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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามมติสภามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ โรฒ  ครั้ งที่  11  /2559 เรื่ อ งระบบประกันคุณ ภาพการศึ กษาภายใน  มหาวิทยาลั ย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 – 2562  ระดับคณะที่เลือกเกณฑ์ QUEUE 1 : เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา สกอ.  ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว (จ านวน 15 ตัวบ่งชี้) มีผลการประเมิน
ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  
 

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ตนเอง กรรมการ 

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

1. การผลิตบัณฑิต   ระดับ  

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 3.28 3.28 การด าเนินงานระดับพอใช ้  

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.70 1.70 การด าเนินงานต้องปรับปรุง  

สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

2. การวิจัย      

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรือ 
            งานสร้างสรรค์ 

5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

สกอ. 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

3. การบริการวิชาการ     

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
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องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
ตนเอง กรรมการ 

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

5.การบริหารจัดการ     

สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพือ่การก ากับติดตามผลลพัธ ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ 

5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

มศว  5.1  การบริหารจัดการแบบลีน  (Lean Management ) 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

มศว  5.2  การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และประหยัดพลังงาน 

5.00 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) 

4.60 4.61 การด าเนินงานระดับดีมาก  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
ตามตัวบ่งชี้ มศว (2 ตัวบ่งชี้) 

5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 
รวมทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้) 

4.66 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก  
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บทน า 
 
ชื่อหน่วยงาน 

 ชื่อหน่วยงาน 
  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   Faculty of Education, Srinakrarinwirot University 

  ที่ตั้ง 
อาคาร 12  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สุขุมวิท 23                                      
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

  URL : http://edu.swu.ac.th E-mail : edu@swu.ac.th 
 
 ประวัติความเป็นมา (โดยย่อ) 

 คณะศึกษาศาสตร์ ถือก าเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 67 ปี โดย
เริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น ณ ถนนประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23 ปัจจุบัน) 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 มีหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน เปิดรับ
นักเรียนที่จบ ม.6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ป. (ประกาศนียบัตรครูประถม) และ
หากเรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อส าเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ม. (ประกาศนียบัตรครูมัธยม) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดส าหรับการ
ประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้น จึงท าให้ผู้รับการศึกษาที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตต้องขวนขวายไปเรียนวิชาอ่ืน
เพ่ือให้ได้ปริญญาบัตร  
 ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเพ่ือให้
เปิดสอนถึงระดับปริญญาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2496 และได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
16 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยมีศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นอธิการวิทยาลัยเป็นคนแรก และ
ศาสตรารจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นหัวหน้าคณะวิชาการศึกษาถือเป็นจุดก่อก าเนิดคณะวิชาการศึกษาและต่อมา 
คือ คณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน  
 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพ่ือผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้บริการจัดการฝึกอบรมวิทยาการ การเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ส าเร็จ
การศึกษาในขณะนั้น ในปัจจุบันได้เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ
เป็นจ านวนมาก ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยวิชาการศึกษามีมาโดยมิได้หยุดยั้งสมดังปรัชญาที่ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี ได้ตั้งไว้ว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งตรงกับพุทธภาษิตว่า  สิ กขา วิรุฬหิ สมปตตา  
และตรงกับภาษาอังกฤษว่า Education is Growth  
 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มะ – หา – วิด – ทะ – ยา – ไล – สี –นะ – 
คะ – ริน – วิ – โรด) ใช้อักษรย่อว่า มศว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา
คนสุดท้าย) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกเช่นเดียวกัน คณะ
ศึกษาศาสตร์ ถือเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ปวงศิษย์แห่งวิทยาลัยวิชาการศึกษา และผู้ที่

http://edu.swu.ac.th/
mailto:edu@swu.ac.th
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เกี่ยวข้องต่างภาคภูมิใจ และตระหนักในใจว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นก าเนิดของคณะศึกษาศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ยกระดับการศึกษาของครูจนถึงระดับ
ปริญญาเอก 
 
2. ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร 
 ปรัชญา  (Philosophy)   

  การศึกษา   คือ   ความเจริญงอกงาม   
 

 ปณิธาน  (Intention)  
 องค์กรชั้นน าทางการศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการในระดับชาติ มีบทบาทในระดับอาเซียน  
 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 

 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
 
 พันธกิจ  (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

    
3. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่ ก่อให้ เกิดปัญญาบนฐาน 

การวิจัย    
4. บริการวิชาการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นวิถีของวัฒนธรรมองค์กรและการเรียนการสอน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 

1. พัฒนาศาสตร์ทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศและความเป็นสากล    
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ในระดับอาเซียน     
3. เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพครูและให้บริการวิชาการทางการศึกษา   
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยบนฐานทางการศึกษา    
5. บริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล   
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
  

  ค่านิยม  
“E D S W U” 
E – Ethics (คุณธรรมความเป็นครู/ คุณธรรมในตนเอง/คุ ณธรรมต่อผู้อื่น/ คุณธรรมต่อสังคม) 
D – Democracy (ประชาธิปไตย: คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม) 
S – Simplicity (เรียบง่าย/ ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย) 
W - Work smart / Work Hard (ท างานเก่ง/ ท างานหนัก/ ท างานด้วยตนเอง/ รักการท างาน) 
U – Unity (เป็นเอกภาพ) 
 

  วัฒนธรรมองค์กร 
   คารวธรรม  สามัคคีธรรม  ปัญญาธรรม 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
  

วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะพลศึกษา ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. ให้คณะพลศึกษา ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่
เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ 

3. ให้คณะพลศึกษา ทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
การด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของคณะพลศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

 

การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

4.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตหรือศิษย์เก่าของคณะพลศึกษา และจดบันทึก 
4.2 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 
 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ ก าหนดให้ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้ 
มีคะแนนเต็ม  5 คะแนน  ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการค านวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้จะปัดเศษทิ้ง และ
ตัวหารจะลดลงไปเท่าจ านวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมิน 
 ความหมายของระดับคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม แปลความหมายระดับ
คุณภาพ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51– 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559   

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะศึกษาศาสตร์ รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 5 องค์ประกอบ จ านวน 15 ตัวบ่งชี้  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ 
มศว จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  ซึ่งในปีการศึกษา 2559  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว 
เท่ากับ 4.67 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดีมาก) และตัวบ่งชี้ของ สกอ. เท่ากับ 4.61 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดีมาก)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตาราง ป.1 (1) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2559  (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (คะแนนเต็ม 
5) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 6  ตัวบง่ชี ้ 4.16   

สกอ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

O คะแนน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตร 

3.01 13.11 4.00 3.28 / 3.28 
  

สกอ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ 
เทียบบรรยัติไตรยางค์ร้อยละ 80
เท่ากับ 5 

ร้อยละ 80 67.50 81.00 83.33 / 5.00 
  

สกอ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ I ร้อยละ 

เทียบบรรยัติไตรยางค์ร้อยละ 80
เท่ากับ 5 ร้อยละ 20 22.00 81.00 27.16 / 1.70 

  

สกอ 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  I คะแนน 

เทียบเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวิชา 5.00 

    
5.00 / 5.00 

  

สกอ 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
P ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6  6 ข้อ / 5.00 
  

สกอ 1.6   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี
P ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 
  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย                 คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 3  ตัวบง่ชี ้ 5.00   
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 

พัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00   

สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ 

I 
บาท/
คน 

เทียบบรรยัติไตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

100,000.00 9,254,241.25 81.00 114,249.89 / 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนนเต็ม 

5) 
สกอ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

ประจ าและนกัวจิัย O ร้อยละ 
เทียบบรรยัติไตรยางค์ตามกลุ่ม

สาขาวิชา 
ร้อยละ 40 48.00 81.00 59.26 / 5.00 

  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบง่ชี ้ 5.00   
สกอ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 
  

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม  

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบง่ชี ้ 5.00 
  

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6,7 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6, 6 ข้อ / 5.00 
  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 4  ตัวบง่ชี ้ 5.00   
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ 

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 
  

สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 
  

มศว  
5.1 

การบริหารจัดการแบบลีน (Lean 
Management ) 

P ข้อ 
1,2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 
  

มศว  
5.2 

การด าเนินการตามมาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน P ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 
  

  
  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 15  ตัวบ่งช้ี  4.67   

 
 จากตาราง ป.1 (1) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อจ าแนก
รายองค์ประกอบพบว่า มีองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีคะแนนเท่ากับ 5.00 องค์ประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ มีคะแนนเท่ากับ 5.00 องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเท่ากับ 5.00 และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคะแนนเท่ากับ 
5.00 และ มีองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีคะแนนเท่ากับ 4.16 
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ตาราง ป.1 (2) สรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบปีการศึกษา 2559 (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (คะแนนเต็ม 
5) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 6  ตัวบง่ชี ้ 4.16   

สกอ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

O คะแนน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตร 

3.01 13.11 4.00 3.28 / 3.28 
  

สกอ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ 
เทียบบรรยัติไตรยางค์ร้อยละ 80
เท่ากับ 5 

ร้อยละ 80 67.50 81.00 83.33 / 5.00 
  

สกอ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ I ร้อยละ 

เทียบบรรยัติไตรยางค์ร้อยละ 80
เท่ากับ 5 ร้อยละ 20 22.00 81.00 27.16 / 1.70 

  

สกอ 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า  I คะแนน 

เทียบเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวิชา 5.00 

    
5.00 / 5.00 

  

สกอ 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
P ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6  6 ข้อ / 5.00 
  

สกอ 1.6   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี
P ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 
  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย                 คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 3  ตัวบง่ชี ้ 5.00   
สกอ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 

พัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00   

สกอ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ 

I 
บาท/
คน 

เทียบบรรยัติไตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

100,000.00 9,254,241.25 81.00 114,249.89 / 5.00 
  

สกอ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ประจ าและนกัวจิัย O ร้อยละ 

เทียบบรรยัติไตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

ร้อยละ 40 48.00 81.00 59.26 / 5.00 
  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบง่ชี ้ 5.00   
สกอ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 
  

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม  

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1  ตัวบง่ชี ้ 5.00 
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(คะแนนเต็ม 

5) 
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม  
P ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6,7 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6, 6 ข้อ / 5.00 
  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 4  ตัวบง่ชี ้ 5.00   
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ 

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 
  

สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 
  

  
  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 15  ตัวบ่งช้ี  4.61   

  

  จากตาราง ป.1 (2) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.61 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อจ าแนก 
รายองค์ประกอบพบว่า มีองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีคะแนนเท่ากับ 5.00 องค์ประกอบที่ 3  
การบริการวิชาการ มีคะแนนเท่ากับ 5.00 องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเท่ากับ 5.00 และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคะแนนเท่ากับ 
5.00 และ มีองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีคะแนนเท่ากับ 4.16 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ 
 ดังรายละเอียดในตาราง ป.2 (1) และตาราง ป.2 (2)  
 

ตาราง ป.2 (1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ. และ มศว) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหต ุ
I P O คะแนนเฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 6  3.90 5.00 3.28 4.16 การด าเนินงานระดับ
ดี 

  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   3  5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับ
ดีมาก 

  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับ
ดีมาก 

  

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม  

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับ
ดีมาก 

  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับ
ดีมาก 

  

รวม 15  4  9  2  - 
    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.17 5.00 4.14 4.67 การด าเนินงานระดับ
ดีมาก 

  

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี
มาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

  0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
 จากตาราง ป.2 (1)  สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทุกตัวบ่งชี้ (15 ตัวบ่งชี้ ) เท่ากับ 4.67 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  เมื่อพิจารณาตามปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า กระบวนการ (Process) มีผล
คะแนนเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลคะแนนเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับคุณภาพ
ดี และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ผลคะแนนเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับคุณภาพดี  
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ตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งช้ี สกอ.) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหต ุ
I P O คะแนน

เฉลี่ย 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 6  3.90 5.00 3.28 4.16 การด าเนินงาน

ระดับดี 
  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   3  5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม  

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

รวม 13  4  7  2  - 
    

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.17 5.00 4.14 4.61 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

  

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงา
นระดับดี 

การ
ด าเนินงา
นระดับดี

มาก 

การ
ด าเนินงา
นระดับดี 

  0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

  
 จากตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.61ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  เมื่อพิจารณาตามปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) พบว่า กระบวนการ (Process) มีผลคะแนนเท่ากับ 
5.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลคะแนนเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับคุณภาพดี และผลผลิต
หรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) ผลคะแนนเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับคุณภาพดี  
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2559  วันที่ 29 - 30 สิงหาคม  
พ.ศ. 2560  ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้
ของ สกอ. และ มศว (15 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.67  ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับดีมาก  และคะแนนเฉลี่ย 
ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.61  ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับดี 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเร่งด่วน
ในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ควรจัดท าแผนบริหารบุคลากรที่มีการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง การเกษียณ การรับอาจารย์ใหม่ 
รวมทั้งรวมทั้งแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP : Individual Development Plan)  ความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากรสายวิชาการ เช่น การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อระดับ ป.เอก (ปีใดจะมี
เท่าใด) และสายสนับสนุน (ปีใด ใครจะเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ)  นอกจากนี้ 
ส่วนที่เป็นแผนพัฒนาบุคลากรควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1.  คณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
นิ สิ ต ระดั บป ริญ ญ าตรีที่ ชั ด เจน  และสามารถ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ปลูกฝังให้นิสิตเป็น
บุคลากรครูที่ มี คุณ ภาพและเป็ นที่ ยอมรับจาก
ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาควบคู่ไปกับ
นิสิตปริญญาตรี (แม้จะมิได้ถูกก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ที่
ต้องรายงานและรับการประเมิน) 
2. ในการประเมินความพึงพอใจของนิสิต นอกจากจะ
ใช้การส ารวจในเชิงปริมาณแล้ว อาจน าวิธีการเชิง
คุณภาพเข้ามาเสริมด้วยเพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็น
เชิงลึกจากนิสิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
คุณภาพการบริการหรือการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ในปีการศึกษาถัดไป 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า
ผ่านช่องทางต่างๆ และก ากับให้มีการน าเสนอข้อมูลที่
ทันสมัยอยู่เสมอ 

2. มีการพัฒนาการด้านการบริหารจัดการหลักสูตรดี 2. ส่งเสริมให้หลักสูตรที่มีความพร้อมเข้าสู่ AUNQA 

3. อาจารย์มีคุณวุฒิและศักยภาพสูง 3. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด
ความรู้ ความสามารถและวัฒนธรรมองค์กรระหว่าง
คณาจารย์อาวุโสและอาจารย์รุ่นใหม่ 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

สัดส่วนของอาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวบุคคล พร้อมก าหนด
ระยะเวลา และติดตามให้เป็นไปตามแผน 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย มีผลงานทางวิชาการ
จ านวนมาก 

ส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานลงใน
วารสารวิชาการในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

-- -- 

 
 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. คณะฯ มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่
สังคมที่พัฒนาจากรากฐานความรู้ของวิชาชีพครู เช่น 
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง 
โครงการพัฒนาโรงเรียนในพระราชด าริ โครงการบ่ม
เพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ 

1. ในการวางแผนการบริการวิชาการให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของสังคม อาจมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจน (Segmentation) ตามเกณฑ์บางประการ 
เช่ น  อายุ  เพ่ื อก าหนด โครงการที่ จ ะจั ด ให้ กั บ
กลุ่มเป้ าหมายที่มีความหลากหลายออกมาเป็น
แผนงานในแต่ละปีต่อไป 
2. ควรมีการระบุระยะเวลาในการก ากับติดตามผล
การใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายภายหลังจากการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการ เช่น 6 เดือน หรือ  
1 ปี  รวมถึงก าหนดตัวชี้ วัดในการก ากับติดตาม
ความส าเร็จให้เป็นรูปธรรม 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

-- -- 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
-- -- 

โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

-- -- 

 
ข้อสังเกต 

การเคารพและบูชาครูเป็นค่านิยมหลักที่ส าคัญในวัฒนธรรมไทยที่คณะศึกษาศาสตร์สามารถน ามาก าหนด
เป็นค่านิยมหลักของการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับคณะ ตลอดจนสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในเรื่องดังกล่าวออกไปสู่สังคมภายนอกได้ 
แนวทางเสนอแนะ 

คณะฯ อาจพิจารณาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการบูชาครูในสังคมไทย 
พัฒนาการของครูในยุคต่างๆ ความส าคัญและองค์ประกอบของพิธีไหว้ครู ครูผู้เป็นปูชียบุคคลในสังคมไทย ฯลฯ 
โดยรวบรวมและจัดท าเป็นสื่อเผยแพร่ หรือจัดกิจกรรมประจ าปี เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ (ตัวบ่งชี้ สกอ.) 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

-- -- 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

-- -- 

 
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

 ควรมีการทบทวนการวิเคราะห์ SWOT เนื่องจากบางประเด็นขัดแย้งกันเอง เช่น ระบุว่ามีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่พอ  มี 8 หลักสูตรของบัณฑิตศึกษา แต่คณะมีอาจารย์ทั้งหมด 81 คน และเป็นระดับปริญญา
เอก 67 คน  หรือระบุว่ามีจุดแข็งคือคณะมีระบบโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเป็นล าดับขั้น (คณบดีฯ รอง
คณบดีฯ หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชาฯ) แต่มีจุดอ่อนการปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามโครงสร้าง
การบริหารที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารงานในปัจจุบันด าเนินการในรูปแบบของ
หลักสูตร แต่การปฏิบัติงานยังคงอยู่ในรูปแบบโครงสร้างของภาควิชา 

 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แต่กลยุทธ์การจัดหารายได้ โดยเฉพาะรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก  
งบแผ่นดินและค่าลงทะเบียน ยังไม่ชัดเจน  แนวทางในการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพก็ยังไม่ค่อย
ชัดเจน เป็นเพียงการท าตามระเบียบปฏิบัติเท่านั้น 

 ควรทบทวนวิธีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยใหม่ (ตัวเลขน่าจะสูงเกินความเป็นจริง และสูงกว่าคู่เทียบมาก)  
การค านวณต้นทุนต่อหน่วยควรพิจารณาจากต้นทุนจริงที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตต่อคน เพื่อให้ทราบว่าควร
ตั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้เท่าใด และในการด าเนินงานจริงรายรับที่ได้แตกต่างจากต้นทุนเท่าใดอัน
เนื่องมาจากตัวแปรต่าง ๆ เช่น จ านวนนิสิตที่เปลี่ยนแปรไป หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เพ่ิมขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ 
(รวมทั้งจากประสิทธิภาพการด าเนินงาน) 

 มีแผนบริหารความเสี่ยง แต่ประเด็นความเสี่ยงที่ระบุไว้มีลักษณะเป็นปัญหามากกว่าความเสี่ยง เช่น 
อัตราส่วน อาจารย์ต่อนิสิต สูงกว่าเกณฑ์ (30:1) งบประมาณ ลดลง 40% คุณภาพนิสิต กศ.บ.  
เป็นต้น   
แนวทางการเขียนให้เป็นความเสี่ยง 

- อาจารย์ต่อนิสิตสูงกว่าเกณฑ์ (30:1) อาจท าให้คุรุสภาไม่รับรองคุณวุฒิ 
- งบประมาณลดลงอย่างมากจนท าให้มีงบประมาณไม่พอในการบริหารจัดการ 
- คุณภาพนิสิต กศ.บ. ตกต่ าจนท าให้ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก 
- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอจนท าให้ตกเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 ควรปรับเป้าหมายการด าเนินงานของตัวบ่งชี้แต่ละตัวให้สูงขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ (ตัวบ่งชี้ มศว) 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

วิเคราะห์กระบวนการที่เลือกมาปรับปรุงได้ชัดเจน 
และแสดงให้เห็นผลที่เกิดข้ึนหลังการปรับปรุง 

ปรับการเขียนผลการด าเนินงานส าหรับเกณฑ์ข้อ 1 
ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อก าหนดของเกณฑ์ 
โดยเพ่ิมเติมข้อมูลที่ เป็นสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจ เช่น มูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นของแต่ละ
กระบวนการเพ่ือที่จะได้เลือกกระบวนการที่มีความ
สูญเสียมากมาปรับปรุงต่อไป 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านการประหยัด
พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านการประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่ งแวดล้อมแล้ว แต่ควรมีการก าหนดค่ า
เป้ าหมายที่ ชั ด เจน เพ่ื อให้ สามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ว่าการด าเนินงานบรรลุผลหรือไม่ 
เพี ย ง ใด  แ ล ะ ราย ง าน ผ ล ก ารด า เนิ น งาน ต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะในวาระเพ่ือพิจารณา
เพ่ือให้มีข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะในการ
น าไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
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Feedback Report 
โครงร่างองค์กร (OP) 

 
โครงร่างองค์กร  
สิ่งที่น่าชื่นชม (Strength) 

1. ผู้บริหารระดับสูงของคณะมีการน าองค์กรผ่านการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมาย 

2. บุคลากรมีความผูกพันสูงต่อคณะและพร้อมที่จะด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และปฏิบัติตามค่านิยม 
โอกาสพัฒนา (Opportunity for improvement) 

1. คณะควรพิจารณาสมรรถนะหลักขององค์กรให้ชัดเจนเพ่ือตอบสนองพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

2. คณะควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขันและก าหนดความท้าทายและความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้ครบถ้วนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิผล 

3. คณะควรหาข้อมูลประกอบการก าหนดคู่เปรียบเทียบที่ส าคัญและล าดับในการแข่งขันเพ่ือการตั้งเป้าหมาย
การด าเนินงาน 

4. คณะควรพัฒนาบุคลากรและผู้น าในเรื่องการใช้เครื่องมือเชิง 
การบริหารที่จ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 
ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
โอกาสพัฒนา (Opportunity for improvement) 

1. คณะควรพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อนผลการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ จากรายการตัวชี้วัดที่ สกอ. แนะน า 
2. ควรเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาเร่งด่วนของคณะ และ/หรือ ตัวชี้วัดที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วใน

ปัจจุบัน 
3. ควรก าหนดเป้าหมายประจ าปีของทุกตัวชี้วัด 
4. ควรแสดงผลลัพธ์ของทุกตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า 3 ปี เพ่ือสะท้อนแนวโน้มการด าเนินงาน 
5. ควรเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดกับคู่เปรียบเทียบที่เลือกไว้ 
6. ควรแสดงผลลัพธ์แยกตามพันธกิจ หลักสูตร นิสิต คณาจารย์ บุคลากร ให้ชัดเจน 
7. ควรแสดงผลการวิเคราะห์ประกอบผลการด าเนินงานของทุกตัวชี้วัด 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
  

ภาคผนวก  
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2559 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ประเมิน 4 

2 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาตร ี 0 

3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาตรี 0.00 

4 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาโท 2 

5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาโท 6.87 

6 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก 2 

7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาเอก 6.24 

8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 13.11 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 81.0 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 67.5 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 81.0 

12 อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ 59.0 

   - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง อาจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   

   - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง อาจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 11.5 

   - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง อาจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 47.5 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   

14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   

15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   

16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 2.0 
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2559 

17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท   

18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท   

19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 14.0 

20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 6.0 

21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก   

22 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 22.0 

สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 
23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 81.0 
24 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะในแตล่ะกลุม่สาขาวิชา   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป ์และประยุกต์

ศิลป์ (8 : 1) 
  

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 81.0 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

25 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุม่สาขาวิชา   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป ์และประยุกต์

ศิลป์ (8 : 1) 
  

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 672.38 

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตร ี   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป ์และประยุกต์   
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ศิลป์ (8 : 1) 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 930.69 
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

27 จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป ์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 1,603.07 
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
  

28 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป ์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 19.79 
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
  

29 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป ์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 30 



25 
 

  
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
  

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2559 

   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

30 ร้อยละของการค านวณคา่ความแตกต่างจากสดัส่วนจ านวนนิสิตเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะ 

-34.03 

   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป ์และประยุกต์

ศิลป์ (8 : 1) 
  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) -34.03 

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00 
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์วิจิตรศลิป ์และประยุกต์
ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1) 5.00 

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  
32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 4.55 
33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บรกิาร กิจกรรมพเิศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นิสติ 
4.08 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสติ 4.11 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับลาศึกษาตอ่ 81.00 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
  

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2559 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 81.0 

36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน 3,160,000.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3,160,000.00 

37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายใน 3,160,000.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 3,160,000.00 

38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก 6,094,241.25 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 6,094,241.25 

40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายนอก   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก 6,094,241 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
  

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2559 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 6,094,241 

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 9,254,241.25 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 9,254,241.25 

43 ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจ า 

114,249.89 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 114,249.89 

44 คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 5.00 

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 81.0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 81.0 
46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.20) 
39 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
  

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2559 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 39 
48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(0.20) 
  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
49 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยั
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. 
(0.40) 

5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 5 
50 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
51 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
(0.60) 

13 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 13 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
  

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2559 

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
54 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
55 

จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

(0.80)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 38 
57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

(0.80)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2559 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
60 จ านวนผลงานได้รบัการจดสิทธิบตัร (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
62 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
63 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และไดร้ับการจดทะเบียน (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
64 จ านวนต าราทีไ่ด้รบัการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
65 จ านวนหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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66 จ านวนงานแปลที่ไดร้ับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
67 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
68 จ านวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
69  จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
71 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
72 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลยั (0.40)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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73 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
74 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

75 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

76 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 48.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 48.00 
78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 59.26 
79 คะแนนเฉลีย่รวมทุกกลุ่มสาขา 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 5.00 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

80 จ านวนอาจารย์ที่มสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแกส่ังคมในระดับมหาวิทยาลัย  7 
81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 81 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
   

82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต  (บาท/คน)   
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน)   
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)   
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัการเรยีนการสอน(บาท/คน)   

สกอ. 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไมผ่่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 0 
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ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 
 

ค าถาม ค าตอบ 
การเตรียมยุทธศาสตร์เพ่ือรับมือกับ 
trects 

- ความเป็นองค์กรชั้นน า ใช้การร่วมผลิตครูกับคณะร่วมผลิต โครงการ
เพชรในตมเพ่ือผลิตครูในระบบปิด  
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยของอาจารย์ 
    : โครงการผลิตครูได้รับรางวัลพระราชทานระดับประเทศ 

การจัด ranking คณะ - ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนนสอบบรรจุของนิสิต 
- สร้างบุคลากรที่จะพัฒนาตามต้นแบบของคณบดี 

ความสุขในการท างานของบุคลากร - มีความผูกพันสูง 
นิสิต มศว ท างานในโรงเรียนสาธิต
ร้อยละเท่าไหร่ 

ร้อยละ 30 ของอาจารย์ในสาธิตทั้งหมด 

ความแตกต่างของบัณฑิตที่จบจาก 
คณะศึกษาศาสตร์ มศว กับสถาบัน
อ่ืนๆ 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
การผลิตสื่อ 
ความทุ่มเท ความตั้งใจสูง 

วัฒนธรรมองค์กร ควรบอกให้นิสิตได้รับทราบ 
ความเป็นรุ่นพ่ี 
การรายงานข้อมูล 

ท าไมเลือกเรียนที่ มศว  ต้องการเป็นครู 
สามารถใช้ในงานบริหารการศึกษา 
จบสายวิชาชีพ ขาดทักษะทางด้านการสอน การประเมิน 
เทคโนโลยีการศึกษา มศว เป็นแห่งแรกของไทย 
การสอนให้นิสิตเป็นนักพัฒนาชุมชน 
มีสาขาวิชาจิตวิทยาการสื่อสาร 
เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ประทับใจอาจารย์ 

จุดเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ มศว เรียนรู้วิธีการคิดของแต่ละศาสตร์ 
ความเป็นครู 
ความมีน้ าใจโอบอ้อมอารี อาจารย์มีความใกล้ชิด ครูไม่ทิ้งศิษย์ 
วัฒนธรรมขององค์กร อาจารย์มีความเป็นครูสูงมาก 
ประทับใจหลักสูตร หล่อหลอมให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
มีหลายศาสตร์ ได้มุมมองหลายมิติ สามารถเชื่อมโยง 
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ 
การคุมชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมเด็ก การวางตัวที่ดี เป็นคนดีที่เป็น
ต้นแบบของนักเรียน 

การติดต่อสื่อสารของคณะ ไลน์ social media ชมรมศิษย์เก่า  
มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 

กิจกรรมของคณะ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
วันไหว้ครู วันสงกรานต์ 
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ค าถาม ค าตอบ 
ภาควิชาเชิญมาบรรยาย อบรมสัมมนา 
งานเทคโนสัมพันธ์ 
งานวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (ร่วมวางพวงมาลา/สัมมนา) 

ท าไมนิสิตเลือกเรียนที่คณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว 

มีความตั้งใจ 
ดูจากหนังสือแนะแนว 
ทุนนิสิตเพชรในตม 
ค าบอกเล่าว่าเรียนครูที่ไหนก็ไม่ภูมิใจเท่าเรียนที่ มศว 
ดูจากศิษย์เก่า สถานที่ เวลาในการเดินทาง 

ได้ตามคาดหวังหรือไม่ มีกิจกรรมคณะ ออกพ้ืนที่ โรงเรียน 
อาจารย์มีความสามารถ 
สร้างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ 
เกินความคาดหวัง 
การให้ความช่วยเหลือ 

ช่องทางในการให้ Feed back คณะ ประเมินผ่านระบบ supreme  
คุยกับอาจารย์ 

คณะเปลี่ยนอะไรในตัวนิสิตบ้าง มีเหตุผล 
มีความรู้กว้างขึ้น 
รักในวิชาชีพครู เข้าใจจิตวิทยาความเป็นครู 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
อยากเรียนรู้มากขึ้น 
บุคลิกภาพ ความอดทน 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  29 - 30  สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์ 2. คณะศึกษาศาสตร์ 

 
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560   

ก าหนดการ กิจกรรม 

09.00 – 11.00 น. 
การประชุมคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน    

การตรวจหลักฐานและสัมภาษณผ์ูร้ับผิดชอบแตล่ะตัวบ่งช้ี* 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจหลักฐาน และเตรียมประเดน็สัมภาษณ ์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 13.10 น. 
ผู้รับการสัมภาษณ์เดินทางมาที่ห้องท างานของคณะกรรมการ  

คณะมนุษยศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานโดยสรุป ไม่เกิน 10 นาที  (ถ้ามี)  

  คณะกรรมการด าเนินการสัมภาษณ ์   

13.10 – 14.40 น. - ผู้บริหาร  (ทุกท่าน)  

  - คณาจารย์ (ใหม่ ไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 3 คน เกิน 5 ปี อย่างน้อย 3 คน 

  
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สายวิชาการ สายบรหิาร สายการเงิน การคลัง พัสดุ เป็นอย่าง
น้อย   ไมเ่กินสายงานละ 2 คน  และไม่เกิน 5 คน  อย่างน้อย 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ) 

  - นิสิตปัจจุบัน (คละระดับการศึกษา ช้ันปี  ไม่เกิน 6 คน)  
  - ผู้ใช้บัณฑิต 
  - ศิษย์เก่า 

14.40 – 14.50 น. 
ผู้รับการสัมภาษณ์เดินทางมาที่ห้องท างานของคณะกรรมการ  

คณะศึกษาศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนินงานโดยสรุป ไม่เกิน 10 นาที  (ถ้ามี)  

14.50 – 16.20 น. 

- ผู้บริหาร  (ทุกท่าน)  

- คณาจารย์ (ใหม่ ไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 3 คน เกิน 5 ปี อย่างน้อย 3 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (สายวิชาการ สายบรหิาร สายการเงิน การคลัง พัสดุ เป็นอย่าง
น้อย   ไมเ่กินสายงานละ 2 คน  และไม่เกิน 5 คน  อย่างน้อย 5 ปี และมากกว่า 5 ปี ) 

- นิสิตปัจจุบัน (คละระดับการศึกษา ช้ันปี  ไม่เกิน 6 คน) 

- ผู้ใช้บัณฑิต 

- ศิษย์เก่า 

16.20 – 16.30 น. 
- ผู้ประเมินประชุมสรปุการสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  

- คณะกรรมการเดินทางกลับ 

 



37 
 

  
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
  

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560   
ก าหนดการ กิจกรรม 

09.00 – 12.00 น. 
การประชุมคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
จัดท ารายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อเตรียมน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยวาจา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 14.00 น. 
การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน :  
 ห้องประชุม ช้ัน 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศร ี

คณะมนุษยศาสตร์ 
14.00 – 15.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ 
15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการเดินทางกลับ 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 
  

ภาพกิจกรรม 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ระหว่างวันที่  29 - 30  สิงหาคม พ.ศ. 2560 
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์ 2. คณะศึกษาศาสตร์ 

 


