานามัย)  คอืพลศึกษา-
สายเดียวและพลศึกษามีวิชาโท     หลักสูตร 5 ปีใน 2 วิชาเอก    (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)  คือการสอนและค
หกรรมศาสตร ์

  หลักสูตร 4 ปีใน 1 วิชาเอก  (ภาควิชาการประเมินและวิจยั)  คือ วัดผลการศึกษา   หลักสูตร 4 
ปีใน 1 วิชาเอก  (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา) คือ เทคโนโลยีการศึกษา  หลักสูตร 4 ปีใน 1 วิชาเอก  (ภาควิชา
พลานามัย)  คอืสุขศึกษา 

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

 สําหรับภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา  และภาควิชา
การศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา  จัดการเรียนการสอนเป็นวิชาโทไม่มีวิชาเอก 

2.  สาขาวิชาจิตวิทยา  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ)  หลักสูตร 4 ปีใน  5  วิชาเอก  (ภาควิชา
จิตวิทยา) คือ จิตวิทยาสังคมศึกษา  จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว  จิตวิทยาคลินิกและชุมชน  จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ  และจิตวิทยาพัฒนาการ 

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

  
 หลักสูตรมหาบัณฑิต  เปิดสอน 22 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 1 สาขาวิชา คือ คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน   
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  มี  5  สาขาวิชา  คือ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาให้คําปรึกษา 

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และ จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) ใน 5  สาขาวิชา  เปิดสอนทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  คือ การวิจัยการศึกษา จิตวิทยาให้คําปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
เทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษา 
 ปรัชญา คือ เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความรูคู้่คุณธรรม 
 ปณิธาน คือ พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มศีักยภาพและ
คุณธรรม  นําไปสู่การสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
 
 
 
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 



 4

 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1. ตรวจสอบเอกสาร 
2. สัมภาษณ์ผู้บรหิารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยงานนั้น  

 
 
การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 
 

ช่วงคะแนน  ผลการประเมนิ 
4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน (ภาพรวม) 
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และ แผนการดาํเนนิงาน   
 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 4.00  (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 2.25  (ต้องปรับปรุง) ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

1. คณะมีกระบวนการพัฒนาแผนที่ดีและดําเนินการได้คอ่นข้างครบถ้วน 
 2. มีนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลระดับชาติ 
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จุดที่ควรพฒันา 

ไม่มีการดําเนินงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ หรือสร้างคุณคา่ต่อสังคมทั้งในด้านการ
บริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และในด้านเอกลักษณ ์
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายในแผนปฏิบัติงานที่สามารถนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่เป็น
ประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม ทั้งในด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 4.00 (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 2.83  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

1. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2. มีคณาจารยป์ระจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ยังขาดผลการประเมินคุณภาพของการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค 
 2. แบบประมวลรายวิชาของปีการศึกษา 1/55 และ 2/55 ยังไม่ครบทุกรายวิชา 
 3. การประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน ยัง
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีน้อย 
 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรดําเนินการประเมินคุณภาพของการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคให้ครบถ้วนตามเกณฑ ์
 2. ควรมแีบบประมวลรายวิชาของปีการศึกษา 1/55 และ 2/55  ให้ครบทุกรายวิชา 
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 3. ควรประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

4. ควรส่งเสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเอกให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
เพิ่มขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ  4.50  (ระดับ ดี)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ  4.50  (ระดับ ดี)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

มีการจัดการให้บริการคําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทุกระดับช้ันการศึกษา 
จุดที่ควรพฒันา 

การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาตร ี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรดําเนินการให้นักศึกษาจัดกิจกรรมให้ครบ 5 ประเภท โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ยังขาด
กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและควรจัดโครงการ/กิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้น 

2. การนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงควรเสนอให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างไร 
 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 3.04 (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 2.13  (ต้องปรับปรุง) ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
จุดที่ควรพฒันา 

1. จํานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ การนําไปใช้ประโยชน์ ผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวมทั้งแหล่งเงินสนับสนุนเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจํา/นักวิจัย
ยังมีน้อย 
 2. งานวิจัยสถาบันยังมีน้อย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรเร่งผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เช่น 
ใช้ระบบการทํางานเป็นทีมหรือใช้ระบบพี่เลี้ยงในการทําวิจัย เป็นต้น 
  2.  ควรหาแหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอก เพื่อผลงานจะได้มีการนําไปใช้ประโยชน์ด้วย 
  3.   ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนทํางานวิจัยสถาบันให้มากขึ้น 
 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม 
  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ  4.00 (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 3.67  (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

1.  มีโครงการบริการทางวิชาการที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของคณะศึกษาศาสตร์ 

2. คณะฯมีภาควิชาหลากหลาย และแต่ละภาควิชามีความโดดเด่นในด้านวิชาชีพ เช่น ภาควิชา 
คหกรรมศาสตร์ ภาควิชาพลานามัย 

3. มีการนําความรู้จากการใหบ้ริการทางวิชาการมาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
จุดที่ควรพฒันา 

เมื่อจัดทําโครงการต่าง ๆ ควรสรุปผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการ และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

คณะควรสนับสนุนให้แต่ละภาควิชาจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยจัดสรร
งบประมาณให้มากกว่านี้ 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 3.00 (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 เท่ากับ 3.67 (ระดับดี)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 
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1. มีนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล เช่น ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 2. บุคลากรในองค์กรให้ความร่วมมือกับคณะอย่างดี 
 3. คณะฯ มีภาควิชาที่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพฒันา 

ควรสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรและนํามาสง่เสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น ถ้าสามารถร่วมมอืกับองค์กรภายนอกอื่น ๆ จะดีมาก 
 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 เท่ากับ 2.25 (ต้องปรับปรุง)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7 เท่ากับ 1.80 (ต้องปรับปรุง)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพฒันา 

1.  ยังไม่มีการทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่าย ๆของคณะฯ 
 2. ยังไม่มีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 3.  ยังไม่มผีลการประเมินผู้บริหารคณะฯ 
 4. ยังไม่มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
 5. ยังไม่มีแผนดําเนินงานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 6. ระบบสารสนเทศไม่ครบตามพันธกิจของคณะ ขาดด้านการวิจัย 
 7. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 8. ยังไม่มีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินงานตามแผน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.  ควรทบทวนการแต่งต้ังคณะกรรมการฝา่ยต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา 
  2. การดําเนินการของคณะกรรมการฯ ควรมีการจดรายงานการประชุมทุกครั้ง 
  3. ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต่าง ๆ และผู้บริหารประเมินตนเองด้วย 
  4. ในส่วนของ KM ควรจัดชุมชนนักปฏิบัติเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  5. ควรจัดทําแผนดําเนินงานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตดัสินใจและจัดทําให้ครบ     
                         ทุกระบบของพันธกิจตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
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  6. ควรจัดทําการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
  7. ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงและทําให้ครบวงจร 
 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 เท่ากับ 5.00  (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8 เท่ากับ 5.00  (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการและ
ตรวจสอบได้ 
จุดที่ควรพฒันา 

ควรนําข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายและปรับปรุงสถานะทางการเงินของคณะฯ 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรทําการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อการวางแผนการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณในรอบปีถัดไป 
 

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  สกอ. 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9 เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

1. มีการสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันอื่น 
จุดที่ควรพฒันา 

1. การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
 2. งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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1. ควรมีการจดัประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงานและนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

2. ควรมีงานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 
 

องค์ประกอบที่ 10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3 D) 
  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 10 เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)  ตามเกณฑ์  ม.ร. 
 
 จุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ขาดการจัดกิจกรรม 3 D ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
2. แผนดําเนินงานประจําปีการศึกษาขององค์ประกอบที่ 10 ควรจัดทําให้ละเอียด บอกกิจกรรม

ที่จะจัดให้ครบถ้วน ในรอบปีการศึกษา 
 3. ในการส่งนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมกับพันธมิตรควรส่งนักศึกษาให้มีจาํนวนมากพอสมควร 
 4. กิจกรรม 3D ที่จัดให้กับนกัศึกษายังขาดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. จัดกิจกรรม 3 D ให้แก่คณาจารย์ และบคุลากรทางการการศึกษา ใหค้รบถ้วนทั้ง 3 กลุ่ม และ 
3 ด้าน 

2. จัดทําแผนดําเนินการขององค์ประกอบที่ 10 ให้ละเอียดทั้งชื่อกิจกรรม และช่วงเวลาที่จะจัด
โครงการ 
 3. จัดส่งนักศึกษาของคณะฯไปร่วมกิจกรรม 3 D กับพันธมิตรให้มากพอสมควร 
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ป.1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ภาค 1  ปีการศึกษา 2555 
คณะศีกษาศาสตร ์

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 ข้อ 1-7 7 x 4 4  

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

ข้อ 3 ข้อ 1-2 2 x - 2 

 

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
สถาบัน (การเป็นมหาวิทยาลัย

ข้อ 3 ข้อ 1 2 5 3 / - 3 
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แบบตลาดวิชา)   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 17) 

 
ในกรณีที่หน่วยวัดเป็น ข้อ ให้ระบุข้อที่ดําเนินงานได้ไว้ในช่องผลการดําเนินงาน  (ตัวตั้ง) 

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 ข้อ 1 - 5 
 

5 / 5 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่   2.2  อาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 30 50 143.5 34.84 / 5 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  อาจารย์ประจํา
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 96 143.5 66.90 / 5 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4   ระบบการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ 5 ข้อ 1-6 
 

6 / 4 4 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5 ห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 5 ข้อ 2-5 
 

4 x 3 3 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอน 

ข้อ 6 ข้อ 1 3 4 5 
 

4 x 3 3 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.7  
ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิ์ผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 5 ข้อ 3 4 5 
 

3 x 3 3 

 

 
 

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 ข้อ 1-4 4 / 4 4 

 

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

ร้อยละ 70 0 100 0 x - 0.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ค่าเฉลี่ย 4 0 100 0 x - 0.00 
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แห่งชาติ  
(สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2) 

ตัวบ่งชี้ที่   2.11    
ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3) 

ร้อยละ 10 6 2,127 0.28 x - 0.06 

 

 
 

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 0.5 6 8.33 x - 0.83 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13  การพัฒนา
อาจารย์   
(สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 14) 

ระดับ
คุณภาพ 

4 673 143.5 4.69 / - 3.91 
 

องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา         
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ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระบบและ
กลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 ข้อ 1-7 7 / 5 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระบบและ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 4 5 6 5 x 4 4 
 

องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย       

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 
 

4 x 3 3 
 

 

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 ข้อ 1-5 5 / 5 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3   เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

บาท/คน 15,000 811,144 143.5 5,652.57 x 1.13 1.13 
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ตัวบ่งชี้ที่  4.4  งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 5) 

ร้อยละ 5 2.250 143.5 1.57 x - 0.78 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4.5  งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6) 

ร้อยละ 4 4 143.5 2.79 x - 0.70 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4.6   ผลงาน
วิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 7) 

ร้อยละ 10 3.75 143.5 2.61 x - 1.31 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4.7 งานวิจัยสถาบัน 
 

ข้อ 4 ข้อ 1-3 
 

3 x - 3 
 

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 ข้อ 1 - 4 4 x 4 4 
 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 กระบวนการ ข้อ 5 ข้อ 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 2 2 100 / - 5 

 

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

ข้อ 2 ข้อ 1 3 4 5 4 / - 4 

 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 
หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์ สกอ. ม.ร. 

องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวชิาการแก่สังคม  (ต่อ)      

ตัวบ่งชี้ที่   5.5 ผลการชี้นํา ข้อ 3 ข้อ 1 3 2 x - 3  
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ป้องกันหรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในด้านสิ่งเสพติด   
ภายในสถาบัน 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 18.1) 
ตัวบ่งชี้ที่  5.6 ผลการชี้นําหรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพ
ภายนอกสถาบัน 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 18.2) 

ข้อ 3 ข้อ 1 1 x - 2 

 

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม      

ตัวบ่งชี้ที่  6.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 ข้อ 1 -3 3 x 3 3 
 

ตัวบ่งชี้ที่  6.2 การส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 10) 

ข้อ 5 ข้อ 1 3 4 5 4 x - 4 

 

ตัวบ่งชี้ที่  6.3  การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 11) 

ข้อ 5 ข้อ 1-4 4 x - 4 

 

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 ข้อ 1 2 3 4 5 5 x 3 3 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ 

ข้อ 5 ข้อ 1-2 2 x 2 2 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  ระบบ
สารสนเทศเพือ่การบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 4 ข้อ 5 1 x 1 1 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

ข้อ 3 ข้อ 1-3 3 / 3 3 
 

ตัวบ่งชี้ที่  7.5 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน(อธิการบดีหรือคณบดี) 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 13) 

ค่าคะแนน 
(คะแนน
เต็ม 5) 

4.5   0 x - 0.00 

 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ      
ตัวบ่งชี้ที่  8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

ข้อ 7 ข้อ 1-7 7 / 5 5 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษา       
ตัวบ่งชี้ที่  9.1 ระบบและกลไก ข้อ 9 ข้อ 1 2 3 7 8 5 x 3 3  
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 

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 ข้อ 1 4 5 3 x - 3 
 

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

ข้อ 3 2 ด้าน 2 x - 3 
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ป.2  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1  ปีการศกึษา 2555 
คณะศึกษาศาสตร ์

 

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  - 1.67 4.00 ดี 2.25 ต้องปรับปรุง 

2 4.33 4.33 3.75 3.75 4.00 1.47 4.00 ดี 2.83 พอใช ้

3  -  - 4.50 4.50  -  - 4.50 ดี 4.50 ดี 

4 1.13 1.13 4.00 4.00  - 1.45 3.04 พอใช ้ 2.13 ต้องปรับปรุง 

5  -  - 4.00 4.00  - 3.50 4.00 ดี 3.67 ดี 

6  -  - 3.00 3.00  - 4.00 3.00 พอใช ้ 3.67 ดี 

7  -  - 2.25 2.25  -  - 2.25 ต้องปรับปรุง 1.80 ต้องปรับปรุง 
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8  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

9  -  - 3.00 3.00  -  - 3.00 พอใช ้ 3.00 พอใช ้

10  -  -  -  -  - 3.00 - - 3.00 พอใช ้

เฉลี่ย
รวม
ทุกตัว
บ่งชี ้

3.53 3.53 3.56 3.56 4.00 2.16 3.57 ดี 2.86 พอใช ้
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (ป. 2) 
 

จุดเด่น 
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรเป็นไปตามข้อกําหนด 
2. คณาจารย์มีคณุวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นจํานวนมาก 
3. มีระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสารทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 
4. มีการนําความรู้หรือประสบการณ์การให้บรกิารทางวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีระบบและกลไกลการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
6. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันอื่น 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีน้อย 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา/นักวิจัยมีน้อย 
3. งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ตลอดจนการนําไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
4. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพยังมีน้อย 
5. ผลการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในดา้นสุขภาพภายนอกสถาบันยังมีน้อย 
6. การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ยังไม่ดีพอ 
7. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจยังขาดประสิทธิภาพ 
8. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันยังไม่ครบถ้วน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมใหผู้้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกให้มีการการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
เพิ่มขึ้น 

2. ควรหาแหล่งเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากภายนอกเพิ่มขึ้น 
3. ควรเร่งผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และหาช่องทางการการตีพิมพ์/เผยแพร่รวมทั้งการนําไปใช้

ประโยชน์ 
4. ควรส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพให้มากขึ้น 
5. ควรพัฒนาสถาบันให้สามารถชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพภายนอกสถาบันได้ 
6. ควรมีการพัฒนาสู่สถาบันการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
7. ควรจัดทําแผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจให้ครบถ้วนทุกระบบ 
8. ควรปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
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ป.3  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ภาค 1  ปีการศกึษา 2555 
คณะศึกษาศาสตร ์

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 

 -  -  -  - 4.00 1.56 4.00 ดี 1.56 ต้องปรับปรุง 

2.  มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการ 
   ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร   

 -  - 3.29 3.29  -  - 3.29 พอใช ้ 3.29 พอใช ้

   ข.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของ
การ บริหาร 

3.53 3.53 3.78 3.78  - 3.08 3.70 ดี 3.42 พอใช ้

3.  มาตรฐานด้านการสรา้งและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู ้

 -  - 3.50 3.50  - 0.93 3.50 พอใช ้ 1.96 ต้องปรับปรุง 
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 3.53 3.53 3.56 3.56 4.00 2.16 3.57 ดี 2.86 พอใช ้
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  (ป. 3) 
 

มาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิต   
 จุดเด่น   

 ความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาอยู่ในระดับดี 
จุดที่ควรพฒันา  
 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา   

  สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้ง
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติ/นานาชาติให้มากขึ้น 
 
มาตรฐานดา้นการบริหารจัดการ 
ก.  มาตรฐานดา้นธรรมาภิบาลของการบรหิาร   
 จุดเด่น   

 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณสามารถตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการพฒันาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดที่ควรพฒันา   
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจยังไม่เป็นไปเพื่อการบริหารและการตัดสินใจอย่าง

ชัดเจน ยังไม่มีผลการประเมนิผู้บริหารคณะฯ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา   

  ดําเนินการเรื่องระบบสารสนเทศให้เป็นไปเพื่อการบริหารและการตัดสินใจอย่างชัดเจน 
ควรดําเนินการประเมินผู้บริหารคณะฯให้ครบถ้วน 
 
มาตรฐานดา้นการบริหารจัดการ 
ข.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหาร   
 จุดเด่น   

 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คณาจารย์มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ 

จุดที่ควรพฒันา   
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํายังตํ่ากว่า

เกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา   

  ส่งเสริมอาจารย์ประจําและบุคลากรสายสนบัสนุนให้ทําวิจยัมากขึ้น 
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มาตรฐานดา้นการสรา้งและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้  
 จุดเด่น   

 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีความชัดเจน 
จุดที่ควรพฒันา   
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์ ยังขาดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา   

  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับสถาบันภายนอกเพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพรผ่ลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
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ป.4  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมุมมองการบริหารจัดการที่สําคัญ  ภาค 1  ปีการศึกษา 2555 
คณะศึกษาศาสตร ์

 

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  -  - 3.83 3.83 4.00 2.10 3.86 ดี 2.79 พอใช ้

2.  ด้านกระบวนการภายใน 
3.00 3.00 3.22 3.22  - 2.44 3.20 พอใช ้ 2.84 พอใช ้

3.  ด้านการเงนิ   
1.13 1.13 5.00 5.00  -  - 3.07 พอใช ้ 3.07 พอใช ้

4.  ด้านบคุลากรการเรียนรูแ้ละ 
      นวัตกรรม 5.00 5.00 3.50 3.50  - 1.67 4.25 ดี 2.96 พอใช ้
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 3.53 3.53 3.56 3.56 4.00 2.16 3.57 ดี 2.86 พอใช ้
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมุมมองการบริหารจัดการที่สําคัญ  (ป. 4) 
 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย    
จุดเด่น   

1. มีระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข่าวสารข้อมูลแก่นักศกึษาและศิษย์เก่า 
2. มีการนําความรู้และประสบการการณ์ให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
จุดที่ควรพฒันา   

1. ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ยังมีน้อย 
2. ผลการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพภายนอกสถาบันยังมีน้อย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา   
1. ควรส่งเสริมใหผู้้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกให้มีการการตีพิมพ์เผยแพร่เพิม่ขึ้น 
2. ควรพัฒนาสถาบันให้สามารถชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสุขภาพภายนอกสถาบันได้ 

 
ด้านกระบวนการภายใน   
 จุดเด่น   

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่เป็นไปตามข้อกําหนด 
จุดที่ควรพฒันา   

1. การดําเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
2. ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
3. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์
4. การปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา   
1. ควรจัดทําแผนการดําเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจใหค้รบทุกระบบ 
2. ควรมีการกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดในการบริหารสถาบันและการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์

ตามท่ีกําหนด 
3. ควรมีการดําเนินการและปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้บริหารให้ครบตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 
ด้านการเงนิ 
 จุดเด่น   

 มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพฒันา   
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา/นักวิจัยมีน้อย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา   
ควรหาแหล่งเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์จากภายนอกเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
ด้านบคุลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม   
 จุดเด่น   

1. อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นจํานวนมาก 
2. มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

จุดที่ควรพฒันา   
1. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ 
2. จํานวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่การนําไปใช้ประโยชน์และผลงานทาง

วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพยังมีน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา   

1. ควรมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ของผู้มีประสบการณ์ตรง 
2. ควรหาช่องทาง ส่งเสริมสนับสนุนให้นําผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ และมีการ

นําไปใช้ประโยชน์รวมทั้งพยายามเพิ่มผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพให้มากย่ิงขึ้น 
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ป.5  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ภาค 1  ปีการศึกษา 2555 
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 3.00 3.00  -  -  -  - 3.00 พอใช ้ 3.00 พอใช ้

   (2) ด้านวิชาการ 5.00 5.00 4.00 4.00  - 3.91 4.40 ดี 4.32 ดี 

   (3) ด้านการเงนิ  -  - 5.00 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

   (4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

 -  - 2.67 2.67  - 2.00 2.67 พอใช ้ 2.31 ต้องปรับปรุง 

2.  มาตรฐานด้านการดาํเนนิการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา         

   (1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

 -  - 4.00 4.00 4.00 0.98 4.00 ดี 2.11 ต้องปรับปรุง 

   (2) ด้านการวิจัย 1.13 1.13 4.00 4.00  - 0.93 3.04 พอใช ้ 1.99 ต้องปรับปรุง 

   (3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

 -  - 4.00 4.00  - 3.50 4.00 ดี 3.67 ดี 

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

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 3.53 3.53 3.56 3.56 4.00 2.16 3.57 ดี 2.86 พอใช ้
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา  (ป. 5) 
 

ด้านกายภาพ  
 จุดเด่น   

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

การประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านต่างๆ  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

ควรมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และนําผลการประเมินมาใช้

เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 
ด้านวิชาการ  
 จุดเด่น 

คณะฯ มีอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก และ/หรือ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจํานวนมาก  

 มีสัดส่วนเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดเตรียมรายละเอียดของทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 

                การศึกษา 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
1.ควรจัดเตรียมรายละเอียดของทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

2.ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา  และนาํผลการประเมนิรายวิชาต่างๆ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ด้านการเงนิ  
 จุดเด่น 

มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการและตรวจสอบได้ 

 จุดที่ควรพฒันา 
การนําข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและปรับปรุงสถานะทางการเงินของคณะฯ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
ควรมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและสถานะทางการเงินให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อการวางแผนและการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณในรอบปีถัดไป 

 

 

ด้านการบริหารจัดการ  
 จุดเด่น      

- 
 จุดที่ควรพฒันา 

1. การประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะ และการนาํผลการประเมนิไปปรับปรุง

การบริหารงาน 

2. การแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  

3. การรวบรวมความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรูอ่ื้นๆ 

4. การจัดทําแผนระบบสารสนเทศ 

5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  

6. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและการดําเนินการตามแผน 

7. แนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
1. ควรมีการประเมินผลการบริหารงานของคณะกรรมการประจําคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรจัดให้มีการแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง เพื่อค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุม่เป้าหมายที่กําหนด 

3. ควรมีการรวบรวมความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา

และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ควรมีการจัดทาํแผนระบบสารสนเทศ และมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่

ครอบคลุมในดา้นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 

5. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ  

6. ควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและการดําเนินการตามแผน 
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7. ควรมีการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผน พร้อมทั้งนําผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาใช้ในการปรบัแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

8. ควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีการทาํวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต  
 จุดเด่น 

1.มีการจัดบริการให้คําปรึกษาและข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา  

   ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เกา่ 

2.ความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาอยู่ในระดับดี 

3.มีกิจกรรมทีส่นับสนุนให้นกัศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในและระหว่างสถาบัน และม ี

   กิจกรรมร่วมกัน 

 จุดที่ควรพฒันา 
1.การสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และการนําผล 

   สํารวจมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

2.การส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย 

   นักศึกษา 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
1.ควรมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนําผล 

   การสํารวจมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่  

   มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.ควรส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาครบทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมด้านวิชาการ  

  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 

  เสรมิสร้างคณุธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม โดยให้นักศกึษานําความรู้ 
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  ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

 
ด้านการวิจัย  
 จุดเด่น   

มีระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 จุดที่ควรพฒันา 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ค่อนข้างตํ่า 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
ควรส่งเสริมใหอ้าจารย์ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนทั้งจากภายในและ 

ภายนอกสถาบันเพิ่มมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สังคม  
 จุดเด่น 

1. มีโครงการบริการทางวิชาการที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  

2. มีการนําความรู้จากการใหบ้ริการทางวิชาการมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 จุดที่ควรพฒันา 
     1.การนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 2.การพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน  

          สถาบันและเผยแพรสู่่สาธารณชน 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
     1. ควรมีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวจิัย 

      2. ควรมกีารพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพรสู่ส่าธารณชน 
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ด้านการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 จุดเด่น 

     1. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

     2. มีนักศึกษาได้รับรางวัลในการประกวดระดับชาติที่เกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวฒันธรรม 

 จุดที่ควรพฒันา 
การส่งเสริมใหบุ้คลากรและนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา/อุปสรรคจากการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ ์
1. หลักสูตรและอุปกรณ์ไม่ทนัสมัยเท่าที่ควร 

 2. งบประมาณสนับสนุนไม่เพยีงพอ เช่น การจัดกิจกรรมบางกิจกรรม 
 3. บุคลากรไม่เพียงพอและการแต่งต้ังบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งที่ว่างล่าช้า 
 4. สถานทีส่ําหรับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมมีนอ้ย 
 5. ค่าตอบแทนต่าง ๆ ของบุคลากรในคณะควรจัดทําให้รวดเร็วอย่าให้ติดค้าง 

 
ข้อเสนอแนะในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
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1.เอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิง ควรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และสอดคล้องกับเกณฑ์ 
การดําเนินงาน  เช่น  
  - รายงานการประชุม บันทึกข้อความ ไม่มกีารลงนาม 
  - เอกสารบางฉบับไม่ตรงกับช่วงเวลาของการประเมิน 

2. ควรจัดทําเอกสารสําหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่สมบูรณ์แล้วให้ครบชุดตาม ระบบ PDCA 
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