
 
                            

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 
ภาค 1 ปีการศกึษา  2556 
(มิถุนายน  –  ตุลาคม 2556) 

 
 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 

โดย 
คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 

คณะศึกษาศาสตร์ 
วันที่ตรวจประเมิน 18 -20 ธันวาคม 2556 
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รายช่ือคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ  เชษฐสุมน ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรมน  เจรีรัตน์ กรรมการ 
4. อาจารย์ศศิธร  จันทร์เทียน กรรมการ 
5. อาจารย์มาริสา  แก้วสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของหน่วยงาน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง  เมื่อ
วันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2514 ที่ท าการของคณะศึกษาศาสตร์ในระยะแรก ใช้อาคารซึ่งมีลักษณะทรงกลมที่
จัดสร้างขึ้นเพ่ือแสดงสินค้า ในงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2511  ต่อมาปี พ.ศ. 2516 ได้ย้าย
ที่ท าการคณะศึกษาศาสตร์ไปอยู่ที่อาคารศรีชุมซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว เนื่องจากอาคารศรีชุมมีสถานที่จ ากัด  
ในปี พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงได้อนุมัติให้สร้างอาคาร 5 ชั้น เป็นที่ท าการถาวรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เรียกชื่ออาคารว่า  อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้อนุมัติ
สร้างอาคาร 5 ชั้น ในพ้ืนที่อาคารนครชุม (NCB) เดิม ซึ่งอยู่ด้านหลังอาคารคณะศึกษาศาสตร์ (EOB) ให้เป็นที่ท า
การคณะศึกษาศาสตร์เพ่ิมอีกอาคารหนึ่ง  ให้เรียกชื่อเหมือนเดิมว่า อาคารนครชุม (NCB)  ในปี พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารศรีชุมแล้วสร้างเป็นอาคารเรียนรวม 5 ชั้น ใช้ชื่อว่าอาคารศรีชุม 
(SCB) เหมือนเดิม และอนุมัติให้พ้ืนที่ชั้น  2 - 3  ของอาคารศรีชุมใหม่ เป็นที่ท าการของภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
และภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวม 3 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามค าแหงให้จัดตั้งโรงเรียน
มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  เพ่ือเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาการแก่เยาวชน
ในลักษณะสหศึกษา โดยรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2516 และในปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

  คณะศึกษาศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการเพ่ือเปิดสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) โดยใช้ร่วมกับการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จนถึง  พ.ศ. 2532  จึงได้รับอนุมัติให้
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์เป็นสาขาวิชาแรก  พ.ศ. 2543
ได้รับอนุมัติ ให้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสาขาวิชาแรก 

 ปีการศึกษา 2547  คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5  ปี เพ่ือ
รองรับนโยบายการผลิตครูของรัฐบาล  ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอน 3 ระดับปริญญา ดังนี้ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย 
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกสังคมศึกษา 
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
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6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการประถมศึกษา 
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการปฐมวัยศึกษา 
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกธุรกิจศึกษา 
10. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกศิลปศึกษา 
11. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกภาษาจีน 
12. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัดผลการศึกษา 
13. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
14. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
15. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา 
16. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจติวิทยา 
18. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมศิาสตร์ 
19. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
20. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
21. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ 

        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนคหเศรษฐศาสตร์ 
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา 
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
5. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการอุดมศึกษา 
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
8. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา 
9. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
10. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
11. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
12. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
13. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
14. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
18. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
19. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน 
20. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจัดการอาชีวศึกษา 
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21. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโยลีเพ่ือการพัฒนาสังคมชุมชน 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา 
2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยาให้ค าปรึกษา 
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
4. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
 ปรัชญา คือ เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 ปณิธาน คือ พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและ
คุณธรรมน าไปสู่การสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
วิธีประเมิน 
การรายงานผลและการประเมิน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
1.1  ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพ 
1.2 ศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์ 
1.3  จัดท าก าหนดการตรวจประเมินส่งคณะศึกษาศาสตร์ 

2.  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
  2.1  เปิดประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
  2.2  สัมภาษณ์  (ระบุรายละเอียด)    
  2.3  ศึกษาเอกสารและตรวจเยี่ยม 
  2.4  คณะกรรมการประชุมสรุปผลการด าเนินงานแต่ละวัน  
  2.5  เสนอผลการตรวจประเมินแก่ผู้บริหารและบุคลากร 

3.  การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  3.1  คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร “สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” 
  3.2  เสนอผลการประเมินให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

1. ตรวจสอบเอกสาร  
2. สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ 
3. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานนั้น  

 
การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 
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ช่วงคะแนน  ผลการประเมิน 
4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 คณะศึกษาศาสตร์มีผลการด าเนินงานในระดับดี 3 องค์ประกอบ คือ กระบวนการพัฒนาแผน การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการเงินและงบประมาณ  มีผลการด าเนินงานในระดับพอใช้ 2 องค์ประกอบ คือ 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการด าเนินงานในระดับต้อง
ปรับปรุง 3 องค์ประกอบ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการวิจัยสถาบัน  ส่วนองค์ประกอบด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ด้านการบริหารและการจัดการ องค์ประกอบตามอัตลักษณ์และองค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล
สถานศึกษา 3ด ี มีผลการด าเนินงานในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง 
 
 จุดแข็ง 
 คณะศึกษาศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่สูง 
 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะฯ ควรวางแผนพัฒนาคณาจารย์รุ่นใหม่ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่จะเกษียณ 
 
 จุดอ่อน 

การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะฯ ยังด าเนินการไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ของผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะฯ มีผลงานนักศึกษาปริญญาโทและเอก  รวมทั้งผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่น้อย  นอกจากนี้คณะฯ ยังไม่มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงาน
ภายนอก  ขาดการบูรณาการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับพันธกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงยังด าเนินงานได้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะฯ ควรควบคุม ก ากับและติดตามการด าเนินงานหลักสูตรทุกหลักสูตรให้ครบทุกตัวบ่งชี้ของผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามสภาวิชาชีพก าหนด  ควร
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วางแผนให้ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และจัดท าวารสารวิชาการ
ของคณะฯ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สกอ. เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์  ควร
วางแผนบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะฯ ก าลังจะด าเนินการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งเร่งด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ยังด าเนินงานได้ไม่ครบถ้วน 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน (ภาพรวม) 
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และ แผนการด าเนนิงาน   
  
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ 4.00 (ระดับดี)   
  
 จุดแข็ง 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัยและครอบคลุมพันธกิจหลักของคณะ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนกล

ยุทธ์ที่ชัดเจน 
  จุดอ่อน 

- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 
องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

คณะมีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง มีอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับดีมาก มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน อยู่ในระดับดี ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อยู่ในระดับพอใช้ ระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับ พอใช้ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ระดับความส าเร็จของการเริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้นักศึกษา อยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โท เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ
เอกท่ีรับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนและการพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  2 เท่ากับ 2.29 (ระดับต้องปรับปรุง)   
  
 จุดแข็ง 

คณะฯ มีร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูง 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง ส่วนจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดเพ่ิมมากข้ึน  ดังนั้นคณะฯ ควรวางแผนพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น    
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จุดอ่อน 
1.  หลักสูตรของคณะฯ ด าเนินการได้ยังไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ของผลการด าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2.  ยังไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
3.  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ สกอ.   

มีจ านวนน้อย 
4.  ยังไม่มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ตามพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่คณะก าหนดไว้ 
5.  ยังไม่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  คณะฯ ควรด าเนินการควบคุม ก ากับ และติดตามการด าเนินงานทุกหลักสูตรให้ครบทุก 
ตัวบ่งชี้ของผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม
ตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด 

2.  ควรมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

3.  ควรสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม
เกณฑ์ สกอ. เพิ่มมากขึ้น  และจัดท าวารสารของคณะฯ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. เพื่อเป็นแหล่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและอาจารย์ 

4.  ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาตามพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่คณะก าหนดไว้ 

  5.  ควรมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์มีการท ากิจกรรม เพ่ือพัฒนาตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในด้านการบริการให้ค าแนะแนวและค าปรึกษาทางด้านวิชาการและ 
การใช้ชีวิตและมีระบบขั้นตอนการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม         
ผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ 
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 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  3  เท่ากับ  3.00 (ระดับพอใช้)     
  
 จุดแข็ง 

- 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดอ่อน 

1.  ไม่มีแผนการด าเนินการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 

2.  การประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการบางโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

3.  ไม่มีการจัดท าแผนการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ  เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้
นักศึกษาศิษย์เก่า 

4.  ไม่มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ควรเร่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3. ควรน าผลการประเมินคุณภาพของทุกกิจกรรมมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 4.  ควรท าการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  4  เท่ากับ  2.49 (ระดับต้องปรับปรุง)   
 จุดแข็ง 

- 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดอ่อน 

1.   ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณาประเมินต าราที่จัดพิมพ์ใหม่ 
 2.   ยังไม่มีหน่วยงานภายนอกน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณาประเมินต าราที่จัดพิมพ์ใหม่ 
2.  ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

การบริการวิชาการแก่สังคมมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กล่าวคือ มีแผนและ
คณะกรรมการ มีการก าหนดโครงการไว้ในแผน 6 โครงการ แต่อยู่ระหว่างการด าเนินการจึงยังไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  5  เท่ากับ  0.50 (ระดับปรับปรุงเร่งด่วน)    
 จุดแข็ง 

- 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดอ่อน 

1.  ไม่มีแผนด าเนินงานประจ าปีตามองค์ประกอบและยังไม่มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีอย่างเป็นรูปธรรม 

2.  ไม่มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  คณะก าหนดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมไว้ในแผนถึง 5 โครงการ ควรกระจาย
โครงการให้ท าในช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปีการศึกษาจะได้ไม่กระจุกอยู่ในปลายปี และต้องเร่งท าหลาย ๆ 
โครงการในปลายปี  จึงควรมีแผนการด าเนินงานก าหนดช่วงเวลาให้ชัดเจนว่า เวลาใด ช่วงใด เริ่มต้นและ
สิ้นสุดโครงการแต่ละโครงการ 

2.  ควรวางแผนการบูรณาการ และการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการโครงการการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์มีการวางแผนการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและมีการบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอน จ านวน 1 โครงการ และมีการส่งเสริมโครงการให้บุคลากรและนักศึกษา มีส่วนร่วมในด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1 โครงการ การด าเนินการทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  6  เท่ากับ 4.00 (ระดับ ดี)   
  
 จุดแข็ง 

- 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดอ่อน 

ไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมของนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการก าหนดวิธีการประเมินผลที่สะท้อนความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนให้ชัดเจน 

 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
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 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  7  เท่ากับ  1.20 (ระดับปรับปรุงเร่งด่วน)    
  
 จุดแข็ง 

- 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดอ่อน 

1.  คณะกรรมการประจ าคณะยังไม่มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.  ยังไม่ได้ด าเนินการจัดการความรู้ 
 3.  ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
 4.  การด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของคณะขาดความต่อเนื่อง 
 5.  ยังไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  คณะกรรมการประจ าคณะควรก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองในการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่และประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  รวมทั้งประเมินการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหาร 

2.  ควรเร่งด าเนินการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย   ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนการจัดการความรู้ให้ครบถ้วน 

3.  ควรด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแต่ละระบบและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 

  4.  ควรปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 5.  คณะควรก ากับดูแลการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของคณะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

6.  คณะควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี  โดยมีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 

 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  8  เท่ากับ  4.00  (ระดับดี)   
   
 จุดแข็ง 

มีระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการและ
ตรวจสอบได้  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรจัดเก็บส าเนาเอกสารทางการเงินของคณะที่เสนอต่อมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ 
 จุดอ่อน 

- 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  9  เท่ากับ 3.00  (ระดับพอใช้)  
    
 จุดแข็ง 

- 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดอ่อน 

1.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะยังไม่สามารถแสดงผลการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานที่ส่งผลถึงพัฒนาการของตัวบ่งชี้ทุกตัวในแผนกลยุทธ์ 

  2.  ยังไม่มีการสร้างเครือข่ายและเปลี่ยนเรียนรู้กับการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ควรก าหนดแนวทางการปรับปรุง ค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ    เพ่ือการ
พัฒนา  รวมทั้งทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ 

2.  ควรเร่งสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและจัดกิจกรรม
ร่วมกัน  ทั้งในระดับคณาจารย์และนักศึกษา 

  3.  ควรจัดระบบการเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพเพ่ือลดภาระของบุคลากร 
  4.  ควรเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในคณะอย่างต่อเนื่อง 
 
องค์ประกอบที่  10 การวิจัยสถาบัน 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  10  เท่ากับ  2.00 (ระดับต้องปรับปรุง)     
 
 จุดแข็ง 

- 
 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดอ่อน 

ไม่มีการจัดท าแผนและการท าวิจัยสถาบัน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ควรจัดท าแผนและด าเนินการวิจัยสถาบัน  
 
 

องค์ประกอบที่  97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีวิชาที่สร้างผู้เรียนให้

มีความรู้คู่คุณธรรม  แต่การด าเนินการยังไม่บรรลุ จึงไม่มีการประเมินและไม่มีผลการด าเนินงาน 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี  97  เท่ากับ  0.80 (ระดับปรับปรุงเร่งด่วน)     
  
 จุดแข็ง 

- 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดอ่อน 

องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม และผลการ
พัฒนาตามจุดเด่นของเอกลักษณ์สถาบัน  คือ การเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ยังไม่ด าเนินงานให้ครบ
กระบวนการ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

คณะต้องด าเนินการเร่งด่วน เพ่ือให้การด าเนินงานมีผลครบตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 
 
องค์ประกอบที่  99   องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี  (3D)” 

ไม่พบข้อมูลในส่วนนี้ที่มีความชัดเจน ควรมีการด าเนินการ 3D อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และการจัดท า
แผนชัดเจนเป็นรูปธรรม การด าเนินการทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ไม่พบข้อมูลหลักฐาน อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี   99   เท่ากับ 0.00  (ระดับ ปรับปรุงเร่งด่วน)   
  
 จุดแข็ง 

- 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดอ่อน 

ไม่มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษา 3D แบบต่อเนื่องตลอดปีในแต่ละปี
การศึกษา 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จัดท าแผนเร่งด่วนการจัดกิจกรรมด้านสถานศึกษา 3D อย่างต่อเนื่องตลอดปี ในแต่ละปี
การศึกษา 

   
 
 

ป.1  ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
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ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
วัด 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย คะแนน 

หมาย
เหตุ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และ แผนการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 กระบวนการ พฒันาแผน ข้อ 7 ข้อ 1 2 3 4 5 6 6 x 4  
องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.1   ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ข้อ 4 ข้อ 1 2 2 x 2  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 30 50.5 146 34.59 / 5  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 อาจารย์ประจ าทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 60 84 146 57.53 x 4.79  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.4   ระบบการพฒันา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 

ข้อ 7 ข้อ 1 2 3 4 5  5 x 4  

ตัวบ่งชีท้ี ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 ข้อ 2 3 4 5  4 x 3  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อ 6 ข้อ 1 3 4 5 4 x 3  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ 5 ข้อ 3 4 2 x 2  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.8  ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา 

ข้อ 4 ข้อ 1 2 2 x 2  

ตัวบ่งชี้  2.9  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี  
(สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1) 

ร้อยละ  0.00 100.00 0.00 / 0.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.10  คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 2) 

ค่าเฉลี่ย  0 100.00 0.00 / 0.00  

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
วัด 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย คะแนน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
องค์ประกอบที่ 2   การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี ่  2.11   ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ร้อยละ 10 19.75 1,873.00 1.05 x 0.21  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.12 ผลงานของผู้ส าเร็จ ร้อยละ 10 0 100 0.00 x 0.00  



 13 

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.13  การพัฒนาอาจารย์    
ระดับ

คุณภาพ 
4 650.50 146.00 4.46 / 3.71  

องค์ประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  ระบบและกลไกการ
ให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

ข้อ 7 ข้อ 1 2 3 4 4 x 3  

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2  ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ข้อ 6 ข้อ 1 2 4 3 x 3  

องค์ประกอบที่ 4   การวิจัย 
ตัวบ่งชีท้ี่  4.1  ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 ข้อ 1 2 3 4 5 5 x 3  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.2  ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 5 ข้อ 1 2 3 5 4 x 4  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.3   เงินสนับสนุน
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัย
ประจ า 

บาท/
คน 

15000 1,983,608 145 13,680.06 x 2.74  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.4  งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 5 1 145 0.69 x 0.34  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.5  งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์  

ร้อยละ 4 0 9 0.00 x 0.00  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.6   ผลงานวชิาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 10 14.25 146 9.76 x 4.88  

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
วัด 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย คะแนน 

หมาย
เหตุ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวชิาการแก่สังคม 

ข้อ 5 ข้อ 1 1 x 1  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 5.2 กระบวนการบรกิาร
ทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 ข้อ 1 1 x 1  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 5.3   ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

ร้อยละ 100 0 100 0.00 x 0.00  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 5.4  ผลการเรียนรู้และ ข้อ 5   0 x 0  
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เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก   
องค์ประกอบที่ 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.1 ระบบและกลไกการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

ข้อ 5 ข้อ 1 2 3 4 4 x 4  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.2 การส่งเสริมและ
สนับสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม   

ข้อ 5 ข้อ 1 2 3 4 4 x 4  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.3  การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  (สมศ.ตัวบ่งชีท้ี่ 11) 

ข้อ 5 ข้อ 1 2 3 4 4 x 4  

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.1 ภาวะผู้น าของ 
สภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 

ข้อ 7 ข้อ 2 3 4 5 4 x 3  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบนัเรียนรู้ 

ข้อ 5  0 x 0  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสนิใจ 

ข้อ 4 ข้อ 1 2 2 x 2  

ตัวบ่งชีท้ี ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6  ข้อ 1 1 x 1  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.5 การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั(อธิการบดี
หรือคณบดี)  

ค่า
คะแนน 

 

4.5  0.00 x 0.00  

 

ตัวบ่งชี้ หน่วย
วัด 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย คะแนน 

หมาย
เหตุ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 

ข้อ 7 ข้อ 1 2 3 5 6 7  6 x 4  

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 ข้อ 1 2 3 4 6 5 x 3  

องค์ประกอบที่  10  การวิจัยสถาบัน 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 10.1 การวิจัยสถาบนั ข้อ 4 ข้อ 1 2 2 x 2  
องค์ประกอบที่  97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชีท้ี ่97.1  ผลการบริหาร
สถาบนัให้เกิดอัตลักษณ์ คือ ผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม  

ข้อ 3 ข้อ 1 2 2 x 2  

ตัวบ่งชีท้ี ่97.2 ผลการพัฒนาบณัฑิต
ตามอัตลักษณ ์ คือ ผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม  

ค่าเฉลี่ย 4 0 100 0.00 x 0  
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ตัวบ่งชีท้ี่ 97.3  ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน (การเปน็
มหาวิทยาลยัแบบตลาดวิชา)  

ข้อ 3 ข้อ 1 2 2 x 2  

ตัวบ่งชีท้ี ่97.4  ผลการชี้น าป้องกัน
หรือแก้ปัญหาของสังคม ในด้าน 
สิ่งเสพติด  ภายในสถาบัน 

ข้อ 4   0 x 0  

ตัวบ่งชีท้ี ่97.5 ผลการชี้น าหรือ
แก้ปัญหาสังคมในดา้นสุขภาพ
ภายนอกสถาบนั  

ข้อ 4   0 x 0  

องค์ประกอบที่  99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี  (3D)” 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 99.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ข้อ 5   0 x 0  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 99.2  ผลที่เกิดกับผู้เรียน
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) มี
ความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม 

ด้าน 3   0 x 0  
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ป.2  ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ภาค 1  ปีการศึกษา 2556 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

สรุปผลการประเมิน 
4.51-5.00     การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51-4.50     การด าเนินงานระดับด ี
2.51-3.50     การด าเนินงานระดับพอใช ้
1.51-2.50     การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
0.00-1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต คะแนนเฉลี่ยรวม 
สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. 

1 - - 4.00 4.00 - - 4.00 ดี 4.00 ดี 
2 4.26 4.26 2.75 2.75 0.99 0.99 2.29 ต้องปรับปรุง 2.29 ต้องปรับปรุง 
3 - - 3.00 3.00 - - 3.00 พอใช้ 3.00 พอใช้ 
4 2.74 2.74 3.50 3.50 1.74 1.74 2.49 ต้องปรับปรุง 2.49 ต้องปรับปรุง 
5 - - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.50 ปรับปรุงเร่งด่วน 0.50 ปรับปรุง

เร่งด่วน 
6 - - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดี 4.00 ดี 
7 - - 1.50 1.50 0.00 0.00 1.20 ปรับปรุงเร่งด่วน 1.20 ปรับปรุง

เร่งด่วน 
8 - - 4.00 4.00 - - 4.00 ดี 4.00 ดี 
9 - - 3.00 3.00 - - 3.00 พอใช้ 3.00 พอใช้ 
10 - - - - - 2.00 -  2.00 ต้องปรับปรุง 
97 - - - - - 0.80 -  0.80 ปรับปรุง

เร่งด่วน 
99 - - - - - 0.00 -  0.00 ปรับปรุง

เร่งด่วน 
เฉลี่ยรวม

ทุกตัว
บ่งชี ้

3.88 3.88 2.61 2.61 1.37 1.14 2.27 ปรับปรุง 1.99 ปรับปรุง 

 
 

 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (ป. 2) 

 คณะศึกษาศาสตร์มีผลการด าเนินงานด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.88) มีผลการ
ด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ พอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 2.61) และมีผลการด าเนินงานด้านผลผลิตอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนเฉลี่ย 1.14) ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 จุดแข็ง 
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1. คณะฯ มีระบบ กลไก แผนการด าเนินงานและกระบวนการพัฒนาแผนที่ดี 
2. คณะฯ มีบุคลากรอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการสูง  

อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก 
3. คณะฯ มีภาควิชาที่สัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมท าให้ผลผลิตในองค์ประกอบที่ 6 มีความโดดเด่น  

อยู่ระดับดี 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรน าศักยภาพของบุคลากรมาพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้เต็มและตรงตามศักยภาพของบุคคลใน
คณะฯ 

 จุดอ่อน 
1. ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 5, 7,97 และ 99 
2. การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนฯค่อนข้างล่าช้า 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. คณะฯ ต้องเร่งด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ตามก าหนด 
2. ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมในอดีตคณะฯ เคยมีผลงานโดดเด่นในระดับดีมาก จึงควร 

ด าเนินการและสร้างความเข้มแข็งต่อยอดจากท่ีเคยด าเนินการมาก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ป.3  ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   

ภาค 1  ปีการศึกษา 2556 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

สรุปผลการประเมิน 
4.51-5.00     การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51-4.50     การด าเนินงานระดับด ี
2.51-3.50     การด าเนินงานระดับพอใช ้
1.51-2.50     การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
0.00-1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต คะแนนเฉลี่ยรวม 



 18 

 สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. 
1.  มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

- - - - 0.44 0.32 0.44 ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 0.32 ปรับปรุง
เร่งด่วน 

2.  มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ 
   ก.  มาตรฐานด้าน 
ธรรมาภิบาลของการ
บริหาร   

- - 3.00 3.00 0.00 0.00 2.63 พอใช้  2.63 พอใช้ 

   ข.  มาตรฐานด้าน
พันธกิจของการบริหาร 

3.88 3.88 2.44 2.44 2.34 1.61 2.74 พอใช้  2.30 ต้อง
ปรับปรุง 

3.  มาตรฐานด้านการ
สร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

- - 2.00 2.00 1.74 1.74 1.84 ต้อง
ปรับปรุง 

 1.84 ต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.88 3.88 2.61 2.61 1.37 1.14 2.27 ปรับปรุง 
 

1.99 ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  (ป. 3) 
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต อยู่ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน มาตรฐานด้านการบริหารจัดการในส่วนของ   

พันธกิจของการบริหารอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  แต่ส่วนด้านธรรมาภิบาลของการบริหารอยู่ในระดับพอใช้ มาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 
 จุดแข็ง 

- 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 จุดอ่อน 

1. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การตรวจมีจ านวนน้อย 

2. ขาดการประเมินของคณะกรรมการประจ าคณะในการปฏิบัติงานทั้งงานตามบทบาทหน้าที่และ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. งานวิจัยที่ตีพิมพ์และการน าไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น 
2. ควรประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารของคณะทุกระดับ 
3. ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยให้มากข้ึน  เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ป.4  ตารางสรุปผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการที่ส าคัญ  
ภาค 1  ปีการศึกษา 2556 
คณะศึกษาศาสตร์ 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

สรุปผลการประเมิน 
4.51-5.00     การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51-4.50     การด าเนินงานระดับด ี
2.51-3.50     การด าเนินงานระดับพอใช ้
1.51-2.50     การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
0.00-1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต คะแนนเฉลี่ยรวม 
สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. 

1.  ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - 2.17 2.17 0.32 0.25 1.17 ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 1.01 ปรับปรุง
เร่งด่วน 

2.  ด้านกระบวนการ
ภายใน 

3.00 3.00 2.89 2.89 2.67 1.56 2.85 พอใช้  2.26 ต้องปรับปรุง 

3.  ด้านการเงิน   2.74 2.74 4.00 4.00 - - 3.37 พอใช้  3.37 พอใช้ 
 

4.  ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

4.90 4.90 2.00 2.00 2.23 2.23 2.84 พอใช้  2.84 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.88 3.88 2.61 2.61 1.37 1.14 2.27 ปรับปรุง 
 

1.99 ปรับปรุง 
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สรุปผลการประเมินตามมมุมองการบริหารจัดการที่ส าคัญ  (ป. 4) 
 

ผลการประเมินตนเองตามมุมมองการบริหารจัดการที่ส าคัญของคณะศึกษาศาสตร์ในภาพรวมมีการด าเนินการ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง โดยด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรมมีการด าเนินการอยู่ในระดับพอใช้ 
ด้านกระบวนการภายในมีการด าเนินการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการด าเนินการ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 จุดแข็ง 
  คณะฯ มีร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูง 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะฯ ควรวางแผนพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
เพ่ิมมากขึ้น   

 จุดอ่อน 
1. หลักสูตรของคณะฯ ยังด าเนินการได้ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ของผลการด าเนินงาน 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม 

เกณฑ์ สกอ. มีจ านวนน้อย 
3. ยังไมม่ีแผนการด าเนินการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ให้ 

ครอบคลุมทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 
4. ยังไม่มีหน่วยงานภายนอกน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
5. ยังไม่มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ 

การวิจัย 
6. ยังไมม่ีการด าเนินการจัดการความรู้ และการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง 

ของคณะขาดความต่อเนื่อง 
7. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ยังไม่สามารถแสดงผลการ 

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานที่ส่งผลถึงพัฒนาการของตัวบ่งชี้ทุกตัวในแผนกลยุทธ์ 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะฯ ควรด าเนินการควบคุม ก ากับ และติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรให้ครบทุกตัวบ่งชี้ของผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด 

2. ควรสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตาม 
เกณฑ์ สกอ. เพ่ิมมากขึ้น  และจัดท าวารสารวิชาการของคณะฯ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. เพ่ือเป็นแหล่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและอาจารย์ 

3. ควรเร่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

  4. ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
5. ควรมีการบูรณาการ และประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการโครงการการบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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6. ควรเร่งด าเนินการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย   ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้ครบถ้วน 

7. ควรก ากับ ติดตามดูแลการด าเนินการด้านการด้านบริหารความเสี่ยงของคณะฯอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

8. ควรก าหนดแนวทางการปรับปรุง ค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ    เพ่ือการพัฒนา  
รวมทั้งทบทวนตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในคณะอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ป.5  ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
ภาค 1  ปีการศึกษา 2556 
คณะศึกษาศาสตร์ 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

สรุปผลการประเมิน 
4.51-5.00     การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51-4.50     การด าเนินงานระดับด ี
2.51-3.50     การด าเนินงานระดับพอใช ้
1.51-2.50     การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
0.00-1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต คะแนนเฉลี่ยรวม 
สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. สกอ. ม.ร. 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา      
(1) ด้านกายภาพ 3.00 3.00 - - - - 3.00 พอใช้  3.00 พอใช้ 
(2) ด้านวิชาการ 4.90 4.90 3.00 3.00 3.71 3.71 3.75 ดี  3.75 ดี 
(3) ด้านการเงิน - - 4.00 4.00 - - 4.00 ดี  4.00 ดี 
(4) ด้านการบริหารจัดการ - - 2.17 2.17 0.00 0.86 1.86 ต้อง

ปรับปรุง 
 1.46 ปรับปรุง

เร่งด่วน 
2.  มาตรฐานด้านการด าเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา      
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 2.67 2.67 0.44 0.44 1.28 ปรับปรุง

เร่งด่วน 
 1.28 ปรับปรุง

เร่งด่วน 
(2) ด้านการวิจัย 2.74 2.74 3.50 3.50 1.74 1.74 2.49 ต้อง

ปรับปรุง 
 2.49 ต้องปรับปรุง 

(3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.50 ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 0.33 ปรับปรุง
เร่งด่วน 

(4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดี  4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.88 3.88 2.61 2.61 1.37 1.14 2.27 ปรับปรุง  1.99 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  (ป. 5) 
 

 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการและด้าน
การเงิน อยู่ในระดับพอใช้ 1 ด้าน คือ ด้านกายภาพและอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ด้าน คือ ด้านบริการจัดการ 
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี 1 ด้าน คือ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 1 ด้าน คือ ด้านการวิจัย ส่วนด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
 จุดแข็ง 
  - 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  - 
 จุดอ่อน 

1. การพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ยังไม่ครบถ้วน 
ทุกหลักสูตร 

2. จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มี 
จ านวนน้อย 

3. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์มีจ านวน 
น้อย 

4. ขาดการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. การจัดการความรู้และการบริหารงานด้านความเสี่ยงยังด าเนินการได้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  ควรมีการก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดและเร่งด่วน เพื่อให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกกิจกรรมภายใน ปีการศึกษา 2556 

2. ควรสนับสนุนส่งเสริมและวางมาตรการในการเพ่ิมจ านวนการตีพิมพ์ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและของอาจารย์  รวมทั้งจัดท าวารสารทางวิชาการของคณะให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
ของ สกอ. ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระว่างสถาบัน 

3. ควรจัดโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ควรวางแผนการบูรณาการและการประเมินผล 
ความส าเร็จของการบูรณาการไว้ล่วงหน้าและชัดเจน 

4. ควรก ากับดูแลและติดตามการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ อย่างต่อเนื่องและ 
ด าเนินการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
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