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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary)
รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยของคณะศึกษาศาสตร
ประจําป 2548 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร และประเมิน
คุณภาพผลการดําเนินงานตามดัชนีและเกณฑการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร
และการตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย
3. วิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอ เสนอแนะเพิม่ เติมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงของคณะศึกษาศาสตร และการพัฒนา
ปรับปรุงในระบบการประกันคุณภาพ
การประเมินคุณภาพภายในไดดําเนินการระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดย
คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร จากเอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2547 (1 มิถุนายน 2547 – 31 พฤษภาคม 2548) และได
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ อาจารย ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง นิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต
จํานวน 24. คน และตรวจเยีย่ มหนวยงานตางๆ ภายในคณะ
ผลการประเมินคุณภาพฯ พบวา คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบทั้ง 9
องคประกอบ มีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 55 ดัชนี ที่กําหนดไว
สําหรับผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินฯ พบวา คณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินงานครบทั้ง 41
ดั ช นี และมี ก ารประเมิ น ตนเอง คะแนนเฉลี่ ย 3.65 อยู ใ นเกณฑ ดี สํ า หรั บ ผลการประเมิ น ฯ ของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 อยูในเกณฑดีเชนกัน แตมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
คณะกรรมการประเมินฯ ไดติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ครั้งที่ผานมา
พบวา มีการดําเนินงานเสร็จสิ้นครบทั้ง 19 กิจกรรม จากแผนพัฒนาปรับปรุงที่คณะฯ กําหนดไว ซึ่ง
ครอบคลุมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปที่ผานมา ทั้ง 22 ประเด็น
นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีความเห็นเพิ่มเติมสรุปในภาพรวมไดดังนี้
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บทสรุปในภาพรวม
จุดแข็ง
1. มีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ ปฏิสัมพันธที่ดีกับนิสิตและบุคลากร
รวมทั้งมีความทุมเทในการปฏิบัติหนาที่
2. กระบวนการผลิตบัณฑิตใหความสําคัญในดานจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบตอ
สังคม
3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะในดานความรู ความสามารถ และ
ความเสียสละมีน้ําใจ
4. บุคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกรและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
5. มีระบบศิษยเกาสัมพันธที่เขมแข็ง
6. คณะใหความสําคัญตอปจจัยเกื้อหนุนที่เอื้อตอกระบวนการเรียนการสอน
7. มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสครบทั้ง 4 ฐาน ที่เชื่อมโยงกัน และเปนปจจุบัน โดยมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
8. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนแบบอยางที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา
1. บางภาควิชามีภาระงานสอนวิชาบริการพื้นฐานจํานวนมาก เมื่อเทียบกับจํานวนคณาจารย
2. คณาจารยมกี ารทํางานวิจยั นอย
3. รายไดจากงานบริการวิชาการมีจํานวนนอย
4. มีจํานวนหลักสูตรมาก เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย
5. ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยยังมีนอย
ขอเสนอแนะ
1. ควรปรับเปลี่ยนและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถใชรวมกัน มีลักษณะเปนการบูรณาการมาก
ขึ้น เพื่อใหจํานวนหลักสูตรนอยลง หรือเชิญอาจารยพิเศษจากภายนอกใหมากขึ้น เพื่อลดภาระ
งานสอนของอาจารย
2. ควรจัดหาทุนและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจัยมากขึ้น
3. ควรพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น
4. ควรกระตุน สงเสริม และสนับสนุนใหคณาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
5. ในการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร ควรครอบคลุมโรงเรียนสาธิตฯ ในฐานะเปน
หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
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เอกลักษณความโดดเดนของคณะศึกษาศาสตร
พัฒนามิใชสอน
คุณคาเหนือคุม คา
ความเปนคนสมบัณฑิต
ครูศิษยมิตรพีน่ องในองคกร
สายสัมพันธที่ยาวไกลและยัง่ ยืน
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ขอมูลของคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตรไดรับการสถาปนาขึ้นเปนคณะ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2512 หนวยงานในชวงเริ่มกอตั้งคณะประกอบดวย ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา
ภาควิ ช าพลศึ ก ษา และสํ า นั ก งานเลขานุ ก ารคณะ โดยเป ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
ศึกษาศาสตร-เกษตร หลักสูตร 2 ป สาขาวิชาศึกษาศาสตร-พลศึกษา และรับโอนหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาคุรุศาสตรเกษตร และสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร มาจากคณะเกษตร (ปจจุบันสาขาวิชาสงเสริม
การเกษตร ไดโอนกลับไปคณะเกษตรตั้งแต พ.ศ.2527)
ป พ.ศ. 2513 เป ด สอนหลั ก สู ต รปริญ ญาตรี สาขาวิ ชาศึ ก ษาศาสตร -เกษตร และสาขาวิ ช าการ
ศึกษาศาสตร-พลศึกษา หลักสูตร 4 ป พ.ศ. 2514 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตรคหกรรมศาสตร หลักสูตร 2 ป และไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2519 เปด
สอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการสอน 5 สาขาวิชา คือ การสอนวิทยาศาสตร การสอนสังคมศึกษา
การสอนคณิตศาสตร การสอนภาษาไทย และการสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2520 เปดสอนหลักสูตรปริญญา
โท เพิ่มเติมในสาขาวิชาการการสอนภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และ
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร หลักสูตร 4 ป
ป พ.ศ. 2523 ไดจัดการเรียนการสอนของภาควิชาอาชีวศึกษา ที่วิทยาเขตกําแพงแสนในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร-เกษตร พรอมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วิทยาเขตกําแพงแสน
พ.ศ. 2524 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ และปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตร 2 ป พ.ศ. 2525 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา พ.ศ. 2527 เปดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา และปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และ พ.ศ. 2528 ไดรับอนุมัติ
ให จั ด ตั้ ง ภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2530 เป ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา และ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
ป พ.ศ. 2533 ได รับอนุ มั ติ ใหจัด ตั้งภาควิชาจิตวิทยาการศึก ษาและการแนะแนว และเปดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผูฝกกีฬา (ปจจุบันชะลอการเปดรับ) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. 2535 ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งภาควิชา
วิทยาศาสตรการกีฬา พ.ศ. 2536 ไดรับอนุมัติใหเปดหลักสูตรปริญญาตรีอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร และสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร และเปดสอนปริญญาโท สาขาวิชาการการบริการการศึกษา
ภาคพิเศษ พ.ศ. 2537 ไดรับอนุมัติเปดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา พ.ศ. 2538 ไดรับ
อนุมัติใหเกิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ. 2540 เปดสอนหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร และปริญญา
โท สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา ภาคพิ เ ศษ จั ง หวั ด มหาสารคาม พ.ศ. 2541 เป ด สอนหลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก คื อ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา และเปดสอนปริญญาโท ภาค
พิเศษ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา วิทยาเขตบางเขนและสาขาวิชาพลศึกษา
4

วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ. 2542 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ ในสาขาวิชาพลศึกษา วิทยาเขต
บางเขน และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี
ป พ.ศ. 2543 ไดรับอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา สําหรับโครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาดานการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริการการศึกษา ภาคพิเศษ วิทยา
เขตกระบี่ ภาคปลายปการศึกษา 2543 พ.ศ. 2544 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
กีฬา (ตอเนื่อง 2 ป) ภาคพิเศษ วิทยาเขตกระบี่ พ.ศ. 2545 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร
การกีฬา (ตอเนื่อง 2 ป) และหลักสูตร 4 ป ภาคพิเศษ และสาขาวิชาพลศึกษา (ตอเนื่อง 2 ป) ภาคพิเศษ ที่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ วิทยาเขตลพบุรี หลักสูตรปริญญา
เอก สาขาวิชาอาชีวศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร รวมทั้งไดรับอนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และสาขาวิชานันทนาการ
ระดับ ปริ ญญาเอก สาขาวิช าเทคโนโลยี การศึ ก ษา และสาขาวิชาการบริ ก ารการศึ ก ษา พ.ศ. 2546 เป ด
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานันทนาการ และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และ
สาขาวิชาการบริการการศึกษา พ.ศ. 2547 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และเปนป
แรกที่เปดสอนหลักสูตรผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใน 7 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร พลศึกษา คหกรรมศาสตรศึกษา สุขศึกษา ธุรกิจศึกษา การสอนคณิตศาสตร และ
การสอนวิทยาศาสตร โดย พ.ศ. 2548 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดตั้งคณะวิทยาศาสตรการ
กีฬาเปนหนวยงานภายในระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเปดสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
คณะศึกษาศาสตร ไดรับการตรวจสอบคุณภาพฯ ครั้งที่ 1 จากทบวงมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่
20 – 23 กุมภาพันธ 2544 และไดรับการประเมินคุณภาพภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระหวางวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2546 และมีการดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบคณะวิชา ตาม 9
องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแลว 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ในรอบปการศึกษา 2544 (1 มิถุนายน 2544 – 31 พฤษภาคม 2545) ดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพภายในระหวางวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 พบวา มีระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ
ครบทั้ง 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบ 65 ดัชนี จาก 67 ดัชนีที่กําหนดไว
ครั้งที่ 2 ในรอบปการศึกษา 2545 (1 มิถุนายน 2545 – 31 พฤษภาคม 2546) ดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพภายในระหวางวันที่ 21, 22 และ 26 มกราคม พ.ศ. 2547 พบวา มีผลการดําเนินงานตามดัชนี
ตรวจสอบ 58 ดัชนี จาก 69 ดัชนี โดยขาดดัชนีขั้นต่ําของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ดัชนี
ครั้งที่ 3 ในรอบปการศึกษา 2546 (1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 2547) ดําเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระหวางวันที่ 22 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547 พบวา มีผลการดําเนินงานตามดัชนี
ตรวจสอบครบทั้ง 55 ดัชนี และดัชนีประเมินครบทั้ง 38 ดัชนี
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สําหรับครั้งนี้เปนการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงคดังนี้ คือ

วัตถุประสงค
การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมิน และวิเคราะหประเด็นตางๆ
ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร และประเมิน
คุณภาพผลการดําเนินงานตามดัชนีและเกณฑการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร
และการตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย
3. วิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอ เสนอแนะเพิม่ เติมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงของคณะศึกษาศาสตร และการพัฒนา
ปรับปรุงในระบบการประกันคุณภาพ

วิธีการดําเนินงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ไดศกึ ษารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report - SAR) ของคณะศึกษาศาสตร ในรอบปการศึกษา 2547 ตั้งแต 1 มิถุนายน 2547
ถึง 31 พฤษภาคม 2548 และหลักฐานเพื่อการตรวจสอบตามที่กําหนดไวในรายงานการประเมินตนเอง
นอกจากการศึกษาเอกสารตางๆ แลว คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได
รวบรวมขอมูล จากแหลงอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้
1. การสัมภาษณ
สัมภาษณ นิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต อาจารย ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง จํานวน 24 คน
ดังนี้
• นิสิตปริญญาตรี
จํานวน 4 คน
• นิสิตปริญญาโท
จํานวน 2 คน
• นิสิตปริญญาเอก
จํานวน 1 คน
• ศิษยเกา
จํานวน 3 คน
• ผูใชบัณฑิต
จํานวน 2 คน
• อาจารยที่ไมใชผูบริหาร
จํานวน 4 คน
• ขาราชการสาย ข
จํานวน 2 คน
• ขาราชการสาย ค
จํานวน 2 คน
• ลูกจางประจํา
จํานวน 2 คน
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• ลูกจางชั่วคราว

จํานวน 2 คน

2. การตรวจเยี่ยมหนวยงาน
ตรวจเยี่ยมภาควิชา และหนวยงานตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร ดังตอไปนี้
• ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
• ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
• ภาควิชาพลศึกษา
• ภาควิชาอาชีวศึกษา
• ภาควิชาการศึกษา
• สํานักงานเลขานุการคณะฯ
• หนวยบริการสารสนเทศ
• ศูนยจดั การคุณภาพการศึกษา หองสมุดคณะศึกษาศาสตร
• งานบริการการศึกษา
• ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาและหองสืบคน
• ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร
• ศูนยการศึกษาเชิงหรรษา (Edutainment Center)
• ศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
• สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร
• โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําหนดการประเมิน
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
เวลา 08.30 - 09.05 น. คณะกรรมการประเมินฯ พรอมกัน ณ หองประชุมสารนิเทศยุพา วีระไวทยะ อาคาร
2 ชั้น 1
เวลา 09.05 –10.45 น คณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพภายในจากมหาวิ ทยาลัย พบผูบริห ารคณะ
ศึกษาศาสตร
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงคในการประเมินฯ
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร แนะนําคณะผูบริหารฯ และนําเสนอขอมูล ดังนี้
1. สรุปผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร
2. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่สอดคลองกับขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปที่ผา นมา
3. ศักยภาพในการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการหารายไดของคณะ
ศึกษาศาสตร
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4. ระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ของคณะศึกษาศาสตร
5. สรุปผลการประเมินตนเองตามดัชนีประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา
- คณะกรรมการฯ ซักถามขอมูลเพิ่มเติม
เวลา 10.45 – 12.00 น. ตรวจเอกสาร
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบงกลุมตรวจเยี่ยม 2 ทีม (ตอ) ดังนี้
ทีม A ตรวจเยี่ยมภาควิชา 3 ภาควิชา กรรมการตรวจเยี่ยม ประกอบดวย
อาจารย ดร.จีรศักดิ์ พงษพษิ ณุพิจิตร รศ.สมบูรณ สุขพงษ
ผศ.ดร.สุนันทา จันทกุล และ น.ส.วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ
- ตรวจเยี่ยมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 เวลา 13.00 - 14.00 น.
- ตรวจเยี่ยมภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ อาคาร 2 ชั้น 3 เวลา 14.00 - 15.00 น.
- ตรวจเยี่ยมภาควิชาพลศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3
เวลา 15.00 - 16.00 น.
- ตรวจเอกสาร และสรุปผลการประเมินฯ เบือ้ งตน
เวลา 16.00 - 17.00 น.
ทีม B ตรวจเยี่ยม 5 หนวยงาน กรรมการตรวจเยี่ยม ประกอบดวย
ผศ.ดร.ทิพยวลั ย สุรินยา ผศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ และนางมุกดา เกตุแกว
- ตรวจเยี่ยมสํานักงานเลขานุการคณะฯ อาคาร 1 ชั้น 1
เวลา 13.00 - 14.10 น.
- ตรวจเยี่ยมหนวยบริการสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 1
เวลา 14.10 - 14.20 น.
- ตรวจเยี่ยมศูนยจัดการคุณภาพการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 14.20 - 14.30 น.
- ตรวจเยี่ยมหองสมุดคณะศึกษาศาสตร อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 14.30 - 14.55 น.
- ตรวจเยี่ยมงานบริการวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 1
เวลา 14.55 - 15.20 น.
- ตรวจเยี่ยมศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาและหองสืบคน
อาคาร 3 ชั้น 2
เวลา 15.20 - 15.45 น.
- ตรวจเอกสาร และสรุปผลการประเมินฯ เบือ้ งตน
เวลา 15.45 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบกัน ณ หองประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2
ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร
เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานสัมภาษณผูแทนของคณะศึกษาศาสตร แบงเปน 4
กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 นิสิตทุกระดับ เวลา 09.00 – 10.00 น.
- นิสิตปริญญาตรี (สาขาวิชาละ 1 คน และตางชั้นป ซึ่งไมมีภาคพิเศษ) จํานวน 4 คน
- นิสิตปริญญาโท (ตางสาขาวิชา และตางชัน้ ป)
จํานวน 2 คน
- นิสิตปริญญาเอก (ตางสาขาวิชา และตางชัน้ ป)
จํานวน 1 คน
กลุมที่ 2 ศิษยเกา/ผูใชบัณฑิต
เวลา 10.00 – 10.45 น.
- ศิษยเกา (ที่ทํางานนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
จํานวน 3 คน
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เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 16.30 น.

เวลา 15.00 – 16.00 น.
เวลา 16.00 – 16.30 น.

- ผูแทนผูใชบัณฑิต
จํานวน 2 คน
กลุมที่ 3 อาจารย เวลา 10.45 – 11.30 น.
- อาจารยที่ไมใชผูบริหาร (ภาควิชาละ 1 คน)
จํานวน 4 คน
กลุมที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน เวลา 11.30 – 12.00 น.
- ขาราชการสาย ข และพนักงาน
จํานวน 2 คน
- ขาราชการสาย ค
จํานวน 2 ตน
- ลูกจางประจํา
จํานวน 2 คน
- ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 2 คน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
คณะกรรมการประเมินฯ แบงกลุมตรวจเยี่ยม 2 ทีม (ตอ) ดังนี้
ทีม A ตรวจเยี่ยมภาควิชา 2 ภาควิชา 1 หนวยงาน กรรมการตรวจเยี่ยม
ประกอบดวย อาจารย ดร.จีรศักดิ์ พงษพษิ ณุพิจิตร รศ.สมบูรณ สุขพงษ
ผศ.ดร.สุนันทา จันทกุล และ น.ส.วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ
- ตรวจเยี่ยมภาควิชาอาชีวศึกษา อาคาร 3 ชั้น 4
เวลา 13.00 - 14.00 น.
- ตรวจเยี่ยมภาควิชาการศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3
เวลา 14.00 - 15.00 น.
ทีม B ตรวจเยี่ยม 4 หนวยงาน กรรมการตรวจเยี่ยม ประกอบดวย
ผศ.ดร.ทิพยวัลย สุรินยา ผศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ และนางมุกดา เกตุแกว
- ตรวจเยี่ยมศูนยปฏิบตั ิการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร
อาคาร 3 ชั้น 1
เวลา 13.00 - 13.30 น.
- ตรวจเยี่ยมศูนยการศึกษาเชิงหรรษา (Edutainment Center)
อาคาร 3 ชั้นลาง
เวลา 13.30 - 14.20 น.
- ตรวจเยี่ยมศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ อาคาร 3 ชั้นลาง เวลา 14.20 - 14.40 น.
- ตรวจเยี่ยมสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร อาคาร 3 ชั้นลาง เวลา 14.40 - 15.00 น.
คณะกรรมการประเมินฯทุกทานเยีย่ มชมโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ เบื้องตน

วันศุกรที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ (ตอ)
เวลา 14.00 – 15.10 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบคณะกรรมการจัดการคุณภาพการศึกษา หรือ
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะฯ
เวลา 15.10 – 16.40 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ใหคณะผูบริหารและบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตรรับทราบ
9

ผลการประเมินคุณภาพภายใน
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 แลว พบวา คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องคประกอบ โดย
มีจํานวนดัชนีตรวจสอบฯ และดัชนีประเมินฯ เทียบกับของมหาวิทยาลัย สรุปไดดังนี้
องคประกอบ
ที่

ดัชนีตรวจสอบฯ

ดัชนีประเมินฯ

ระดับคะแนนผลการประเมินฯ

ดัชนี
ดัชนีที่ไม
ดัชนีคณะ
ดัชนีที่ไม
พบผลการ มหาวิทยาลัย ศึกษาศาสตร พบผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงาน

ดัชนี
มหาวิทยาลัย

ดัชนีคณะ
ศึกษาศาสตร

คาถวง
น้ําหนัก

คณะ
ศึกษาศาสตร
ประเมินตนเอง

ความหมาย

กรรมการฯ
ประเมิน

ความหมาย

1

3

3

-

1

1

-

5

5.00

ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม

2

20

20

-

12

12

-

30

3.57

ดี

3.57

ดี

3

4

4

-

2

2

-

8

5.00

ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม

4

4

4

-

7

7

-

20

2.50

ปานกลาง

2.50

ปานกลาง

5

4

4

-

3

3

-

8

3.25

ปานกลาง

3.25

ปานกลาง

6

2

2

-

1

1

-

5

5.00

ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม

7

10

10

-

7

7

-

14

3.86

ดี

3.86

ดี

8

5

5

-

6

6

-

5

2.50

ปานกลาง

2.70

ปานกลาง

9

3

3

-

2

2

-

5

5.00

ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม

รวม

55

55

0

41

41

0

100

3.65

ดี

3.66

ดี

การแปลความหมายตามเกณฑการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ
คาระดับคะแนน
ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.5
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แตนอ ยกวา 2.5
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5 แตนอ ยกวา 3.5
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 แตนอ ยกวา 4.5
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือมากกวา

การแปลผล
วิกฤต
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดี
ดีเยีย่ ม

ผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร พบวา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบฯ ครบทั้ง 55 ดัชนี
สําหรับผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินฯ พบวา มีผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมิน ครบทั้ง
41 ดัชนี และการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 อยูในเกณฑดี สําหรับผลการ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 อยูในเกณฑดีเชนกัน แตมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ดําเนินการประเมินฯ มีความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ ของคณะศึกษาศาสตร ดังนี้
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ ตามดั ชนี ตรวจสอบฯ พบว า มี ผลการ
ดําเนินงาน ครบทั้ง 3 ดัชนี
จากการประเมินฯ พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ ครบ 1 ดัชนี ตามที่กําหนดไว
ดัชนี

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนงาน
1

แผนงาน/โครงการที่มีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
(คาเฉลี่ย)

คาถวง
ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/
การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547

5.00

-

-

5.00

-

5.00

ผลการ
ดําเนินงาน

0.00

คาเฉลี่ย
4.18

คาเฉลี่ย
4.00

ผลประเมิน

-

5

4

ความคิดเห็นอื่นๆ

5.00
คาเฉลี่ย จํานวน 6 แผนงาน 93
4.18 โครงการ ปริมาณภาระงาน

1121 วัน โดยมีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ดังนี้ 1) มีการดําเนินงานตาม
แผน 89 โครงการ 2) เปนไป
ตามเวลา 71 โครงการ 3) ตรง
ตามวัตถุประสงค 92
โครงการ 4) บรรลุเปาหมาย
81 โครงการ 5) มีการศึกษา
และติดตามผล 59 โครงการ

5

เกณฑคาเฉลี่ย 0.00-1.00
(วิกฤต)

ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตรในองคประกอบที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู
ในเกณฑดีเยี่ยม และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑดีเยี่ยม
จุดแข็ง
- มี โ ครงการที่ ห ลากหลายในแผนงานต า งๆ และมี ร ะบบการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานที่
ครอบคลุมครบทั้ง 5 ขั้นตอน
จุดที่ควรพัฒนา
- แผนงานวิจัยและแผนงานบริการวิชาการ จํานวนโครงการสวนใหญไมเปนไปตามเวลาที่
กําหนด ไมบรรลุเปาหมาย และไมมีการศึกษาและติดตามผล
ขอเสนอแนะ
- ควรเร ง รั ด ให โ ครงการในแผนงานวิ จั ย และแผนบริ ก ารวิ ช าการ มี ก ารดํ า เนิ น การตาม
กําหนดเวลาและบรรลุเปาหมาย โดยมีการศึกษาและติดตามผลอยางเปนระบบ
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ ตามดั ชนี ตรวจสอบฯ พบว า มี ผลการ
ดําเนินงาน ครบทั้ง 20 ดัชนี
จากการประเมินฯ พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ ครบทั้ง 12 ดัชนี ตามที่กําหนดไว
ดัชนี

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 30.00
2

3

4

5

6

รอยละของรายวิชาที่มีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงใหเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจําทั้งหมด

สัดสวนของอาจารยที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ

3.00

3.00

5.00

2546

2547

2546

2547

-

-

3.57

-

3.57

ผลการ
ดําเนินงาน

40.31%

54.80%

70.00%

ผลประเมิน

1

2

4

ผลการ
ดําเนินงาน

50.00%

49.50%

46.80%

ผลประเมิน

4

4

4

ความคิดเห็นอื่นๆ

54.80% จํานวนรายวิชาที่เปดสอน

2

ทั้งหมด 573 รายวิชา จํานวน
รายวิชาที่มีการปรับปรุง
หลักสูตร/รายวิชาที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 314 รายวิชา
เกณฑรอยละ 50.01-60.00 (ควร
ปรับปรุง)

49.50% อาจารยประจําทั้งหมด 101 คน

4

มีคุณวุฒิปริญญาตรี 1 คน
ปริญญาโท 50 คน และปริญญา
เอก 50 คน
เกณฑรอยละ 40.01-50.00 (ดี)

ผลการ คาคะแนน คาคะแนน 2.97 คาคะแนน อาจารยประจําทั้งหมด 101 คน
ดําเนินงาน 2.21
2.22
(59.45%) 2.22 มีตําแหนงทางวิชาการเปน

อาจารย 40 คน ผศ. 31 คน รศ.
29 คน และ ศ.1 คน

รอยละของจํานวนโครงการวิจัย
ที่ทําเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรูตอจํานวนรายวิชาที่เปด
สอนทั้งหมด

2.00

กระบวนการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา

2.00

ผลประเมิน

1

1

3

ผลการ
ดําเนินงาน

3.05%

2.97%

100% (22
โครงการ)

ผลประเมิน

2

2

5

ผลการ
ดําเนินงาน

62.00%

64.00%

0.00

ผลประเมิน

3

3

-

1

เกณฑคาคะแนนนอยกวา 2.51
(วิกฤต)

2.97% รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 573

2

รายวิชา มีโครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู 17
โครงการ
เกณฑรอยละ 2.01-4.00 (ควร
ปรับปรุง)

64.00% ภาพรวมของทุกภาควิชามีการ

3

ดําเนินการกิจกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 32 กิจกรรม (ผล
การดําเนินงาน เทากับ
32/50*100 = 64.00%)
เกณฑรอยละ 60.01-65.00
(ปานกลาง)

12

ดัชนี

7

8

9

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

ระบบประเมินผลการสอนของ
อาจารยโดยนิสิตทั้งระดับ
ปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา

รอยละของการคงไวซึ่งนิสิต
ปริญญาตรีชั้นปที่ 2

ภาวะการทํางานของบัณฑิตรอยละของการไดงานทําของ
บัณฑิตภายใน 3 เดือน

10 รอยละของจํานวนบทความจาก
วิทยานิพนธของนิสิต
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพในวารสาร
ตอจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด

11 ระบบการวัดและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนิสิต

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
3.00

1.00

3.00

2.00

2.00

ความคิดเห็นอื่นๆ

2546

2547

2546

2547

ผลการ
ดําเนินงาน

-

3.42

4.38

ผลประเมิน

-

5

5

ผลการ
ดําเนินงาน

78.57%

87.50%

80.14%

ผลประเมิน

3.00

4.00

4.00

ผลการ
ดําเนินงาน

-

81.29%

81.29%

ผลประเมิน

-

5

5

5

ผลการ
ดําเนินงาน

-

3.79%

0.00

3.79%

ผลประเมิน

-

5

-

5

เกณฑมากกวารอยละ 1.00 เรื่อง
(ดีเยี่ยม)

ผลการ
ดําเนินงาน

4.39

4.41

4.83 (386
วิชา จาก
400 วิชา)

4.41

รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 573
วิชา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) มีเกณฑการวัด 573 วิชา 2)
แจงเกณฑการวัดตอนิสิต 573
วิชา 3) ประมวลผล 573 วิชา 4)
แจงผลใหนิสิตทราบตามเวลา
570 วิชา 5) ปรับปรุงเครื่องมือ
วัด 239 วิชา

ผลประเมิน

5

5

5

5

รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 573 รายวิชารวม
519 รายวิชา มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 1) ประเมินผล
การสอนโดยนิสิต 519 รายวิชา
2) ประมวลผลการประเมิน 519
รายวิชา 3) แจงผลใหอาจารย
ทราบ 643 รายวิชา 4) นําผลไป
ปรับปรุง 519 รายวิชา
(2200/573 = 3.62)
เกณฑ
คาเฉลี่ย 3.21 - 4.00 (ดี
5
เยี่ยม)
87.50% จํานวนนิสิตที่รับเขา 266 คน มี
จํานวนคงไวซึ่งนิสิตปริญญาตรี
ชั้นปที่ 2 233 คน

3.62

4.00

เกณฑรอยละ 80.01-90.00 (ดี)

81.29% บัณฑิตปการศึกษา 2546
จํานวน 288 คน ตอบ
แบบสอบถาม 278 คน ไดงาน
ทํา 164 คน ศึกษาตอ 62 คน
รวม 226 คน
เกณฑมากกวารอยละ 70 (ดี
เยี่ยม)
จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด
(เฉพาะปริญญาเอก) 290 เรื่อง
ไดรับการตีพิมพเฉพาะวารสาร
ระดับชาติ 11 เรื่อง

เกณฑคาเฉลี่ย 4.01-5.00 (ดี
เยี่ยม)
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ดัชนี

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546

12 คาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับปจจัย
เกื้อหนุนตอนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา (บาท/คน)

2.00

ผลการ 3,979.20 4,223.05
ดําเนินงาน บาท/คน บาท/คน

ผลประเมิน
13 จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการ
สรางกระบวนการเรียนรูของ
นิสิตตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา (1 เครื่อง : คน)

2.00

2547

5

5

2546

ความคิดเห็นอื่นๆ

2547

2,118.76 4,223.05 คาใชจายปจจัยเกื้อหนุน
บาท/คน บาท/คน 5,552,039.00 บาท FTES
ทั้งหมด ภาคปกติและภาคพิเศษ
(ตอนิสิต
1,314.70 คน
ทั้งหมด)
เกณฑมากกวา 1,000 บาท/คน
5
5

(ดีเยี่ยม)
ผลการ 1 เครื่อง : 1 เครื่อง : 1 เครื่อง : 1 เครื่อง : คอมพิวเตอร 160 เครื่อง FTES
ดําเนินงาน 7.81 คน 8.22 คน
8 คน 8.22 คน ทั้งหมด (ภาคปกติและภาค
พิเศษ) 1,314.70 คน

ผลประเมิน

5

5

5

5

เกณฑนอยกวา 1 : 11 คน (ดี
เยี่ยม)

ภาพรวมของการประเมินตนเองของ คณะศึกษาศาสตรในองคประกอบที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 อยู
ในเกณฑดี และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.57 อยูในเกณฑดี
2.1 หลักสูตร
จุดแข็ง
1. หลักสูตรมีครบทุกระดับ ตั้งแตระดับปริญญาตรี โท และเอก
2. มีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยใชขอมูลจากผูใชบัณฑิตและใหนิสิตมีสวนรวมในการ
ประเมินหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
- การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รบางหลั ก สู ต รมี ป ญ หา เนื่ อ งจากมี อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รไม
เพียงพอ
ขอเสนอแนะ
- ควรพิจารณายุบหรือรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีปญหาในเรื่องบริหารจัดการใหเปนแบบ
บูรณาการ
2.2 อาจารย
จุดแข็ง
1. คณาจารยมีคุณวุฒิสูงกวาเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
2. มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของครู ซึ่งไดปลูกฝงจิตสํานึกนี้ใหกับนิสิตทุกรุน
4. มีความรวมมือกันในการทํางานเปนทีมไดอยางดี
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จุดที่ควรพัฒนา
- สัดสวนตําแหนงทางวิชาการนอยกวาเกณฑที่ สกอ. กําหนด โดยเฉพาะตําแหนงศาสตราจารย
ขอเสนอแนะ
- ควรกระตุน สงเสริม และสรางแรงจูงใจใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น
2.3 กระบวนการเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. กระบวนการเรียนการสอนสวนใหญ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนตามศักยภาพ
ของนิสิต โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2. มีการประเมินผลการสอนโดยนิสิต และนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน
3. มีการใชสื่อการสอนในหลากหลายรูปแบบ
4. สาขาวิชาที่ใหบริการมีความหลากหลายและมีการเนนในภาคปฏิบัติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ประมวลการสอน (Course Syllabus) ยังมีไมครบทุกรายวิชาที่เปดสอน
2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและ/หรือการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอน ยังไมครอบคลุมในทุกสาขาวิชา
3. ไมมีทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดทําประมวลการสอนใหครบทุกรายวิชา
2. ควรกระตุนใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมากขึ้น
3. ควรหาทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทํา
วิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
2.4 นิสิต
จุดแข็ง
1. การไดงานทําของบัณฑิตอยูในเกณฑดีเยี่ยม และเปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
2. นิสิตไดรับการปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการเปนครู
จุดที่ควรพัฒนา
- จํานวนวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติคอนขางนอย
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด (11 : 290)
ขอเสนอแนะ
- คณะควรมีการสนับสนุนการตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธ
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2.5 การวัดและประเมินผล
จุดแข็ง
- มีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
- บางภาควิชายังไมมีการดําเนินงานในบางขั้นตอนเกี่ยวกับระบบการวัดและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต โดยเฉพาะขั้นตอนการทบทวนผลการวัดและการนําผลไปสู
การปรับปรุงเครื่องมือวัด
ขอเสนอแนะ
- ทุ ก ภาควิ ช าควรมี ก ารดํ า เนิ น งานให ค รบถ ว นทุ ก ขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ ระบบการวั ด และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต
2.6 ปจจัยเกื้อหนุน
จุดแข็ง
1. มีความพรอมดานปจจัยเกื้อหนุนในทุกดาน เชน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
อุปกรณการสอนที่ทันสมัย มีคูมือนิสิต คูมือการศึกษาสําหรับอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตไดใช
ในการจัดแผนการเรียน
2. มีกองทุนพัฒนานิสิต เพื่อชวยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย
จุดที่ควรพัฒนา
1. บางภาควิ ช ายั ง มี อุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอนที่ ลา สมั ย เช น ภาควิช าพลศึ ก ษา และภาควิ ช า
เทคโนโลยีการศึกษา
2. ภาควิชาพลศึกษา ยังมีขอจํากัดในการใชพื้นที่สวนกลางเพื่อการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยทดแทน
2. คณะควรขอความรวมมือกับสํานักการกีฬา เพื่อใหสามารถใชสนามและอุปกรณเพื่อการเรียน
การสอนเปนลําดับตน

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ ตามดั ชนี ตรวจสอบฯ พบว า มี ผลการ
ดําเนินงาน ครบทั้ง 4 ดัชนี
จากการประเมินฯ พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ ครบทั้ง 2 ดัชนี ตามที่กําหนดไว
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ดัชนี องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสติ
14 คาใชจายในกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาการ
ของนิสิตที่จัดภายในคณะ
ตอจํานวนนิสิตทัง้ หมด

15 ระบบอาจารยที่ปรึกษา

คาถวง
ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/
การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547

8.00
4.00

4.00

5.00
ผลการ 1,333.26
ดําเนินงาน บาท/คน

5.00
1,303.94
บาท/คน

1,333.86
บาท/คน

ผลประเมิน

5

5

5

ผลการ
ดําเนินงาน

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 1

ผลประเมิน

5

5

2

ความคิดเห็นอื่นๆ

5.00
1,866.29 คาใชจายในการพัฒนา
บาท/คน นิสิต 1,778,575 บาท

จํานวนนิสิตที่เขารวม
1,364 คน จํานวนนิสิต
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด
953 คน
เกณฑมากกวา 1,300 บาท/
5
คน (ดีเยีย่ ม)
ระดับ 5 มีการดําเนินกิจกรรมใน
ระบบที่ปรึกษา 5 กิจกรรม
จาก 1 หนวยงาน (5/1 = 5)
เกณฑคาเฉลี่ย 4.51-5.00
5
(ดีเยี่ยม)

ภาพรวมของการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตรในองคประกอบที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู
ในเกณฑดีเยี่ยม และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑดีเยี่ยม
จุดแข็ง
1. มีการสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาการของนิสิตอยางเปนรูปธรรม ทั้งที่เปน
โครงการระดับภาควิชาและระดับคณะ
2. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการของนิสิต เนนการปลูกจิตสํานึกของความเปนครู และมีความ
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย
3. ระบบอาจารยที่ปรึกษามีกิจกรรมครบถวน ทั้ง 5 กิจกรรม
4. มีศูนยสนับสนุนในการสงเสริมพัฒนาการในดานตางๆ ของนิสิต เชน ศูนยการศึกษาเชิง
หรรษา ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร
จุดที่ควรพัฒนา
1. ไมพบกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการของนิสิตในภาควิชาพลศึกษา แมวาจะมีกลุมกิจกรรม
กีฬาที่สอดคลองกับการเรียนการสอนของภาควิชาก็ตาม
2. ควรมีการกระจายงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการของนิสิต ไปยังทุก
กลุมกิจกรรมตามดัชนีประเมิน เนื่องจากงบประมาณเกินกวารอยละ 80 ถูกจัดสรรใหเฉพาะ
กลุมกิจกรรมทางวิชาการ
ขอเสนอแนะ
1. สนับสนุนใหทุกภาควิชาจัดทําแผนงานพัฒนานิสิตที่ชัดเจน และปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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2. สนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมทุกกลุมกิจกรรม ทั้งในระดับคณะและภาควิชาตามดัชนีประเมิน
คุณภาพฯ
3. การคํานวณคาใชจายในการพัฒนานิสิต ใหใชเฉพาะจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดเขา
มาพิจารณา (953 คน แทนจํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม 1,389 คน)

องคประกอบที่ 4 การวิจยั
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ ตามดั ชนี ตรวจสอบฯ พบว า มี ผลการ
ดําเนินงาน ครบทั้ง 4 ดัชนี
จากการประเมินฯ พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ ครบทั้ง 7 ดัชนี ตามที่กําหนดไว
ดัชนี องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
16 รอยละของเงินรายไดที่
สนับสนุนงานวิจยั ภายใน
คณะวิชาตองบประมาณ
เงินรายไดทั้งหมด

20.00
2.00

ผลการ 0.71%
ดําเนินงาน

ผลประเมิน
17 สัดสวนของเงินสนับสนุน
งานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยตออาจารย
ประจํา

2.00

18 จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยของคณะวิชาที่
ไดรับจากแหลงเงิน
ภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจํา

2.00

19 รอยละของเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอ
งบประมาณวิจัยทัง้ หมด

4.00

1

2547

2546

2547

2.50
0.66%

0.00

2.50
0.66%

1

-

1

0.00

18,061.39
บาท/คน

-

2

ผลการ 21,578.43 18,061.39
ดําเนินงาน บาท/คน บาท/คน
ผลประเมิน

2

2

ผลการ 43,371.57 79,540.59 14,234.23 79,540.59
ดําเนินงาน บาท/คน บาท/คน บาท/คน บาท/คน

ผลประเมิน

1

ผลการ 66.08%
ดําเนินงาน

ผลประเมิน

5

2

1

2

81.00%

71.49%

81.00%

5

4

5

ความคิดเห็นอื่นๆ

งบประมาณเงินรายไดทั้งหมด
(ยกเวนหมวดเงินเดือน คาจาง
และงบลงทุน) 40,613,531 บาท
เงินรายไดสนับสนุนงานวิจัย
ภายในคณะ 270,000 บาท
เกณฑนอยกวารอยละ 2.1
(วิกฤต)
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย 1,824,200 บาท
อาจารยประจําทั้งหมด 101 คน
เกณฑ 10,001- 30,000 บาท/คน
(ควรปรับปรุง)
เงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย 8,033,600
บาท ซึ่งเปนเงินสนับสนุน
ภายในประเทศ จํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด 101 คน
เกณฑ 50,001-100,000 บาท/คน
(ควรปรับปรุง)
งบประมาณวิจัยทั้งหมด
9,917,800 บาท เงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 8,033,600 บาท
เกณฑมากกวารอยละ 60 (ดีเยี่ยม)
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ดัชนี องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546

20 จํานวนบทความวิจัยที่
พิมพเผยแพรและงาน
สรางสรรค/สิทธิบัตร ตอ
จํานวนอาจารยประจํา

6.00

21 จํานวนรางวัลตางๆ ที่
เกี่ยวของกับผลงานวิจัย
หรือผลงานสรางสรรค
ระดับชาติ และนานาชาติ
ของอาจารยและนิสิต

2.00

22 รอยละของผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับ
การเผยแพร/นําไปอางอิง
และสามารถนําไปใช
ประโยชนตอ สังคมไดตอ
จํานวนอาจารยประจํา

2.00

2547

2546

ความคิดเห็นอื่นๆ

2547

ผลการ
ดําเนินงาน

-

0.11 เรื่อง/ 16.20% 0.11 เรื่อง/ เฉลี่ย 3 ป มีบทความที่ไดรับการ
เผยแพร 11 เรื่อง มีจํานวน
คน
คน

ผลประเมิน

-

1

2

1

ผลการ
ดําเนินงาน

-

1.50

0.00

1.50

ผลประเมิน

-

2

1

2

ผลการ
ดําเนินงาน

-

8.91%

0.00

8.91%

ผลประเมิน

-

5

-

5

อาจารยประจํา 101 คน
เกณฑนอยกวา 0.21 เรื่อง/คน
(วิกฤต)
จํานวนผลงานวิจัยทั้งหมด 1
เรื่อง จํานวนผลงานที่ไดรับ
รางวัล 1 เรื่อง ไมมีจํานวน
รางวัลตอนิสิต จํานวนรางวัลตอ
อาจารย 1 รางวัล : 101 คน (ใช
วิธีการคํานวณระดับคะแนนตาม
คูมือฯ หนาที่ 60 เกณฑการให
คะแนนตามคูมือฯ หนาที่ 10)
เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แต
นอยกวา 2.5 (ควรปรับปรุง)
จํานวนอาจารยประจํา 101 คน
มีผลงานที่ไดรับการเผยแพร 9
เรื่อง
เกณฑมากกวารอยละ 4.00 (ดี
เยี่ยม)

ภาพรวมของการประเมินตนเองของ คณะศึกษาศาสตรในองคประกอบที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยู
ในเกณฑปานกลาง และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในเกณฑปานกลาง
จุดแข็ง
1. มีแผนงานวิจัยหลักของคณะเกี่ยวกับการพัฒนาและติดตามหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5
ป ซึ่งทําใหไดองคความรูที่ตอเนื่องในการพัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร
2. มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย โดยมีกองทุนวิจัยของคณะ
3. มีคณะกรรมการวิจัยของคณะรับผิดชอบในดานการกําหนดนโยบายวิจัยและแผนงานวิจัยอยาง
ชัดเจน และมีแหลงเผยแพรงานวิจัยทั้งในรูปวารสารศึกษาศาสตรปริทัศน และฐานขอมูลการ
วิจัยที่สามารถสืบคนไดทางอินเทอรเน็ต
4. บุคลากรของคณะมีศักยภาพสูงทั้งในแงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญในงานวิจัย ในการขอเงินทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
1. บุคลากรมีภาระงานการสอนมาก จนทําใหมีเวลานอยในการผลิตผลงานวิจัย
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2. เงินสนับสนุนการวิจัยภายในคณะวิชายังมีจํากัด เปนอุปสรรคในการสนับสนุนอาจารยที่ไม
สามารถหาแหลงทุนสนับสนุนภายนอกได
3. การตีพิมพผลงานวิจัยยังมีจํานวนนอย
ขอเสนอแนะ
1. ควรปรั บสัด ส ว นภาระงานของบุคลากรระหวางการสอน การทํางานวิ จัย และการบริก าร
วิชาการใหเหมาะสม เพื่อใหอาจารยมีเวลาสําหรับทํางานวิจยั มากขึ้น
2. ควรเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยภายในคณะใหมากขึ้น หรือหาแหลงทุนจาก
องคกรภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
3. ควรมีการทําวิจัยเปนทีม โดยมีอาจารยอาวุโสที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเปนอาจารย
พี่เลี้ยง เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม
4. ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยที่ทํางานวิจัย เขียนบทความวิจัยและตีพิมพงานวิจัย
ใหมากขึ้น
5. ควรพั ฒ นาและสนั บ สนุ น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย การสอนและครุ ศึ ก ษาให เ ป น แหล ง ในการ
ดําเนินงานวิจัย และนําผลการวิจัยไปพัฒนาการสอนและเผยแพรงานวิจัยดวย

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ ตามดั ชนี ตรวจสอบฯ พบว า มี ผลการ
ดําเนินงาน ครบทั้ง 4 ดัชนี
จากการประเมินฯ พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ ครบทั้ง 3 ดัชนี ตามที่กําหนดไว
ดัชนี

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546

องคประกอบที่ 5 การใหบริการทาง 8.00
วิชาการแกสังคม
23 รอยละของจํานวนชั่วโมงที่ 2.00 ผลการ 19.41%
ใหบริการวิชาการของ
ดําเนินงาน
อาจารยประจําตอจํานวน
ผลประเมิน
4
ชั่วโมงการทํางานทั้งหมด
24 รอยละของเงินรายไดจากการ 3.00 ผลการ 0.49%
บริการวิชาการตอ
ดําเนินงาน
งบประมาณเงินรายได
ผลประเมิน
1
ทั้งหมดของคณะ

2547

2546

2547

3.25

-

3.25

29.73%

0.00

4

-

2.23%

0.00

1

-

ความคิดเห็นอื่นๆ

29.73% มีจํานวนการใหบริการวิชาการ
16.76 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
ภาระงาน 56.37 ชั่วโมง
เกณฑรอยละ 15.01-20.00 หรือ
4
รอยละ 25.01-30.00 (ดี)
2.23% งบประมาณเงินรายไดทั้งหมด
19,059,575 บาท เงินรายไดจาก
การบริการวิชาการ 425,516 บาท
เกณฑนอยกวารอยละ 5.01 หรือ
1
มากกวารอยละ 40.00 (วิกฤต)
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ดัชนี

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546

25 รอยละของการไดรับเชิญไป
วิทยากร/กรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธ/กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยตออาจารย
ประจําทั้งหมด

3.00

ผลการ 47.06%
ดําเนินงาน

ผลประเมิน

5

2547

62.38%

2546

ความคิดเห็นอื่นๆ

2547

100% 62.38% อาจารยประจําทั้งหมด 101 คน
ไดรับเชิญจากภายนอก รวม 63
(111 ชุด)

ครั้ง ประกอบดวย 1) กรรมการ
วิชาการ 23 ครั้ง 2) กรรมการ
วิชาชีพ 23 ครั้ง 3) กรรมการ
วิทยานิพนธ 17 ครั้ง

5

5

5

เกณฑมากกวารอยละ 20 (ดี
เยี่ยม)

ภาพรวมของการประเมินตนเองของ คณะศึกษาศาสตรในองคประกอบที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 อยู
ในเกณฑปานกลาง และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 อยูในเกณฑปานกลาง
จุดแข็ง
1. มีนโยบายและแผนงานในการบริการวิชาการอยางชัดเจน ทําใหมีแนวทางในการกําหนด
โครงการและกิจกรรม และมีคณะอนุกรรมการบริการวิชาการทําหนาที่ดูแลการใหบริการแก
สังคม
2. มีโครงการและกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการแกสังคมจํานวนมาก ทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ในรูปของการฝกอบรม การใหความรู
3. คณาจารยมีความรูความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับ โดยไดรับเชิญเปนอาจารย
พิเศษและกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนจํานวนมาก
4. มีการรวบรวมขอมูลการบริการวิชาการแกสังคมของบุคลากร และเผยแพรทางอินเทอรเน็ต
จุดที่ควรพัฒนา
1. บางภาควิชายังขาดนโยบายและแผนงานบริการวิชาการที่ชัดเจน
2. แมจะมีการใหบริการวิชาการแกสังคมมาก แตเงินรายไดที่คณะไดรับจากการบริการวิชาการยัง
มีนอย
ขอเสนอแนะ
1. ควรกระตุนใหภาควิชาที่ยังขาดนโยบายและแผนงานบริการวิชาการที่ชัดเจน ไดทําแผนงาน
ของตนเอง โดยใหสอดคลองกับนโยบายการบริการวิชาการของคณะ
2. ควรเพิ่มศักยภาพในการหารายไดจากการบริการวิชาการแกสังคม ผานโครงการพัฒนาวิชาการ
ตางๆ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุ ณ ภาพ ตามดั ชนีตรวจสอบฯ พบว า มี ผลการ
ดําเนินงาน ครบทั้ง 2 ดัชนี
จากการประเมินฯ พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ ครบ 1 ดัชนี ตามที่กําหนดไว
ดัชนี

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
26 จํานวนกิจกรรม/โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/
การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547

5.00
5.00

-

5.00

5.00

-

ความคิดเห็นอื่นๆ

5.00

ผลการ 5 กิจกรรม 7 กิจกรรม 5 กิจกรรม 7 กิจกรรม กิจกรรมระดับคณะ 7
กิจกรรม ผูเขารวม 618
ดําเนินงาน

ผลประเมิน

5

5

3

5

คน งบประมาณ 213,000
บาท
เกณฑมากกวา 3
กิจกรรม (ดีเยี่ยม)

ภาพรวมของการประเมินตนเองของ คณะศึกษาศาสตรในองคประกอบที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 5.00
อยูในเกณฑดีเยี่ยม และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑดีเยี่ยม
จุดแข็ง
1. มีกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับคณะและภาควิชา
2. มีแผนงานประจําปที่ชัดเจน
3. บุคลากรและนิสิตมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกันที่ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะ
-

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ ตามดั ชนี ตรวจสอบฯ พบว า มี ผลการ
ดําเนินงาน ครบทั้ง 10 ดัชนี
จากการประเมินฯ พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ ครบทั้ง 7 ดัชนี ตามที่กําหนดไว
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ดัชนี

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546

2547

2546

2547

4.38

3.86
4.38

4.00

3.86
4.46

4

4

4

4

ผลประเมิน

1

1

5

1

ผลการ
ดําเนินงาน

0.59

0.59

0.59

ผลประเมิน

5

5

21.43%
(56 : 44)
หรือ
(1.29 : 1)
1

1.17%

0.00

1.17%

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 14.00
27 มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี 2.00 ผลการ
แบบธรรมาภิบาล และภาวะ
ดําเนินงาน
ผูนํา
ผลประเมิน

28 จํานวนอาจารยประจําตอ
จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทาของคณะ

2.00

29 สัดสวนของจํานวนบุคลากร
สาย ก ตอบุคลากรสาย
สนับสนุนในคณะทั้งหมด

2.00

30 รอยละของคาใชจายในการ
พัฒนาอาจารยประจําตอ
คาใชจายหมวดเงินเดือน

2.00

ผลการ 1.43%
ดําเนินงาน

5

2

2

-

2

31 จํานวนวันเฉลี่ยในการพัฒนา 1.00 ผลการ
บุคลากรประจําสาย
ดําเนินงาน
สนับสนุน

-

3.83
วัน/คน

1.9
วัน/คน

3.83
วัน/คน

ผลประเมิน

-

5

2

5

3 ฐาน

ครบทั้ง 4
ฐาน
เชื่อมโยง
มีการ
ปรับปรุง
และ
ทันเวลา

5

5

3.00

สรุปในภาพรวมของคณะ จาก
ทั้งหมด 13 ทาน

เกณฑ 3) +มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนเปนระยะ
ผลการ 1 : 13.31 1 : 13.02 1 : 8.44 1 : 13.02 จํานวนอาจารยประจํา 101 คน
ขอมูล FTES ทั้งหมด 1,314.70 คน
ดําเนินงาน

ผลประเมิน

32 ระบบฐานขอมูลในการ
บริหารการเงิน บริหาร
การศึกษา บริหารบุคคล และ
บริหารระบบคุณภาพครบทั้ง
4 ระบบ ครบถวนเชื่อมโยง
เปนปจจุบันและทันเวลา

ความคิดเห็นอื่นๆ

ผลการ ครบทั้ง 4 ครบทั้ง 4
ฐาน
ดําเนินงาน ฐาน

เชื่อมโยง เชื่อมโยง มี
มีการ
การ
ปรับปรุง ปรับปรุง
และ
และ
ทันเวลา ทันเวลา

ผลประเมิน

5

5

เกณฑ 1 : 22.5 ± ต่ํากวา หรือ
มากกวา 40% (วิกฤต)
จํานวนบุคลากรสาย ก 101 คน สาย
สนับสนุน 71 คน รวมทั้งหมด 172

เกณฑสัดสวนบุคลากรสาย ก อยู
ระหวาง 0.50 (ดีเยี่ยม)
คาใชจายหมวดเงินเดือน
57,987,976 บาท และคาใชจายใน
การพัฒนาอาจารยประจํา 680,125
บาท
เกณฑรอยละ 1.01-1.50 (ควร
ปรับปรุง)
จํานวนวันที่ไดรับการพัฒนา 423
วัน ผลการประเมินระดับบุคคล
222 วัน คิดคาเฉลี่ยคะแนนระดับ
หนวยงาน 3.83
เกณฑผลการประเมินเฉลี่ยของ
บุคลากรทั้งหมด มากกวา 3.00 (ดี
เยี่ยม)
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลครบทั้ง
4 ฐาน และระบบฐานขอมูลเปน
ปจจุบันและทันเวลา แตระบบ
ฐานขอมูลยังไมมีความเชื่อมโยง

เกณฑมีฐานขอมูลครบ เชื่อมโยง มี
การปรับปรุงและทันเวลา (ดีเยีย่ ม)

23

ดัชนี

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546

2547

2546

ความคิดเห็นอื่นๆ

2547

33 รอยละของจํานวนบุคลากรที่ 2.00 ผลการ 99.02% 100.00% 68.00% 100.00% เปนกรรมการฯ ภายในคณะ 172
คน บุคลากรทั้งหมด 172 คน
เปนกรรมการใน
ดําเนินงาน
(อาจารย 101คน และบุคลากรสาย
คณะกรรมการชุดตางๆ
สนับสนุน 71 คน)
ระดับคณะตอบุคลากร
เกณฑมากกวารอยละ 25.00 (ดี
ผลประเมิน
5
5
2.00
5
ทั้งหมดในคณะ
เยี่ยม)

ภาพรวมของการประเมินตนเองของ คณะศึกษาศาสตรในองคประกอบที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 อยู
ในเกณฑดี และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 อยูในเกณฑดี
จุดแข็ง
1. มีบุคลากรและระบบงานสายสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
2. มีระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสครบทั้ง 4 ฐาน ที่เชื่อมโยงกัน และเปนปจจุบัน โดยมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
3. มีการบริหารจัดการการใชหองเรียน อุปกรณสื่อแบบรวมศูนย ทําใหเกิดความประหยัด และใช
ทรัพยากรที่คุมคา
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะและหนวยงานยอยในคณะสวนใหญ ยังไมมีการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหาร บาง
หนวยงานยอยที่มีการประเมินยังไมมีกระบวนการที่เปนระบบชัดเจน
2. บางภาควิชายังไมมีการดําเนินการตามขั้นตอนตามเกณฑประเมินคุณภาพเกี่ยวกับระบบการ
บริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลและภาวะผูนํา ซึ่งสะทอนถึงปญหาดานการกํากับดูแลให
เปนไปตามระบบ
3. อาจารยมีภาระงานสอนวิชาบริการนอกคณะและกิจกรรมมาก เมื่อเทียบกับอัตรากําลังที่มีอยู
4. โครงสรางการบริ หาร ยังมิได แสดงถึงบทบาทของคณะกรรมการประจํา คณะในดา นการ
กําหนดนโยบาย การกํากับดูแลตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง
5. สภาพแวดลอมในบางหนวยงานยอย ยังขาดความเปนระเบียบ
ขอเสนอแนะ
1. ควรจั ด ทํ า ระบบการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห าร โดยครอบคลุ ม ทั้ ง ในด า น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
2. ควรจัดใหมีระบบและกระบวนการกํากับดูแลหนวยงานยอยตางๆ ใหดําเนินการตามภาระงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
3. ควรพิจารณาปรับจํานวนหลักสูตร/โครงการและนิสิตใหมีความเหมาะสมกับจํานวนอาจารย
เพื่อเอื้อใหมีเวลาทํางานวิจัยมากขึ้น
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4. ควรพิจารณาการปรับโครงสรางการบริหารของคณะใหคณะกรรมการประจําคณะอยูเหนือ
คณบดี โดยมี ห น า ที่ ห ลั ก ในการกํ า หนดนโยบาย รวมทั้ ง มี ค ณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะและการปฏิบัติงานของผูบริหาร และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหเปนระบบบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล
5. ควรมีการจัดระบบ 5 ส. ใหตอเนื่องในระดับหนวยงานยอย เพื่อความเปนระเบียบในสถานที่
ปฏิบัติงาน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพ ตามดั ชนี ตรวจสอบฯ พบว า มี ผลการ
ดําเนินงาน ครบทั้ง 5 ดัชนี
จากการประเมินฯ พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ ครบทั้ง 6 ดัชนี ตามที่กําหนดไว
ดัชนี องคประกอบ/ดัชนีประเมิน คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/
การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547

องคประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ
34 รอยละของเงินรายไดจาก
ภายนอกรวมทั้งหมดตอ
รายรับจริงทั้งหมด

5.00

-

-

2.50

-

2.70

1.00

ผลการ
ดําเนินงาน

3.46%

6.10%

11.89%

6.10%

ผลประเมิน

1

1

3

35 รอยละของคาใชจายดาน
เงินเดือนบุคลากรทุก
ประเภทตอคาใชจาย
ทั้งหมดภายในคณะ

1.00

ผลการ
ดําเนินงาน

53.65%

53.08%

62.24%

ผลประเมิน

2

2

1

36 รอยละของเงินเดือน
บุคลากรประจําในสาย
สนับสนุนตอคาใชจาย
ทั้งหมดภายในคณะ

0.50

ผลการ
ดําเนินงาน

21.96%

22.68%

39.31%

ผลประเมิน

2

2

1

37 รอยละของคาใชจายใน
การบริหารจัดการของ
สวนกลางของคณะตอ
คาใชจายทั้งหมด

1.50

ผลการ
ดําเนินงาน

8.75%

10.38%

2.43%

ผลประเมิน

5

5

5

ความคิดเห็นอื่นๆ

รายรับจริงทั้งหมด 131,699,306
บาท เงินรายไดจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 8,033,600 บาท
เกณฑนอยกวารอยละ 25.01
1
(วิกฤต)
53.08% คาใชจายทั้งหมด 113,288,021
บาท คาใชจายดานเงินเดือน
60,130,456 บาท
เกณฑรอยละ 50-59 (ควร
2
ปรับปรุง)
22.68% คาใชจายทั้งหมด 113,288,021
บาท เงินเดือนบุคลากรสาย
สนับสนุน 25,694,195 บาท
เกณฑรอยละ 21-25 (ควร
2
ปรับปรุง)
10.38% คาใชจายทั้งหมด 113,288,521
บาท คาใชจายในการบริหาร
จัดการสวนกลางของคณะ
11,758,855 บาท
เกณฑนอยกวารอยละ 31 (ดี
5
เยี่ยม)
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ดัชนี องคประกอบ/ดัชนีประเมิน คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/
การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547

38 คาเสื่อมราคาของครุภัณฑ
และสิ่งปลูกสรางทั้งหมด
ภายในคณะตอจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

0.00

ผลการ
ดําเนินงาน

2,143.24
บาท/คน

2,301.11
บาท/คน

ผลประเมิน

5

5

5

10.00%

8.39%

24.78%

1

1

3

39 รอยละของเงินเหลือจาย
1.00 ผลการ
สุทธิตอรายรับจริงทั้งหมด
ดําเนินงาน
ผลประเมิน

ความคิดเห็นอื่นๆ

2,109.36 >2,301.11 คาเสื่อมราคาทั้งหมด
บาท/คน บาท/คน 3,025,266 บาท FTES ทั้งหมด

1,314.70 คน เนื่องจากคาเสื่อม
ราคาไมไดรวมครุภัณฑที่ใชใน
การเรียนการสอน รายงานไม
เกิน 5 ป ซึ่งไมมีผลตอการ
ประเมิน
เกณฑนอยกวา 10,000 บาท/
5
คน/ป (ดีเยี่ยม)
13.98% รายรับจริงทั้งหมด 131,699,306
บาท และคาใชจายทั้งหมด
113,288,021 บาท

2

เกณฑรอยละ 10.01-20.00 หรือ
รอยละ 50.01-55.00 (ควร
ปรับปรุง)

ภาพรวมของการประเมินตนเองของ คณะศึกษาศาสตรในองคประกอบที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยู
ในเกณฑปานกลาง และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.70 อยูในเกณฑปานกลาง ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากดัชนีที่ 39 รายรับจริงทั้งหมดคณะรายงานไมครบถวน
จุดแข็ง
1. มีระบบรายงานการเงินที่โปรงใส ตรวจสอบได และมีการพัฒนาไปสูระบบอิเล็กทรอนิกส
2. มีคาใชจายการบริหารจัดการของสวนกลางของคณะ คิดเปนสัดสวนตอคาใชจายทั้งหมดที่ต่ํา
จุดที่ควรพัฒนา
1. มีสัดสวนเงินรายไดจากภายนอกตอรายรับจริงต่ํา
2. มีสัดสวนเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงทั้งหมดนอย
ขอเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาโครงการบริการวิชาการ เพื่อหารายไดจากภายนอกเพิ่มขึ้น
2. ควรมีการจัดทําแผนการเงินจากเงินรายไดระดับหนวยงานยอยและระดับคณะ เพื่อใหเกิดความ
โปรงใสและมีประสิทธิภาพ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จากการตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตามดัชนีตรวจสอบฯ พบวา มีผลการ
ดําเนินงาน ครบทั้ง 3 ดัชนี
26

จากการประเมินฯ พบวา มีผลการประเมินคุณภาพ ครบทั้ง 2 ดัชนี ตามที่กําหนดไว
ดัชนี

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
40 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน

41 รอยละของแนวทาง/
กิจกรรม/โครงการ ที่ไดรบั
การดําเนินงานตามที่ระบุไว
ตอจํานวนแผนพัฒนา
ทั้งหมดที่กําหนดไวจากผล
การตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน (ในรอบปที่ผานมา)

คาถวง ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547

5.00
2.00

3.00

-

-

5.00

ผลการ คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน
5
5

0.00

ผลประเมิน

5

5

-

ผลการ
ดําเนินงาน

-

100.00%

100.00%

ผลประเมิน

-

5

5

ความคิดเห็นอื่นๆ

5.00
คาคะแนน จํานวนหนวยงานภายใน
ทัง้ หมด 6 หนวยงาน รับการ
5

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
ภายในและมีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงครบทั้ง
6 หนวยงาน (ใชเกณฑการ
ประเมินฯ ตามคูมือดัชนีฯ
หนา 10)
ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.5 หรือ
5
มากกวา (ดีเยี่ยม)
100.00% ระดับคณะมีจํานวน
ขอเสนอแนะและจุดที่ควร
พัฒนาจากผลการตรวจสอบ/
ประเมินฯ 22 กิจกรรม จัดทํา
แผนพัฒนาฯ 19 กิจกรรม มี
การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ 19 กิจกรรม ซึ่ง
ครอบคลุมตาม
ขอเสนอแนะฯจากผลการ
ตรวจสอบ/ประเมินฯ ที่
กําหนดไว
5
เกณฑมากกวารอยละ 80.00
(ดีเยี่ยม)

ภาพรวมของการประเมินตนเองของ คณะศึกษาศาสตรในองคประกอบที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู
ในเกณฑดีเยี่ยม และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑดีเยี่ยม
จุดแข็ง
1. ผู บริ ห ารและบุคลากรทุ ก ระดั บ ใหความสํ าคัญและมี สว นร ว มในการติ ด ตามกระบวนการ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
2. มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตามขอเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยในรอบปที่ผานมา อยางครบถวน
จุดที่ควรพัฒนา
27

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่ชัดเจนในเชิงปริมาณในแผนพัฒนาปรับปรุง
เพื่อใหเกิดผลการปรับปรุงที่วัดไดเชิงประสิทธิผล
2. ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในประกอบการพิจารณากําหนดแผนในเชิงรุกของ
คณะ เพื่อใหการพัฒนาของคณะมีความตอเนื่องชัดเจน
3. ควรมีการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะสูสาธารณะ เพื่อใหเห็นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของคณะ
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การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
คณะกรรมการประเมินฯ ไดตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงที่
คณะศึกษาศาสตร จัดทําตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปที่ผานมา พบวา มีการ
ดําเนินงานเสร็จสิ้นครบทั้ง 19 กิจกรรม จากแผนพัฒนาปรับปรุงที่คณะฯ กําหนดไว ซึ่งครอบคลุมตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปที่ผานมา ทั้ง 22 ประเด็น

ศักยภาพการหารายได
คณะกรรมการประเมินฯ ไดติดตามการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของคณะ
ศึกษาศาสตร จากรายงานการประเมินตนเอง สรุปขอมูลไดดังนี้
รายการ
ปงบประมาณ 2546 ปงบประมาณ 2547 ปงบประมาณ 2548
งบประมาณแผนดิน
141,695,700
142,563,300
155,543.300
(รวมโรงเรียนสาธิตฯ)
- งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
824,400
2,455,600
- งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร
141,719,600
153,068,400
- งานบริการวิชาการแกชุมชน
19,300
19,300
งบประมาณเงินรายได
214,206,291
211,887,985
246,529,980
- คณะศึกษาศาสตร
55,823,412
55,642,035
54,882,530
- โรงเรียนสาธิตฯ
158,382,879
156,245,950
191,646,450
รวมงบประมาณทั้งหมด
355,901,991
354,451,285
402,073,280
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร มีศักยภาพในการหาเงินรายไดจากภายนอกมหาวิทยาลัย ของ
ปงบประมาณ 2546 คิดเปนรอยละ 3.46 ของรายรับจริงทั้งหมด และปงบประมาณ 2547 คิดเปนรอยละ 6.10
ของรายรับจริงทั้งหมด สรุปไดดังนี้
รายการ
ปงบประมาณ 2546 ปงบประมาณ 2547 ปงบประมาณ 2548
งบประมาณแผนดิน
70,993,192
70,532,006
68,302,541
(ไมรวมโรงเรียนสาธิตฯ)
งบประมาณเงินรายได
56,704,965
61,167,300
49,774,850
(ไมรวมโรงเรียนสาธิตฯ)
- เงินรายไดจากมหาวิทยาลัย
52,281,065
53,133,700
47,717,890
- เงินรายไดจากภายนอกมหาวิทยาลัย
4,423,900
8,033,600
2,056,960
รวมงบประมาณทั้งหมด
127,698,157
131,699,306
120,305,601
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ศักยภาพการวิจัยและการบริการวิชาการแกสงั คม
1) งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ปงบประมาณ 2546
จํานวน 6,894,900 บาท
- ภายในคณะฯ
จํานวน
270,000 บาท
- ภายในมหาวิทยาลัยฯ
จํานวน 2,201,000 บาท
- ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
จํานวน 4,423,900 บาท
ปงบประมาณ 2547
จํานวน 10,127,800 บาท
- ภายในคณะฯ
จํานวน
270,000 บาท
- ภายในมหาวิทยาลัยฯ
จํานวน 1,824,200 บาท
- ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
จํานวน 8,033,600 บาท
3) ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรเปรียบเทียบระหวาง ประจําป 2546 กับประจําป 2547
สรุปไดดังนี้
• ประจําป 2546
จํานวน 18 เรื่อง
- วารสารระดับชาติ
จํานวน 4 เรื่อง
- วารสารระดับนานาชาติ
จํานวน 1 เรื่อง
- Proceedings ระดับชาติ
จํานวน 10 เรื่อง
- Proceedings ระดับนานาชาติ
จํานวน 3 เรื่อง
• ประจําป 2547
จํานวน 11 เรื่อง
- วารสารระดับชาติ
จํานวน 3 เรื่อง
- วารสารระดับนานาชาติ
จํานวน - เรื่อง
- Proceedings ระดับชาติ
จํานวน 7 เรื่อง
- Proceedings ระดับนานาชาติ
จํานวน 1 เรื่อง
3) โครงการบริการวิชาการแกสงั คม ที่คณะศึกษาศาสตรดาํ เนินการเกี่ยวกับโครงการสัมมนา
ประชุมทางวิชาการ และโครงการฝกอบรมและการบรรยาย รวมทั้งงานบริการวิชาการอื่นๆ
สรุปไดดังนี้
- ปการศึกษา 2546
จํานวน 16 โครงการ
เงินรายได จํานวน 87,925 บาท
เงินรายได จํานวน 425,516 บาท
- ปการศึกษา 2547
จํานวน 13 โครงการ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1
ขอมูลการสัมภาษณ
• กลุมนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย
¾ ผูแทนนิสติ ระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน ดังนี้
1. นางสาวกมลวรรณ ผลิตภัณฑ
ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมฯ ภาควิชาอาชีวศึกษา
2. นางสาววิจิตรา เย็นวิชัย
ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา
3. นางสาวสุดารัตน พิลึก
ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา
4. นางสาวยุวดี
แจงศรีสุข
ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา
¾ ผูแทนนิสติ ระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นายพัชรพล เถาธรรมพิทักษ
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร ภาควิชาการศึกษา
2. นางจันทิรา ทวีพลายนต
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
¾ ผูแทนนิสติ ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน ดังนี้
ภาควิชาอาชีวศึกษา
1. นางสาวศิริวรรณ เฟองขจร
ขอมูลการสัมภาษณ
1. ควรมีการติดตัง้ wireless เพื่อใหนิสิตสามารถใชคอมพิวเตอรไดอยางกวางขวาง
2. ควรมีการเพิ่มหรือปรับปรุงคุณภาพคอมพิวเตอรใหทันสมัยและสามารถใชในการจัดการเรียน
การสอนไดทนั ยุคทันสมัย รวมทั้งมีการสงเสริมใหนิสิตไดศึกษาคนควาตนเอง ทําใหรสู ึกสนุก
3. จํานวนอาจารยไมเพียงพอในบางสาขา (การศึกษา) ซึ่งตองรับผิดชอบนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา และวิทยาศาสตรเปนเรื่องใหม ควรมีอาจารยใหมมาเสริมการสอนเพื่อใหกาว
ทันกับยุคสมัยใหม
4. หลักสูตรมีการพัฒนามากขึน้ และสาขาวิชาที่เรียนเจาะลึก ทําใหตองปรับตัวคอนขางมาก
ในชวงเริ่มแรก
5. อาจารยมีการปลูกฝงและสอดแทรกในการเรียนการสอนใหกับนิสิตมีจิตสํานึกของความเปน
ครู และมีกิจกรรมในการปลูกจิตสํานึกใหนิสิตเขารวมเพื่อตั้งปฏิญาณในความเปนครูของแต
ละรุน ซึ่งนิสิตแตละรุนไมสามารถจําปฏิญาณที่ตั้งไวได เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง และควรมีการปลูกฝงอยางตอเนื่อง
6. จุดที่ควรพัฒนาในการประเมินตนเองของนิสิต เพื่อทําหนาที่ของความเปนครู คือ ตองคิดให
ทัน การแกไขปญหาเฉพาะหนาไมดเี ทาทีค่ วร
7. อาจารยมีการปลูกฝงใหนิสติ แตงกายใหเหมาะสมกับการทําหนาที่ของความเปนครูที่ดี เพื่อเปน
แบบอยางที่ดใี หกับนักเรียน
8. อาจารยมีเทคนิคการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติ
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9. นิสิตมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสโมสร โดยมีแผนงานโครงการกิจกรรมแยกในแตละ
สาขาใหนิสิตไดเขารวม และหลักเกณฑในการคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรนิสิต ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมฝกอบรม
10. มีความพึงพอใจหลักสูตรที่เลือกเรียนและกระบวนการเรียนการสอน โดยอาจารยมีการปูพื้น
การเรียนการสอนใหนิสิตรูจกั ศึกษาคนควาดวยตนเอง และมีการติดตามงานใหมกี ารปรับแกไข
ทุกสัปดาห สามารถใหคําปรึกษาและคําแนะนําในดานการเรียนเปนอยางดี
11. ความภาคภูมใิ จของนิสิตที่มีตอคณะ
- นิสิตมีความภาคภูมิใจ/พึงพอใจอาจารย และบุคลากรของคณะ ที่ใหการดูแลเอาใจใสและ
ใหคําแนะนําเปนอยางดี รวมทั้งมีการรณรงคใหนิสิตตองแตงกายสุภาพเรียบรอย มีความ
เปนระเบียบเรียบรอย
- อาจารยมีการปลูกฝงความเปนครู รูจักความเปนระเบียบเรียบรอย และมีความเปนกันเอง
รวมทั้งนิสิตมีความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่รนุ นอง
- อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําเปนอยางดีทงั้ ในเรื่อง การเรียน การใชชวี ติ ในมหาวิทยาลัย
และปญหาสวนตัว
12. อาจารยบางทานไมคอยมีเวลาให สวนใหญปรึกษารุนพี่
13. มีการใชบริการงานบริการการศึกษา การจัดกิจกรรมสโมสรนิสิตมีการเสริมพัฒนานิสิต โดยมี
กิจกรรมที่บําเพ็ญสาธารณะประโยชน
• กลุมศิษยเกา ประกอบดวย
¾ ผูแทนศิษยเกา จํานวน 3 คน ดังนี้
1. นายธงชัย ระยะกุญชร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2. นายโชคชัย โรจนาพันธพฒ
ั น
ภาควิชาอาชีวศึกษา
3. อาจารยณรงคศักดิ์ ศิริวัฒนาตระกูล
ภาควิชาพลศึกษา
ขอมูลการสัมภาษณ
1. มีการปลูกฝงจิตสํานึกบมเพาะความเปนครู และเนนย้ําความเปนระเบียบ ความรูทางวิชาการ
อยางตอเนื่อง
2. ไดรับความรูจากอาจารยทหี่ ลอหลอมทําใหรูจักถายทอดองคความรูใหกับสังคม
3. มีความผูกพันกับอาจารย ที่ใหการดูแลเปนอยางดี รวมทั้งมีความผูกพันกับนิสิตปจจุบนั และ
ศิษยเกาทุกรุน เพื่อใหคําแนะนํากับรุนนอง
4. ควรมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย เพื่อเปดโอกาส
ใหนิสิตไดเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
5. ภาควิชาอาชีวศึกษา ควรเปนศูนยฝกเบอรเกอรรี่ และเปนศูนยรวมทางดานเบอรเกอรรี่ เพื่อฝก
ทักษะและใหความรูทางดานเบอรเกอรรี่ ซึ่งการทําเบอรเกอรรี่ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร
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เปนทางดานวิทยาศาสตร แตของคณะศึกษาศาสตร เปนการฝกทักษะใหสามารถเปนผูถายทอด
องคความรู และทําเปนอาชีพไดจริง
6. ควรมีรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และตองการใหเปนมหาวิทยาลัยเนนทาง
ธรรมชาติ เพื่อใหนิสิตมีทั้งความรูทางวิชาการและมีคุณภาพทางดานจิตใจ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความรูครอบคลุมทุกดานทัง้ ทางดานวนศาสตร ประมง เกษตร
• ผูใชบณ
ั ฑิต ประกอบดวย
¾ ผูแทนผูใ ชบัณฑิต จํานวน 2 คน ดังนี้
1. อาจารยวัชรา เขาพนม
ภาควิชาพลศึกษา
2. อาจารยมาลิน ศักดิยากร
โรงเรียนสาธิตฯ (โครงการพหุภาษา)
ขอมูลการสัมภาษณ
1. มีความพึงพอใจกับบัณฑิตทีจ่ บจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. บัณฑิตที่จบสามารถถายทอดองคความรูทางวิชาการไดดี และสามารถปรับตัวไดอยาง
เหมาะสม มีความสามัคคี
3. โครงการพหุภาษา มีทั้งภาษาไทย จีน ญี่ปุน ซึ่งบัณฑิตสามารถเรียนรูเพิม่ เติมได โดย
กระบวนการสอนสอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งนิสิตมีความรับผิดชอบ อดทน
และเรียนรูไดเร็ว
4. ควรมีการสงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูทุกภาษามากขึ้น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เชน ภาษา
ฝรั่งเศส สเปน จีน ฯลฯ
5. ควรมีจุดเนนทีช่ ัดเจนในการผลิตบัณฑิตใหรูเฉพาะทางหรือรูกวาง และควรสอนใหเปน
แมพิมพที่ดี มีทั้งความรูทางดานวิชาการทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการคนควาหาความรู
ตลอดเวลา และเปนสารสนเทศใหกับสาธารณชน รวมทัง้ ควรมีการติดตามบัณฑิตที่จบในแต
ละรุน
6. ควรมีการผลิตบัณฑิตเพิ่มเติมในบางสาขา เชน สาขาวิชาภาษาไทย สังคมศาสตร
7. ความสัมพันธระหวางรุน พี่และรุนนองในแตละสาขาวิชายังมีนอย
• กลุมผูแทนอาจารย ประกอบดวย
¾ ผูแทนอาจารย จํานวน 4 คน ดังนี้
1. รองศาสตราจารยเจษฎา เจียระนัย
2. ผูชวยศาสตราจารยยศ ทรัพยเย็น
3. อาจารยชานนท จันทรา
4. อาจารยวรพิมพ ถิระวัฒน

ภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาอาชีวศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
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ขอมูลการสัมภาษณ
1. ระบบฐานขอมูลที่คณะนํามาใชในการบริหารจัดการมีความสะดวก และมีการปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันและทันเวลา
2. การจัดระบบฐานขอมูลในสวนของคณะมีความพรอมมาก แตขึ้นอยูกับความพรอมและความ
ชํานาญของอาจารยแตละทานในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีสวนชวยรับภาระงานของอาจารยคอนขางมาก ซึ่งบางภาควิชามี
สัดสวนบุคลากรกับอาจารยยังไมเหมาะสม แตในปจจุบนั มีการมอบหมายงานอยางชัดเจนทํา
ใหการทํางานเปนระบบมากขึ้น
4. การทํางานบางภาควิชาฝกใหอาจารยไดเรียนรูและฝกปฏิบัติงานทางดานบริหาร เพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการดําเนินงานของภาควิชาใหบรรลุเปาหมาย และเปนการฝกปฏิบัติใหรูจักเรียนรูการ
บริหารงาน
5. การพัฒนาบุคลากรใหรูจักเรียนรูเพิ่มเติม มีพัฒนาการและทํางานอยางเต็มที่ บุคลากรบางสวน
ทํางานดวยใจ
6. อาจารยและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทํางานประกันคุณภาพ ทําใหมีการตืน่ ตัว
ตลอดเวลาในการพัฒนาตนเอง ทําใหการทํางานเปนระบบมากขึ้น มีการบริหารจัดการ มีการ
ประชาสัมพันธ ติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. อาจารยมีภาระงานคอนขางมาก ทําใหมีโอกาสทํางานวิจยั นอย ซึ่งบางภาควิชามีแผนงานใน
การทํางานวิจยั แบบสาขาและรายวิชา
8. มีระบบการติดตามนิสิต ซึ่งบางภาควิชามีการจัดทําแฟมในการเก็บรวบรวมขอมูลของนิสิต
ที่มาขอคําปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
9. ทุกสาขาวิชาใชวิชาแกนรวมกัน มีการบริหารจัดการหลักสูตรอยางชัดเจน แตก็ทําใหอาจารยมี
ภาระงานสอนคอนขางมาก ซึ่งบางภาควิชาใชวิธกี ารในการลดจํานวนนิสิต หรือรับนิสิตปเวนป
10. การปรับหลักสูตรจาก 4 ป เปน 5 ป มีวิธีการแกไขปญหา โดยมีขอเสนอใหใชหลักสูตร 4 ป
และเรียนหลักสูตรเฉพาะทางเพิ่มอีก 1 ป ซึ่งวิธีการดังกลาวอาจทําใหไมมีผูสนใจเรียนมากนัก
และอาจมีผลกระทบในดานจิตวิญญาณของความเปนครู
11. ทุกภาควิชามีความพึงพอใจกับการบริหารจัดการ ระบบธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม
• กลุมบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบดวย
¾ ผูแทนขาราชการสาย ข จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นายไพโรจน สิทธิผกาผล
2. นางพุดกรอง คุมวงษไทย
¾ ผูแทนขาราชการสาย ค จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นางสาวยุพนิ
วงษอุบล

นักวิชาการศึกษา ระดับ 6
บรรณารักษ ระดับ 6
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ผูชํานาญการ) ระดับ 8
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2. นางปาริชาติ ชูเมือง
บรรณารักษ ระดับ 6
¾ ผูแทนลูกจางประจํา จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นางทองปลิว คมสัน
นักการภารโรง
2. นายสําราญ
แกวดอนรี
พนักงานพิมพดีด ชั้น 2
¾ ผูแทนลูกจางชัว่ คราว จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นางธนพร
ยอดชมยาน
พนักงานธุรการ
2. นางสาวสุกัญญา บุญเกิน
นักวิชาการศึกษา
ขอมูลการสัมภาษณ
1. บุคลากรไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และมีทักษะความรูเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการของผูบริหารระดับสูง
2. มีความคาดหวังในอนาคตการทํางาน แตขนึ้ อยูกับปจจัยภายนอกทําใหเสียเวลากับ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน
3. บุคลากรไดมีการศึกษาระเบียบและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัตงิ าน และไดรับการ
ปฐมนิเทศเบื้องตนจากกองการเจาหนาที่
4. บุคลากรมีความรูสึกที่ดีในการทํางานประกันคุณภาพ ทําใหการทํางานเปนระบบมากขึ้น รู
ภาระหนาที่ ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของงานประจํา และมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง
5. รูปแบบในการบริหารจัดการของผูบริหารดีขึ้น มีการจัดทําระบบฐานขอมูลสวนกลางเพื่อ
เตรียมพรอมในการเก็บรวบรวมขอมูล บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเอง และมีโอกาสไดศึกษาดู
งาน
6. มีความผูกพันที่ดีรวมกันระหวางบุคลากรกับอาจารย ทําใหบุคลากรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานและยังรักษาบุคลากรใหคงอยู
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ภาคผนวกที่ 2
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพตามดัชนีประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร
กับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ
ดัชนี

องคประกอบ/ดัชนีประเมิน

ภาพรวม 9 องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนงาน
1

แผนงาน/โครงการที่มีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
(คาเฉลีย่ )

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2

3

รอยละของรายวิชาที่มีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงใหเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

รอยละของอาจารยประจําที่มี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจําทั้งหมด

คาถวง
ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547
100
3.65
3.66
5.00
5.00
5.00
5.00

ผลการ
ดําเนินงาน

0.00

คาเฉลีย่
4.18

คาเฉลีย่
4.00

ผลประเมิน

-

5

4

30.00

-

-

3.57

-

3.00

ผลการ
ดําเนินงาน

40.31%

54.80%

70.00%

ผลประเมิน

1

2

4

ผลการ
ดําเนินงาน

50.00%

49.50%

46.80%

ผลประเมิน

4

4

4

3.00

ความคิดเห็นอื่นๆ

คาเฉลีย่ จํานวน 6 แผนงาน 93
4.18 โครงการ ปริมาณภาระงาน
1121 วัน โดยมีการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ดังนี้ 1) มีการดําเนินงาน
ตามแผน 89 โครงการ 2)
เปนไปตามเวลา 71
โครงการ 3) ตรงตาม
วัตถุประสงค 92 โครงการ
4) บรรลุเปาหมาย 81
โครงการ 5) มีการศึกษา
และติดตามผล 59
โครงการ
5
เกณฑคาเฉลี่ย 0.00-1.00
(วิกฤต)
3.57
54.80% จํานวนรายวิชาที่เปดสอน
ทั้งหมด 573 รายวิชา
จํานวนรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
314 รายวิชา
2
เกณฑรอยละ 50.01-60.00
(ควรปรับปรุง)
49.50% อาจารยประจําทั้งหมด 101
คน มีคุณวุฒิปริญญาตรี 1
คน ปริญญาโท 50 คน และ
ปริญญาเอก 50 คน
4
เกณฑรอยละ 40.01-50.00
(ดี)
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คาถวง
ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ความคิดเห็นอื่นๆ
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547
สัดสวนของอาจารยที่มี
5.00
ผลการ คาคะแนน คาคะแนน
2.97
คาคะแนน อาจารยประจําทั้งหมด 101
ตําแหนงทางวิชาการ
ดําเนินงาน
2.21
2.22
(59.45%)
2.22 คน มีตาํ แหนงทางวิชาการ
เปน อาจารย 40 คน ผศ.
31 คน รศ. 29 คน และ ศ.1
คน
ผลประเมิน
1
1
3
1
เกณฑคาคะแนนนอยกวา
2.51 (วิกฤต)
รอยละของจํานวน
2.00
ผลการ
3.05%
2.97% 100% (22 2.97% รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
โครงการวิจัยที่ทําเพื่อพัฒนา
ดําเนินงาน
โครงการ)
573 รายวิชา มี
กระบวนการเรียนรูตอจํานวน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
กระบวนการเรียนรู 17
โครงการ
ผลประเมิน
2
2
5
2
เกณฑรอยละ 2.01-4.00
(ควรปรับปรุง)
กระบวนการเรียนการสอน
2.00
ผลการ
62.00%
64.00%
0.00
64.00% ภาพรวมของทุกภาควิชามี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ดําเนินงาน
การดําเนินการกิจกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา 32
กิจกรรม (ผลการ
ดําเนินงาน เทากับ
32/50*100 = 64.00%)
ผลประเมิน
3
3
3
เกณฑรอยละ 60.01-65.00
(ปานกลาง)
ระบบประเมินผลการสอนของ 3.00
ผลการ
3.42
4.38
3.62 รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
อาจารยโดยนิสิตทั้งระดับ
ดําเนินงาน
ระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 573 รายวิชา
บัณฑิตศึกษา
รวม 519 รายวิชา มีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 1)
ประเมินผลการสอนโดย
นิสิต 519 รายวิชา 2)
ประมวลผลการประเมิน
519 รายวิชา 3) แจงผลให
อาจารยทราบ 643 รายวิชา
4) นําผลไปปรับปรุง 519
รายวิชา (2200/573 = 3.62)
ผลประเมิน
5
5
5
เกณฑคาเฉลี่ย 3.21 - 4.00
(ดีเยี่ยม)
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คาถวง
ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ความคิดเห็นอื่นๆ
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547
8 รอยละของการคงไวซึ่งนิสิต
1.00
ผลการ
78.57%
87.50%
80.14%
87.50% จํานวนนิสิตที่รับเขา 266
ปริญญาตรีชั้นปที่ 2
ดําเนินงาน
คน มีจํานวนคงไวซึ่งนิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 2
จํานวน 233 คน
ผลประเมิน
3.00
4.00
4.00
4.00 เกณฑรอยละ 80.01-90.00
(ดี)
9 ภาวะการทํางานของบัณฑิต3.00
ผลการ
81.29%
81.29%
81.29% บัณฑิตปการศึกษา 2546
รอยละของการไดงานทําของ
ดําเนินงาน
จํานวน 288 คน ตอบ
บัณฑิตภายใน 3 เดือน
แบบสอบถาม 278 คน ได
งานทํา 164 คน ศึกษาตอ
62 คน รวม 226 คน
ผลประเมิน
5
5
5
เกณฑมากกวารอยละ 70
(ดีเยี่ยม)
10 รอยละของจํานวนบทความ
2.00
ผลการ
3.79%
0.00
3.79% จํานวนวิทยานิพนธ
จากวิทยานิพนธของนิสิต
ดําเนินงาน
ทั้งหมด (เฉพาะปริญญา
บัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพใน
เอก) 290 เรื่อง ไดรับการ
วารสารตอจํานวนวิทยานิพนธ
ตีพิมพเฉพาะวารสาร
ทั้งหมด
ระดับชาติ 11 เรื่อง
ผลประเมิน
5
5
เกณฑมากกวารอยละ 1.00
เรื่อง (ดีเยี่ยม)
11 ระบบการวัดและการ
2.00
ผลการ
4.39
4.41
4.83 (386
4.41 รายวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
วิชา จาก
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
ดําเนินงาน
573 วิชา มีผลการ
การศึกษาของนิสิต
400 วิชา)
ดําเนินงาน ดังนี้ 1) มีเกณฑ
การวัด 573 วิชา 2) แจง
เกณฑการวัดตอนิสิต 573
วิชา 3) ประมวลผล 573
วิชา 4) แจงผลใหนิสิต
ทราบตามเวลา 570 วิชา 5)
ปรับปรุงเครื่องมือวัด 239
วิชา
ผลประเมิน
5
5
5
5
เกณฑคาเฉลี่ย 4.01-5.00
(ดีเยี่ยม)
12 คาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับปจจัย 2.00
ผลการ
3,979.20 4,223.05 2,118.76 4,223.05 คาใชจายปจจัยเกื้อหนุน
เกื้อหนุนตอนิสิตเต็มเวลา
ดําเนินงาน บาท/คน บาท/คน บาท/คน บาท/คน 5,552,039.00 บาท FTES
เทียบเทา (บาท/คน)
(ตอนิสิต
ทั้งหมด ภาคปกติและภาค
ทั้งหมด)
พิเศษ 1,314.70 คน
ผลประเมิน

5

5

5

5

เกณฑมากกวา 5,000 บาท/
คน (ดีเยีย่ ม)
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คาถวง
ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ความคิดเห็นอื่นๆ
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547
13 จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการ 2.00
ผลการ
1 เครื่อง : 1 เครื่อง : 1 เครื่อง : 8 1 เครื่อง : คอมพิวเตอร 160 เครื่อง
สรางกระบวนการเรียนรูของ
ดําเนินงาน 7.81 คน 8.22 คน
คน
8.22 คน FTES ทั้งหมด (ภาคปกติ
นิสิตตอจํานวนนิสิตเต็มเวลา
และภาคพิเศษ) 1,314.70
เทียบเทา (1 เครื่อง : คน)
คน
ผลประเมิน
5
5
5
5
เกณฑ 1 : 11-15 คน (ดี)

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
14 คาใชจายในกิจกรรมสงเสริม
และพัฒนาการของนิสิตที่จัด
ภายในคณะตอจํานวนนิสิต
ทั้งหมด

15 ระบบอาจารยที่ปรึกษา

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
16 รอยละของเงินรายไดที่
สนับสนุนงานวิจัยภายในคณะ
วิชาตองบประมาณเงินรายได
ทั้งหมด

17 สัดสวนของเงินสนับสนุน
งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจํา

8.00

-

5.00

5.00

-

4.00

ผลการ
ดําเนินงาน

1,333.26
บาท/คน

1,303.94
บาท/คน

1,333.86
บาท/คน

ผลประเมิน

5

5

5

ผลการ
ดําเนินงาน

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 1

ผลประเมิน

5

5

2

20.00

-

-

2.50

-

2.00

ผลการ
ดําเนินงาน

0.71%

0.66%

0.00

ผลประเมิน

1

1

-

4.00

2.00

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลประเมิน

21,578.43 18,061.39
บาท/คน บาท/คน

2

2

0.00

-

5.00
1,866.29 คาใชจายในการพัฒนา
บาท/คน นิสิต 1,778,575 บาท
จํานวนนิสิตที่เขารวม
1,364 คน จํานวนนิสิต
ระดับปริญญาตรีทั้งหมด
953 คน
5
เกณฑมากกวา 1,300 บาท/
คน (ดีเยีย่ ม)
ระดับ 5 มีการดําเนินกิจกรรมใน
ระบบที่ปรึกษา 5 กิจกรรม
จาก 1 หนวยงาน (5/1 = 5)
5
เกณฑคาเฉลี่ย 4.51-5.00
(ดีเยี่ยม)
2.50
0.66%

งบประมาณเงินรายได
ทั้งหมด (ยกเวนหมวด
เงินเดือน คาจาง และงบ
ลงทุน) 40,613,531 บาท
เงินรายไดสนับสนุน
งานวิจัยภายในคณะ
270,000 บาท
1
เกณฑนอยกวารอยละ 2.1
(วิกฤต)
18,061.39 เงินสนับสนุนงานวิจัย
บาท/คน ภายในมหาวิทยาลัย
1,824,200 บาท อาจารย
ประจําทั้งหมด 101 คน
2
เกณฑ 10,001- 30,000
บาท/คน (ควรปรับปรุง)
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คาถวง
ผลการ
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
18 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
2.00
ผลการ
43,371.57 79,540.59
ของคณะวิชาที่ไดรบั จากแหลง
ดําเนินงาน บาท/คน บาท/คน
เงินภายนอกมหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจํา

19 รอยละของเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตองบประมาณ
วิจัยทั้งหมด

20

จํานวนบทความวิจัยที่พิมพ
เผยแพรและงานสรางสรรค/
สิทธิบัตร ตอจํานวนอาจารย
ประจํา

21 จํานวนรางวัลตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับผลงานวิจัยหรือผลงาน
สรางสรรคระดับชาติ และ
นานาชาติของอาจารยและนิสิต

22 รอยละของผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการ
เผยแพร/นําไปอางอิง และสามารถ
นําไปใชประโยชนตอ สังคมไดตอ
จํานวนอาจารยประจํา

4.00

6.00

2.00

2.00

ผลประเมิน

1

ผลการ
ดําเนินงาน

66.08%

ผลประเมิน

5

ผลการ
ดําเนินงาน

-

ผลประเมิน

-

ผลการ
ดําเนินงาน

-

ผลประเมิน

-

ผลการ
ดําเนินงาน

-

ผลประเมิน

-

คณะศึกษาศาสตร

คณะกรรมการประเมิน
ความคิดเห็นอื่นๆ
ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
14,234.23 79,540.59 เงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
บาท/คน บาท/คน ภายนอกมหาวิทยาลัย
8,033,600 บาท ซึ่งเปนเงิน
สนับสนุนภายในประเทศ
จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 101 คน
2
1
2
เกณฑ 50,001-100,000
บาท/คน (ควรปรับปรุง)
81.00%
71.49%
81.00% งบประมาณวิจัยทั้งหมด
9,917,800 บาท เงิน
สนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย
8,033,600 บาท
5
4
5
เกณฑมากกวารอยละ 60
(ดีเยี่ยม)
0.11 เรื่อง/ 16.20% 0.11 เรื่อง/ เฉลี่ย 3 ป มีบทความที่
คน
คน
ไดรับการเผยแพร 11 เรื่อง
มีจํานวนอาจารยประจํา
101 คน
1
2
1
เกณฑนอยกวา 0.21 เรื่อง/
คน (วิกฤต)
1.50
0.00
1.50 จํานวนผลงานวิจัยทั้งหมด
1 เรื่อง จํานวนผลงานที่
ไดรับรางวัล 1 เรื่อง ไมมี
จํานวนรางวัลตอนิสิต
จํานวนรางวัลตออาจารย 1
รางวัล : 101 คน (ใช
วิธีการคํานวณระดับ
คะแนนตามคูมือฯ หนาที่
60 เกณฑการใหคะแนน
ตามคูมือฯ หนาที่ 10)
2
1
2
เกณฑระดับคะแนนเฉลี่ย
1.5 แตนอยกวา 2.5 (ควร
ปรับปรุง)
8.91%
0.00
8.91% จํานวนอาจารยประจํา 101
คน มีผลงานที่ไดรับการ
เผยแพร 9 เรื่อง
5
5
เกณฑมากกวารอยละ 4.00
(ดีเยี่ยม)
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องคประกอบที่ 5 การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม
23 รอยละของจํานวนชั่วโมงที่
ใหบริการวิชาการของอาจารย
ประจําตอจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานทั้งหมด

24 รอยละของเงินรายไดจากการ
บริการวิชาการตองบประมาณ
เงินรายไดทั้งหมดของคณะ

25 รอยละของการไดรับเชิญไป
วิทยากร/กรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ/
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา
ทั้งหมด

คาถวง
ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547
8.00
3.25
3.25
3.25
2.00

3.00

3.00

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
26 จํานวนกิจกรรม / โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

5.00

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ

14.00

27 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
แบบธรรมาภิบาล และภาวะ
ผูนํา

2.00

5.00

ผลการ
ดําเนินงาน

19.41%

29.73%

0.00

ผลประเมิน

4

4

-

ผลการ
ดําเนินงาน

0.49%

2.23%

0.00

ผลประเมิน

1

1

-

ผลการ
ดําเนินงาน

47.06%

62.38%

100% (111
ชุด)

ผลประเมิน

5

5

5

-

5.00

5.00

-

ความคิดเห็นอื่นๆ

29.73% มีจํานวนการใหบริการ
วิชาการ 16.76 ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงภาระงาน
56.37 ชั่วโมง
4
เกณฑรอยละ 15.01-20.00
หรือรอยละ 25.01-30.00 (ดี)
2.23% งบประมาณเงินรายได
ทั้งหมด 19,059,575 บาท
เงินรายไดจากการบริการ
วิชาการ 425,516 บาท
1
เกณฑนอยกวารอยละ 5.01
หรือมากกวารอยละ 40.00
(วิกฤต)
62.38% อาจารยประจําทัง้ หมด 101
คน ไดรับเชิญจากภายนอก
รวม 63 ครั้ง ประกอบดวย
1) กรรมการวิชาการ 23 ครั้ง
2) กรรมการวิชาชีพ 23 ครั้ง
3) กรรมการวิทยานิพนธ 17
ครั้ง
5
เกณฑมากกวารอยละ 20
(ดีเยี่ยม)
5.00

ผลการ 5 กิจกรรม 7 กิจกรรม 5 กิจกรรม 7 กิจกรรม กิจกรรมระดับคณะ 7
ดําเนินงาน
กิจกรรม ผูเขารวม 618 คน
งบประมาณ 213,000 บาท
ผลประเมิน
5
5
3
5
เกณฑมากกวา 3 กิจกรรม
(ดีเยี่ยม)
3.86
3.86
ผลการ
ดําเนินงาน

4.38

4.38

4.00

4.46

สรุปในภาพรวมของคณะ
จากทั้งหมด 13 ทาน

ผลประเมิน

4

4

4

4

เกณฑ 3) +มีการประเมินผล
การดําเนินงานในเชิง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนเปน
ระยะ
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28 จํานวนอาจารยประจําตอ
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา
ของคณะ

29 สัดสวนของจํานวนบุคลากร
สาย ก ตอบุคลากรสาย
สนับสนุนในคณะทั้งหมด

30 รอยละของคาใชจายในการ
พัฒนาอาจารยประจําตอ
คาใชจายหมวดเงินเดือน

31 จํานวนวันเฉลีย่ ในการพัฒนา
บุคลากรประจําสายสนับสนุน

32 ระบบฐานขอมูลในการบริหาร
การเงิน บริหารการศึกษา
บริหารบุคคล และบริหาร
ระบบคุณภาพครบทั้ง 4 ระบบ
ครบถวนเชื่อมโยงเปนปจจุบัน
และทันเวลา

คาถวง
ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ความคิดเห็นอื่นๆ
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547
2.00
ผลการ
1 : 13.31 1 : 13.02 1 : 8.44 1 : 13.02 จํานวนอาจารยประจํา 101
ดําเนินงาน
คน ขอมูล FTES ทั้งหมด
1,314.70 คน
ผลประเมิน
1
1
5
1
เกณฑ 1 : 22.5 ± ต่ํากวา
หรือมากกวา40% (วิกฤต)
2.00
ผลการ
0.59
0.59 21.43% (56 0.59 จํานวนบุคลากรสาย ก 101
ดําเนินงาน
: 44) หรือ
คน สายสนับสนุน 71 คน
(1.29 : 1)
รวมทั้งหมด 172

2.00

1.00

3.00

ผลประเมิน

5

5

1

5

ผลการ
ดําเนินงาน

1.43%

1.17%

0.00

1.17%

ผลประเมิน

2

2

-

2

ผลการ
ดําเนินงาน

-

ผลประเมิน

-

ผลการ
ดําเนินงาน

ครบทั้ง 4
ฐาน
เชื่อมโยง มี
การ
ปรับปรุง
และ
ทันเวลา
ผลประเมิน
5

3.83 วัน/ 1.9 วัน/คน 3.83 วัน/
คน
คน

5

2

ครบทั้ง 4
ฐาน
เชื่อมโยง มี
การ
ปรับปรุง
และ
ทันเวลา
5

3 ฐาน

5

5

เกณฑสัดสวนบุคลากรสาย
ก อยูระหวาง 0.50 (ดีเยี่ยม)
คาใชจายหมวดเงินเดือน
57,987,976 บาท และ
คาใชจายในการพัฒนา
อาจารยประจํา 680,125
บาท
เกณฑรอยละ 1.01-1.50
(ควรปรับปรุง)
จํานวนวันที่ไดรับการ
พัฒนา 423 วัน ผลการ
ประเมินระดับบุคคล 222
วัน คิดคาเฉลี่ยคะแนน
ระดับหนวยงาน 3.83
เกณฑผลการประเมินเฉลี่ย
ของบุคลากรทั้งหมด
มากกวา 3.00 (ดีเยีย่ ม)
มีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลครบทั้ง 4 ฐาน
และระบบฐานขอมูลเปน
ปจจุบันและทันเวลา แต
ระบบฐานขอมูลยังไมมี
ความเชื่อมโยง

ครบทั้ง 4
ฐาน
เชื่อมโยง มี
การ
ปรับปรุง
และ
ทันเวลา
5
เกณฑมีฐานขอมูลครบ
เชื่อมโยง มีการปรับปรุง
และทันเวลา (ดีเยีย่ ม)
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คาถวง
ผลการ
คณะศึกษาศาสตร
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2546
2547
33 รอยละของจํานวนบุคลากรที่
2.00
ผลการ
99.02% 100.00% 68.00% 100.00%
เปนกรรมการในคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ชุดตางๆ ระดับคณะตอ
บุคลากรทั้งหมดในคณะ

องคประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ
34 รอยละของเงินรายไดจาก
ภายนอกรวมทั้งหมดตอรายรับ
จริงทั้งหมด

35 รอยละของคาใชจายดาน
เงินเดือนบุคลากรทุกประเภท
ตอคาใชจายทั้งหมดภายใน
คณะ

36 รอยละของเงินเดือนบุคลากร
ประจําในสายสนับสนุนตอ
คาใชจายทั้งหมดภายในคณะ

37 รอยละของคาใชจายในการ
บริหารจัดการของสวนกลาง
ของคณะตอคาใชจา ยทั้งหมด

ผลประเมิน

5

5

2.00

5

5.00

-

-

2.50

-

2.70

1.00

ผลการ
ดําเนินงาน

3.46%

6.10%

11.89%

6.10%

ผลประเมิน

1

1

3

ผลการ
ดําเนินงาน

53.65%

53.08%

62.24%

ผลประเมิน

2

2

1

ผลการ
ดําเนินงาน

21.96%

22.68%

39.31%

ผลประเมิน

2

2

1

ผลการ
ดําเนินงาน

8.75%

10.38%

2.43%

ผลประเมิน

5

5

5

1.00

0.50

1.50

ความคิดเห็นอื่นๆ

เปนกรรมการฯ ภายใน
คณะ 172 คน บุคลากร
ทั้งหมด 172 คน (อาจารย
101คน และบุคลากรสาย
สนับสนุน 71 คน)
เกณฑมากกวารอยละ
25.00 (ดีเยี่ยม)

รายรับจริงทั้งหมด
131,699,306 บาท เงิน
รายไดจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 8,033,600
บาท
1
เกณฑนอยกวารอยละ
25.01 (วิกฤต)
53.08% คาใชจายทั้งหมด
113,288,021 บาท
คาใชจายดานเงินเดือน
60,130,456 บาท
2
เกณฑรอยละ 50-59 (ควร
ปรับปรุง)
22.68% คาใชจายทั้งหมด
113,288,021 บาท
เงินเดือนบุคลากรสาย
สนับสนุน 25,694,195
บาท
2
เกณฑรอยละ 21-25 (ควร
ปรับปรุง)
10.38% คาใชจายทั้งหมด
113,288,521 บาท
คาใชจายในการบริหาร
จัดการสวนกลางของคณะ
11,758,855 บาท
5
เกณฑนอยกวารอยละ 31
(ดีเยี่ยม)
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38 คาเสื่อมราคาของครุภัณฑและ
สิ่งปลูกสรางทั้งหมดภายใน
คณะตอจํานวนนิสติ เต็มเวลา
เทียบเทา

39 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ
ตอรายรับจริงทั้งหมด

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
40 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน

41 รอยละของแนวทาง/กิจกรรม/
โครงการ ที่ไดรับการ
ดําเนินงานตามที่ระบุไวตอ
จํานวนแผนพัฒนาทั้งหมดที่
กําหนดไวจากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน (ใน
รอบปที่ผานมา)

คาถวง
ผลการ
น้ําหนัก ดําเนินงาน/ การประเมินตนเอง
ผลประเมิน ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
0.00
ผลการ
2,143.24 2,301.11
ดําเนินงาน บาท/คน บาท/คน

1.00

5.00
2.00

3.00

คณะศึกษาศาสตร
คณะกรรมการประเมิน
ความคิดเห็นอื่นๆ
ปการศึกษา ปการศึกษา
2546
2547
2,109.36 >2,301.11 คาเสื่อมราคาทั้งหมด
บาท/คน บาท/คน 3,025,266 บาท FTES

ผลประเมิน

5

5

5

ผลการ
ดําเนินงาน

10.00%

8.39%

24.78%

ผลประเมิน

1

1

3

2

-

-

5.00

-

5.00

ผลการ คาคะแนน คาคะแนน
ดําเนินงาน
5
5

0.00

ผลประเมิน

5

5

-

ผลการ
ดําเนินงาน

-

100.00%

100.00%

ผลประเมิน

-

5

ทั้งหมด 1,314.70 คน
เนื่องจากคาเสื่อมราคาไมได
รวมครุภัณฑที่ใชในการเรียน
การสอน รายงานไมเกิน 5 ป
ซึ่งไมมีผลตอการประเมิน
เกณฑนอยกวา 10,000 บาท/
คน/ป (ดีเยี่ยม)

13.98% รายรับจริงทั้งหมด
131,699,306 บาท และ
คาใชจายทั้งหมด
113,288,021 บาท
เกณฑรอยละ 10.01-20.00
หรือรอยละ 50.01-55.00
(ควรปรับปรุง)

คาคะแนน จํานวนหนวยงานภายใน
ทัง้ หมด 6 หนวยงาน รับการ
5

5

ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
ภายในและมีการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงครบทั้ง 6
หนวยงาน (ใชเกณฑการ
ประเมินฯ ตามคูมือดัชนีฯ
หนา 10)
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือ
มากกวา (ดีเยี่ยม)

100.00% ระดับคณะมีจํานวน
ขอเสนอแนะและจุดที่ควร
พัฒนาจากผลการตรวจสอบ/
ประเมินฯ 22 กิจกรรม จัดทํา
แผนพัฒนาฯ 19 กิจกรรม มี
การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาฯ 19 กิจกรรม ซึ่ง
ครอบคลุมตามขอเสนอแนะฯ
จากผลการตรวจสอบ/
ประเมินฯ ที่กําหนดไว

5

5

5

เกณฑมากกวารอยละ
80.00 (ดีเยี่ยม)
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การแปลความหมายตามเกณฑการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ
คาระดับคะแนน
ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา 1.5
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แตนอ ยกวา 2.5
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5 แตนอ ยกวา 3.5
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 แตนอ ยกวา 4.5
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือมากกวา

การแปลผล
วิกฤต
ควรปรับปรุง
ปานกลาง
ดี
ดีเยีย่ ม

เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพในภาพรวมตามดั ช นี ป ระเมิ น ของคณะศึ ก ษาศาสตร
ประจําป 2548 พบวา ผลการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 อยูในเกณฑดี สวน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 อยูในเกณฑดี
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ภาคผนวกที่ 3
ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2548
คณะศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548

คณะกรรมการฯ พบผูบ ริหารคณะศึกษาศาสตร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาพลศึกษา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมสํานักงานเลขานุการคณะฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
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คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหนวยบริการสารสนเทศ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมศูนยจัดการคุณภาพการศึกษา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหองสมุดคณะฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมศูนยคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษาฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

คณะกรรมการฯ สัมภาษณนสิ ิตปริญญาโทและเอก
วันที่ 1 ธันวาคม 2548

คณะกรรมการฯ สัมภาษณผใู ชบัณฑิต และศิษยเกา
วันที่ 1 ธันวาคม 2548

คณะกรรมการฯ สัมภาษณผูแทนอาจารย คณะศึกษาศาสตร
วันที่ 1 ธันวาคม 2548

คณะกรรมการฯ สัมภาษณบุคลากร คณะศึกษาศาสตร
วันที่ 1 ธันวาคม 2548
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คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาอาชีวศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมภาควิชาการศึกษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณ
วิชาชีพศึกษาศาสตร วันที่ 1 ธันวาคม 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมศูนยการศึกษาเชิงหรรษา
วันที่ 1 ธันวาคม 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
วันที่ 1 ธันวาคม 2548

คณะกรรมการฯ พบคณะกรรมการจัดการคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
วันที่ 2 ธันวาคม 2548

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตแหง มก.
วันที่ 1 ธันวาคม 2548

คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินฯใหผูบริหาร
บุคลากรของคณะฯ รับทราบวันที่ 2 ธันวาคม 2548
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