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ตอนท่ี 6 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 

 การตรวจประเมินคุณภาพภายในของ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   

ประจ าปกีารศึกษา 2556  โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย 

1)  ดร.สุวิทย ์ นามมหาจักร     ประธานกรรมการ  (มรภ.อุดรธานี)   

2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตรัิตน์  แวน่เรืองรอง กรรมการ 

3)  นายภคพล  คติวัฒน์     กรรมการ 

4)  นางกิรอัชฌา  แถมสมด ี    กรรมการและเลขานุการ 

5)  นางสาวนวพร  วรรณทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดย

คณะกรรมการตรวจประเมินได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 

2556 (1 มถิุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

 ส าหรับผลการตรวจประเมิน   พบวา่   คณะครุศาสตร์    มกีารด าเนนิงานตามระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ มรสน. 11 องค์ประกอบ มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 46 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน

เฉลี่ย 4.77 อยู่ในการด าเนินงานระดับ  ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ย 4.75  

อยู่ในการด าเนินงานระดับ ดีมาก การด าเนินงานตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. 9  องค์ประกอบ  มีการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ จ านวน 37 ตัวบ่งชี้ คณะครุศาสตร์ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 อยู่ในการ

ด าเนินงานดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ย 4.71 อยู่ในการด าเนินงานระดับ 

 ดีมาก  และการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ จ านวน  43 ตัวบ่งชี้ คณะครุศาสตร์ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

4.75 อยู่ในการด าเนินงาน ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการมีคะแนนเฉลี่ย 4.73 อยู่ในการ

ด าเนนิงานระดับ ดีมาก 
 

วิธีการตรวจประเมิน 

การวางแผนและการประเมิน 

การเตรยีมการและวางแผนก่อนการตรวจ 

1. ศกึษาและวเิคราะห์รายงานการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์ 

2. ศกึษาโครงสร้างของคณะครุศาสตร์ 

3. จัดท าแผนการตรวจประเมินภายใน 

4. แจ้งแผนการตรวจประเมินภายในให้กับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

5. ประสานงานหนว่ยงาน ในการจดัเตรียมขอ้มูลและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายงาน 

การประเมินตนเอง 
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การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 

1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเอง 

2. ตรวจเยี่ยม ที่คณะครุศาสตร์ 

3. สัมภาษณผ์ู้บริหาร ประกอบด้วย ระบุช่ือ-สกุล 

   1.  ผศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์   คณบดีคณะครุศาสตร์ 

   2.  นายบุญส่ง  วงค์ค า    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

   3.   นางสาวสุพัตรา ปสังคโท  หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

4.  สัมภาษณอ์าจารย์ ระบุช่ือ-สกุล  

    1.  นางสาวสุพัตรา  ปสังคโท  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศึกษาพิเศษ 

   2. นายธนา  เตมรัีกษ์  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

   3. นางสาวเพ็ญพรรษา  ปกาสิทธ์ิ   อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

   4. นางสาวพรพมิล  ศิวนิา  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

   5. นายวรีวัฒน์  ค าแสนพัน  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

                                                    การกีฬา  

   6. นายสุดประไทย  บุพศิริ  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

   7. นางสาวอ าพร  ดัชถุยาวัตร  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

   8. นายธเนศพล  เจริญราษฎร์  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

   9. ดร.อภิสทิธ์ิ สมศรีสุข  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

  10. นางสาวเบญจพร  อุผา  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

  11. นางสาวอชิยา  จีนะกาญจน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาหลักสตูรและการสอน 

  12. นายอภวิัฒน์  ปานทอง  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

                                                    การกีฬา 

  13. นายวรีวัฒน์  สัทธรรม  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

                                                    การกีฬา 

  14. นายนพรักษ ์ แกสมาน  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

                                                    การกีฬา 

  15. นายวสันต ์ วงศ์กาฬสนิธ์ุ   อาจารย์ประจ าสาขาวชิาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์ 

                                                    การกีฬา 

  16. นางสาวลดาวัลย์  มะลไิทย  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

  17. นางผกาพรรณ  วะนานาม  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

  18. นางสาววัชราภรณ์  เขาเขจร อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

  19. นางสาวจินดา  ลาโพธ์ิ  อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

  20. นายสถติย์  ภาคมฤค    อาจารย์ประจ าสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 
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5. สัมภาษณพ์นักงานสายสนับสนนุ  

   1. นายกฤษณะ  กีวิไลย ์   นักวชิาการศึกษา 

   2. นางสาวสุจิตรตา  ศรีปากดี   เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

   3. นางพรพมิล  ภาคมฤค  นักวชิาการศึกษา 

   4. นายนัทพงษ์  ยศไชยวบูิลย ์  นักวชิาการพัสด ุ

   5. นายบุญเกือ้  ครุธค า  นักวชิาการคอมพวิเตอร์  
 

6. สัมภาษณน์ักศกึษา ระบุ 

   1.  นางสาวนภาพร  โคตรอาษา สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 2 

 2.  นางสาวเบญจมาศ  ระวัตร สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 4 

 3.  นางสาวสุรีย์มาศ  สุวรรณเมฆ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีท่ี 4 

 4.  นางสาวธารารัตน์  ทองเหลอืง สาขาวิชาการศกึษาพเิศษ ชัน้ปีท่ี 4 

 5.  นายธรีะพล  หอมเฮ้า  สาขาวิชาการศกึษาพเิศษ ชัน้ปีท่ี 4 

 6.  นายอัครเดช  เมอืงแทน  สโมสรนักศกึษา คณะครุศาสตร์  ชั้นปีท่ี 2 

7.  นายพัทธณะไชย  ห่วงแก้ว  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา ชัน้ปีท่ี 5 

8.  นายมนตรี  นาคีย ์  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา ชัน้ปีท่ี 4 

     (นายกสโมสรนักศกึษาฯ ป ี56) 

9.  นางสาวปรียา  ศรีพ้ัว  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย ชัน้ปีท่ี 5 

10. นายวงศธ์วัช  อุดมกัน  สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศึกษา ชัน้ปีท่ี 5 

 
7. สัมภาษณ์ผู้ใชบั้ณฑิต  ประกอบด้วย 

    1.  นายอนุสทิธ์ิ  นามโยธา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนกงุ 

         2.  นายจ านง  ประสานวงศ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

         3.  นางปวณีา  ค าชมภู  ผู้อ านวยการโรงเรียนงิ้วด่อน 
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สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของคณะครุศาสตร์  ตามเกณฑ์  มรสน. (47 ตัวบ่งชี้) 

 

องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน 

รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

องคป์ระกอบท่ี 1    ปรัชญา  ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนนิการ 

4.82 4.82 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.34 4.34 ด ี ด ี

องคป์ระกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 4   การวจิัย 4.99 4.99 ดมีาก ดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.83 4.63 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

4.92 4.92 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 10 องคป์ระกอบตามนโยบาย 3 ดี 

(3D) 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี  11 การด าเนนิงานเพื่อบรรลุถึง 

อัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ 4.77 4.75 ดีมาก ดมีาก 

 

การค านวณตารางของ มรสน. 47 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ีของสกอ. 23 ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ีของสมศ. 20 ตัวบ่งช้ี + 

องคป์ระกอบท่ี 10 คือ ตัวบ่งช้ี 10.1 และ 10.2 + องคป์ระกอบท่ี 11 คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 และ 11.2  

 

 

 

 

 



~ 211 ~ 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์  ปีการศกึษา  2556  

สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของคณะครุศาสตร์ ตามเกณฑ์ สกอ.+สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) 

 

องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน 

รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

องคป์ระกอบท่ี 1    ปรัชญา  ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนนิการ 

4.82 4.82 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.34 4.34 ด ี ด ี

องคป์ระกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 4   การวจิัย 4.99 4.99 ดมีาก ดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 4.75 ดีมาก ดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ 4.74 4.71 ดีมาก ดีมาก 

 
การค านวณตารางของ สกอ. 37  ตัวบ่งช้ี  คือ ตัวบ่งช้ีของสกอ. 23 ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ีของสมศ.14 ตัวบ่งช้ี และ 

ไมน่ าตัวบ่งช้ีดังตอ่ไปน้ีมาค านวณ คือ  1.2.1 (สมศ16.1), 1.2.2 (สมศ.16.2), 1.3 (สมศ.17) , 5.5.1 (สมศ.18.1) ตัว

บ่งช้ี 5.5.1 (สมศ.18.1)  ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2 (สมศ.15)  องคป์ระกอบท่ี 10 คือ ตัวบ่งช้ี 10.1 และ 10.2 ,  

องคป์ระกอบท่ี 11 คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 และ 11.2  
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สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของคณะครุศาสตร์ ตามเกณฑ์ สกอ.+สมศ. (43 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบ 

ค่าคะแนน 

รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

องคป์ระกอบท่ี 1    ปรัชญา  ปณิธาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนนิการ 

4.82 4.82 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 4.34 4.34 ด ี ด ี

องคป์ระกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนา นักศกึษา 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 4   การวจิัย 4.99 4.99 ดมีาก ดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่

สังคม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 4.83 4.63 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

4.92 4.92 ดีมาก ดีมาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองคป์ระกอบ 4.75 4.73 ดีมาก ดีมาก 

 
การค านวณตารางของ สกอ. 43 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ีของสกอ. 23 ตัวบ่งช้ี + ตัวบ่งช้ีของสมศ. 20 ตัวบ่งช้ี  

และ ไมน่ าองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีดงัตอ่ไปน้ีมาค านวณ คือ  องคป์ระกอบท่ี 10 คือ ตัวบ่งช้ี 10.1 และ 10.2 ,  

องคป์ระกอบท่ี 11 คือ ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 และ 11.2 
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สรุปการประเมินทุกองค์ประกอบของ คณะครุศาสตร์  ตามเกณฑ์  สมศ. 

 

ตัวบ่งชี ้

คุณภาพ 

ค่าคะแนน 

รายตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ประเมนิ

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.9  (สมศ.1) 4.33 4.33 ด ี ด ี

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.10  (สมศ.2) 4.29 4.29 ด ี ด ี

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.11  (สมศ.3) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.12  (สมศ.4) 2.50 2.50 ตอ้งปรับปรุง ตอ้งปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4  (สมศ.5) 4.96 4.96 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5  (สมศ.6) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.6  (สมศ.7) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3  (สมศ.8) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4  (สมศ.9) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2  (สมศ.10) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3  (สมศ.11) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.5  (สมศ.12) - - - - 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.6  (สมศ.13) 4.14 4.14 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.13  (สมศ.14) 2.85 2.85 พอใช ้ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  (สมศ.15) 4.89 4.84 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.1  (สมศ.16.1) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.2  (สมศ.16.2) 4.29 4.29 ด ี ด ี

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  (สมศ.17) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5.1  (สมศ.18.1) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5.2  (สมศ.18.2) 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

คา่คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบง่ชี ้ 4.83 4.58 ดีมาก ดีมาก 
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สรุปจุดแข็ง แนวทางเสรมิ จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข  และพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนการด าเนินการ 

จุดแข็ง  

คณะครุศาสตรม์ีการพัฒนาและน าปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และ

แผนการด าเนินการท่ีระบุอยู่ในแผนกลยุทธ์ของคณะ  และมแีผนปฏบัิติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  อย่างชัดเจนตามกระบวนการ PDCA   

แนวทางเสริม 

ควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มโีอกาสทางดา้นการแสดงศักยภาพและ

ความสามารถอย่างเต็มท่ีท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

1. ควรระบุความชัดเจนในการอ้างอิงเอกสาร เพื่อง่ายต่อการตรวจประเมนิ

ในแต่ละตัวบง่ชี้ รวมถึงค าถูกค าผิด 

2. ปรับรหัสการอ้างอิงเอกสารสารให้ตรงกับเอกสาร 

องค์ประกอบที่ 2   

การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง  

1. คณะครุศาสตรม์ีการจัดท า  มคอ.3 และ มคอ.5  ทุกสาขาวิชา   

2. มีการเสรมิสรา้งความเป็นผู้มจีิตอาสาให้แก่นักศึกษา  โดยมกีิจกรรมของแต่

ละสาขาวิชาไดเ้ป็นอย่างดี 

แนวทางเสริม 

1. จัดท า  มคอ. 4 ให้ครบทุกสาขาวิชา 

2. จัดเก็บ  มคอ.3 และ มคอ.5  อย่างเป็นระบบและครบตามเกณฑ์ของแต่ละ 

ตัวบ่งชี้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีระบบการติดตามผลการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

ตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมท่ีก าหนดอย่างชัดเจน 

2. ส่งเสรมิให้อาจารย์จัดท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการให้มากยิ่งขึน้  

รวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3   

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง  

คณะครุศาสตรม์รีะบบ และกลไกของอาจารย์ท่ีปรกึษาท่ีเป็นรูปธรรม เช่น 

โดยมชี่องทางในการให้ค าปรกึษาหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์อาจารย์     

ท่ีปรึกษาคณะครุศาสตร ์ 

แนวทางเสริม 

การตัง้สมาคมศิษย์เก่าของคณะ เพื่อใชเ้ป็นฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมทาง

วิชาการและวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่า 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ควรใช้หลักฐานรายงานการประชุม โดยให้ระบุ

การประชุมครั้งท่ี วันท่ี และเรื่องท่ีน าเข้าท่ีประชุม 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 4   

การวิจัย 

จุดแข็ง  

คณะครุศาสตรม์เีครือข่ายในการวิจัย  และสามารถสร้างความร่วมมือในการ 

ท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี 

แนวทางเสริม 

ควรมีสรา้งเครือข่ายงานวิจัยกับศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา  เนื่องจากสว่นใหญ่ท างานอยู่ในแวดวงการศึกษาอยู่แลว้ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

สง่เสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ให้เพิ่มมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จัดอบรมและหาพี่เลี้ยงในการแนะน าเรื่องของการท าวิจัย  เพื่อกระตุ้นและ

ท าให้คณาจารย์เข้าใจเรื่องการท าวิจัยมากขึน้ 
องค์ประกอบที่ 5 

การบริการวชิาการแก่สังคม 

จุดแข็ง  

มกีารให้บรกิารวิชาการแก่สังคมและมคีวามร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกโดยเฉพาะสถานศึกษา 

แนวทางเสริม 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น 

 จุดที่ควรพัฒนา 

ความชัดเจนในการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บรกิารมาใช้ในการ

พัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

วิเคราะห์โครงการท่ีเกี่ยวกับบรกิารวชิาการแก่สังคม  เพื่อน ามาบูรณาการ

กับการเรยีนการสอนและการวิจัย 

องค์ประกอบที่ 6 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จุดแข็ง  

1. คณะครุศาสตร ์ มกีารมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

และไดร้ับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการให้ความรูแ้ละก าหนด

แนวทางพัฒนาดา้นวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ 

2. คณะครุศาสตร์มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม          

ตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  (PDCA)  

แนวทางเสริม 

เน้นการสรา้งประโยชน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสังคม ท้องถิ่นของตนเอง 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 7 

การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง  

คณะครุศาสตรม์กีระบวนการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการความเสี่ยงและ

มกีลไกในการติดตามผลการประเมนิเพื่อน าเอาข้อมูลมาปรับใช้และระบุไว้

ในแผนการปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร ์ 

ในปีต่อไป 

แนวทางเสริม 

คณะผู้บริหารควรมมีาตรการในการควบคุมและติดตามประเด็นท่ีมี 

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการอย่างใกลช้ิดและสม่ าเสมอ 

องค์ประกอบที่ 8 

การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง   

คณะครุศาสตรม์ีระบบการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 

แนวทางเสริม 

ควรมกีารรายงานทางการเงินแก่ผู้บรหิารในการประชุมผู้บริหารคณะ     

ทุก 2 เดอืนเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณ และช่วยในการวิเคราะห์การ

ใชง้บประมาณ 

องค์ประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

จุดแข็ง  

ผู้บริหารคณะครุศาสตร ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษาส าหรับบุคลากรทุกระดับ  โดยมกีารจัดโครงการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูเ้กี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ คณะครุศาสตรม์ี

กลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ  ไดแ้ก่ ผู้บริหาร  บุคลากรสายวิชาการ  

บุคลากรสายสนับสนุน  และนักศึกษา ผู้มีสว่นได้เสีย 

แนวทางเสริม 

สง่เสริมให้มกีารจัดกิจกรรม / โครงการ ท่ีให้ความรู้ดา้นการประกันคุณภาพ

การศึกษา  แก่บุคลากรทุกกลุ่ม  อย่างต่อเนื่อง  และส่งเสรมิให้นักศึกษาน า

กระบวนการ  PDCA  ไปใช้ในการจัดกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ   

องค์ประกอบที่  10 

องค์ประกอบตามนโยบาย

สถานศึกษา  3  ดี  (3  D) 

จุดแข็ง  

คณะครุศาสตรม์ีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการบริหารสถานศึกษา 3 ด ี

(3D) ครบทุกดา้น  รวมท้ังมีการรายงานผลการประเมินวัตถุประสงค์ของ

แผนพัฒนานักศึกษาต่อคณะกรรมการบรหิารคณะ  เพื่อน าข้อเสนอแนะไปใช้ใน

การพัฒนากิจกรรม / โครงการต่อไป  ภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

PDCA 

แนวทางเสริม 

คณะครุศาสตรค์วรจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาของคณะ  ให้ชัดเจน  โดยระบุ

โครงการของแต่ละกลยุทธ์ให้ชัดเจน 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่  11 

การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึง 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง  

คณะครุศาสตร ์ให้โอกาสกับนักศึกษาทุก ๆสาขาวิชาไดเ้ข้ารว่มแข่งขันเพื่อให้

เกิดความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้นักศึกษาไดร้ับ

การยกย่องในระดับชาติ และนานาชาติดังน้ี      

     1. นักศึกษาคณะครุศาสตรม์ีทักษะวิชาชีพ ซึ่งเห็นไดจ้ากนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย นางสาววนิดา  หน่ึงค าม ีได้รับรางวัลชนะเลศิ การ

ประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ในโครงการเส้นทางสูด่วงดาว  จาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

     2. นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา  

คณะครุศาสตร ์นายวชิรวทิย์ อุตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2         

รุน่ World Junior Men”s Bodybuilding 75 kg ณ ประเทศเวียดนาม 

     3. นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา                    

นายพัทธณะไชย  ห่วงแก้ว นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  คณะครุศาสตร ์ได้รับรางวัล

ชมเชยจากโครงการรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ เพื่อยก

ย่องชูเกียรตินิสิตท่ีปฏบัิติงานดว้ยความทุ่มเท เสยีสละ เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาการศึกษา 

     4. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลศิ 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ และรองชนะเลิศอันดับ 2  

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แนวทางเสริม 

สง่เสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ  เข้ารว่มแข่งขันในทุก ๆ

กิจกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ ต่อไป 
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ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย              
คะแนนการประเมนิโดย

คณะกรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์         = บรรล ุ

ตัวหาร 
 (%หรือ

สัดส่วน) 
  =  ไม่บรรล ุ

37 

 ตัวบ่งชี้ 

43 

 ตัวบ่งชี้ 

47 

 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.1 (สมศ.16.1) 5  ข้อ 5 ข้อ 
- 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2.2 (สมศ.16.2) 4 คะแนน 4.29 คะแนน 
- 4.29 4.29 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3(สมศ.17) 5  ข้อ 5 ข้อ 
- 5.00 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่1   5.00 4.82 4.82   4.83 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 5  ข้อ 5 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 

ร้อยละ  30 

 20x 100   

55.5 

ร้อยละ 

37.84 

 - 5.00 5.00 

37.84 x 5   

30 

ค่าเฉลี่ย 

5.00 

    

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 

ร้อยละ  50 

 16 x 100   

55.5 

ร้อยละ 

28.83 

 - 2.40 2.40 

 28.83 x 5    

60 

ค่าเฉลี่ย 

2.40   
   

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 7  ข้อ 7 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 7  ข้อ 7 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 7  ข้อ 7 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 5  ข้อ 5 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 5  ข้อ 5 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.9 (สมศ.1) 
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 86.53  - 4.33 4.33 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.10 (สมศ.2) 4 คะแนน 4.29 คะแนน 
- 4.29 4.29 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.11 (สมศ.3) 
ร้อยละ  25 

ร้อยละ 48.10  - 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย              
คะแนนการประเมนิโดย

คณะกรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์         = บรรล ุ

ตัวหาร 
 (%หรือ

สัดส่วน) 
  =  ไม่บรรล ุ

37 

 ตัวบ่งชี้ 

43 

 ตัวบ่งชี้ 

47 

 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.12 (สมศ.4) 
ร้อยละ  30 

ร้อยละ 22.06  - 2.50 2.50 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.13 (สมศ.14) ดัชนี 5 190   = 

  55.5 

ดัชนี 3.42   - 2.85 2.85 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่ 2  4.34 4.34 4.34 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 7  ข้อ 7 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 6  ข้อ 6 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่3 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 5  ข้อ 8 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 5  ข้อ 5 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 25,000 

บาท/คน 

31,718.45 บาท/คน  5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.4 (สมศ.5) ร้อยละ 10 ร้อยละ 9.91  - 4.96 4.96 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.5 (สมศ.6) ร้อยละ 15 ร้อยละ 21.62  - 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.6 (สมศ.7) ร้อยละ 10 ร้อยละ 16.67  - 5.00 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่4  5.00 4.99 4.99   4.20 4.20 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 5  ข้อ 5 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 5  ข้อ 5 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 (สมศ.8) ร้อยละ 30 ร้อยละ 100  5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 (สมศ.9) 5  ข้อ 5 ข้อ 
- 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.5.1 (สมศ.18.1) 5  ข้อ 5 ข้อ 
- 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.5.2 (สมศ.18.2) 5  ข้อ 5 ข้อ 
- 5.00 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่5  5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 5  ข้อ 5 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย              
คะแนนการประเมนิโดย

คณะกรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ์         = บรรล ุ

ตัวหาร 
 (%หรือ

สัดส่วน) 
  =  ไม่บรรล ุ

37 

 ตัวบ่งชี้ 

43 

 ตัวบ่งชี้ 

47 

 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.2 (สมศ.10) 5  ข้อ 5 ข้อ 
- 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.3 (สมศ.11) 5  ข้อ 5 ข้อ 
- 5.00 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่6   5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 7  ข้อ 7 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 5  ข้อ 5 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 5  ข้อ 5 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 6  ข้อ 6 ข้อ 
4.00 4.00 4.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.6 (สมศ.13) 4  คะแนน 4.60 คะแนน  - 4.14 4.14 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่7  4.75 4.63 4.63 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชีท้ี ่8.1 7  ข้อ 7 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่8  5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 9  ข้อ 9 ข้อ 
5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.2 (สมศ.15) 4.51 

คะแนน 

4.81 คะแนน  - 4.84 4.84 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่9  5.00 4.92 4.92 

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรฐับาลสถานศกึษา 3 ดี (3D) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10.1 5  ข้อ 5 ข้อ 
- - 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10.2 3  ด้าน 3 ด้าน 
- - 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่10  - - 5.00   5.00 

องค์ประกอบที่ 11 การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11.1 5  ข้อ 5 ข้อ 
- - 5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11.2 5  ข้อ 5 ข้อ 
- - 5.00 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่11  - - 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ   4.71 4.73 4.75 
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ตาราง ป.2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 

0.00–1.50  การด าเนินงาน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงาน 

 ปรับปรุง 

2.51–3.50 การด าเนินงาน

ระดับพอใช ้

3.51–4.50 การด าเนินงาน

ระดับดี 

4.51–5.00 การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

 

รวม 

 

สกอ. 

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

1 - - - 5.00 5.00 5.00 - 4.76 4.76 5.00 4.82 4.82 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

2 4.13 4.13 4.13 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.34 4.34 4.34 ด ี ด ี ด ี

3 - - - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 5.00 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

5 - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

6 - - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

7 - - - 4.75 4.75 4.75 4.14 4.14 4.14 4.63 4.63 4.63 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

8 - - - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 5.00 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

9 - - - 5.00 5.00 5.00 - 4.84 4.84 5.00 4.92 4.92 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

10 - - - - - 5.00 - - 5.00 - - 5.00 - - ดมีาก 

11 - - - - - 5.00 - - - - - 5.00 - - ดมีาก 

เฉ
ลี่ย

รว
มทุ

กต
ัวบ

่งช
ี ้

4.35 4.35 4.35 4.94 4.94 4.95 4.51 4.61 4.63 4.71 4.73 4.75 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ผล
กา

รป
ระ
เมิ
น 

ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

 

 



~ 222 ~ 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์  ปีการศกึษา  2556  

ตาราง ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา  

 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงาน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงาน

ระดับพอใช้       

3.51-4.50 การด าเนินงาน

ระดับดี 

4.51-5.00 การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

 

รวม 

 

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

1. มาตรฐานดา้น 

    คุณภาพบัณฑิต 
- - - - - - 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 ด ี ดี ด ี

2. มาตรฐานดา้นการ

บริหารจัดการ 

    ก. มาตรฐานดา้น

ธรรมาภิบาลของการ

บริหาร 

- - - 4.86 4.86 4.89 4.14 4.14 4.57 4.77 4.77 4.73 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

    ข. มาตรฐานดา้น

พันธกิจของการ

บริหาร 

4.35 4.35 4.35 5.00 5.00 5.00 4.57 4.73 4.73 4.74 4.77 4.77 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

3. มาตรฐานดา้นการ

สร้างและพัฒนา

สังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการ เรียนรู้ 

- - - 5.00 5.00 5.00 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

เฉลี่ยรวมทุก      

ตัวบ่งชี้ของทุก

มาตรฐาน 

4.35 4.35 4.35 4.94 4.94 4.95 4.51 4.61 4.63 4.71 4.73 4.75 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์  ปีการศกึษา  2556  

ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบรหิารจัดการ 

 

มุมมองด้านบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การด าเนินงาน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง 

2.51-3.50 การด าเนินงาน

ระดับพอใช้       

3.51-4.50 การด าเนินงาน

ระดับดี 

4.51-5.00 การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

 

ปัจจัยน าเข้า 

 

กระบวนการ 

 

ผลผลิต 

 

รวม 

 

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

1. ดา้นนักศึกษาและ 

    ผู้มีส่วนได้เสีย  
- - - 5.00 5.00 5.00 4.45 4.57 4.61 4.70 4.74 4.78 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

2. ดา้นกระบวนการ   

    ภายใน 
5.00 5.00 5.00 4.89 4.89 4.94 4.71 4.75 4.75 4.86 4.84 4.85 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

3.ดา้นการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 5.00 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

4.ดา้นบุคลากร 

   การเรียนรู้และ 

   นวัตกรรม 

3.70 3.70 3.70 5.00 5.00 5.00 4.45 4.45 4.45 4.40 4.40 4.40 ด ี ดี ด ี

เฉลี่ยรวม 

ทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกด้าน 

4.35 4.35 4.35 4.94 4.94 4.95 4.51 4.61 4.63 4.71 4.73 4.75 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์  ปีการศกึษา  2556  

ตาราง ป.5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  

 

มาตรฐาน

สถาบนัอุดมศึกษา 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50   การด าเนินงาน

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51  – 2.50  การด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง 

2.51  – 3.50  การด าเนินงาน

ระดับพอใช ้

3.51  – 4.50  การด าเนินงาน

ระดับดี 

4.51  – 5.00  การด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

 

รวม 

 

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มรสน. 

47 

ตัว

บง่ชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มร

สน. 

47 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

37 

ตัว

บ่งชี ้

สกอ.  

43 

ตัว

บ่งชี ้

มรสน. 

47 

ตัวบ่งชี ้

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 

1) ดา้นกายภาพ 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 5.00 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

2) ดา้นวิชาการ 3.70 3.70 3.70 5.00 5.00 5.00 2.85 2.85 2.85 4.21 4.21 4.21 ด ี ดี ด ี

3) ดา้นการเงิน - - - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 5.00 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

4) ดา้นการบริหาร 

จัดการ 
- - - 4.93 4.94 4.86 4.14 4.65 4.71 4.63 4.75 4.79 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ของมาตรฐานท่ี 1 
4.13 4.13 4.13 4.90 4.90 4.91 3.50 4.35 4.45 4.56 4.61 4.64 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

1) ดา้นการผลิต  

บัณฑิต 
- - - 5.00 5.00 5.00 4.22 4.22 4.22 4.52 4.52 4.38 ดมีาก ดมีาก ด ี

2) ดา้นการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

3) ดา้นการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม 
- - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

4) ดา้นการท านุ 

บ ารุงศิลปะและ    

วัฒนธรรม 

- - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ของมาตรฐานท่ี 2 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.67 4.72 4.72 4.81 4.83 4.84 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ของทุกมาตรฐาน 
4.35 4.35 4.35 4.94 4.94 4.96 4.51 4.61 4.63 4.71 4.73 4.75 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 

 

 

 


