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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานกระบวนการบริหาร และดานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะศึกษาศาสตร ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 2) ศึกษา
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และ3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
การบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 วิธีดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยดําเนินการวิจัยในชวงระหวางเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2555 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2556 กลุมผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนองคกร
เปาหมายในการพัฒนา และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเปนองคกรที่มี
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในดานการประกันคุณภาพการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณ การ
สนทนากลุม และการวิเคราะหเอกสาร การวิเคราะหขอมูลใชการจําแนกประเภทของขอมูล (Typological Data) การเปรียบเทียบ
ขอมูลการสรางขอสรุปเชิงอุปนัย (Analytic Induction) การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และการวิเคราะหชวงหาง (Gap 
Analysis)  
 ผลการวิจยั พบวา 
 1. การเทียบเคียงสมรรถนะดานปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ พบวา คณะศึกษาศาสตรทั้งสามมหาวิทยาลัย มีปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลองกันในการผลิตบัณฑิตครูที่มีความเปนเลิศในวิชาชีพ และการจัดการศึกษาทุกระดับอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล การเทียบเคียงสมรรถนะดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาจากคะแนน
การประเมินตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. พบวามีคะแนนรายตัวบงชี้ซ่ึงเปนคะแนนการประเมินเทากันเปนสวนใหญ โดยตัวบงชี้ที่มี
คะแนนแตกตางกันอยางชัดเจน รอยละ 40 ขึ้นไป ไดแก ตัวบงชี้อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตัวบงชี้ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน และตัวบงชี้ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร การเทียบเคียงสมรรถนะกระบวนการประกันคุณภาพดานปจจัยนําเขา มีความแตกตางกันในตัวบงชี้
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบงชี้อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตัวบงชี้หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรูการจัดการและใหบริการคอมพิวเตอร และตัวบงชี้เงินสนับสนุนงานวิจัย ดานกระบวนการมีความแตกตางกัน
ในตัวบงชี้การพัฒนาแผน ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ตัว
บงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตัวบงชี้ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม ตัวบงชี้กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ตัวบงชี้ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัว
บงชี้ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ ตัวบงชี้การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ตัวบงชี้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ ตัวบงชี้ระบบบริหารความเส่ียง ตัวบงชี้ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ตัวบงชี้ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และตัวบงชี้ที่สะทอนอัตลักษณ สําหรับตัวบงชี้ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสาร ตัวบงชี้ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษามีความสอดคลองกัน และดานผลลัพธตัวบงชี้ระดับความสําเร็จของ
นักศึกษามีความสอดคลองกัน 
 2. วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย กระบวนการมีสวนรวมของบุคลากร            
การเสริมสรางภาวะผูนําเขมแข็ง มีการเตรียมความพรอมและสรางความตระหนักใหบุคลากรโดยการจัดการความรู (KM) เพื่อการเขาสู
ความเปนมาตรฐานสากล สรางกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐานโดยการวางแผนที่ดี กําหนดและกระจายความ
รับผิดชอบ สรางแนวทางการดําเนินงาน และระยะเวลาที่ชัดเจน บุคลากรรวมกันดําเนินการตามแผนอยางรัดกุมเปนระบบ มีการ
ตรวจสอบที่นาเชื่อถือ และปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประกอบดวย 1) ขั้นการวางแผนและเตรียมความพรอมดวยการมีสวนรวมสรางความเขาใจและความตระหนักถึงความสําคัญจาก            
ทุกภาคสวน วิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการโดยจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ดําเนินการเขียน
โครงการที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ขั้นการดําเนินงาน ไดแก การปฏิบัติตามแผนแบบมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบันพัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมงานทุกดานใหมีการเชื่อมโยง (Link) 3) ขั้นการตรวจสอบ ขั้น
ปรับปรุง พบวา กระบวนการตรวจสอบควรมาจากภาควชิาและคณะ โดยพิจารณาความสอดคลองของยุทธศาสตรและตัวชี้วัด (KPI) มี
การนําเสนอผลตอผูเกี่ยวของและจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อสะทอนการประกันคุณภาพ และ 4) ประเด็นสนับสนุนอื่นๆ ไดแก 
ภาวะผูนําที่เขมแข็งของสภาสถาบันและผูบริหารใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมีวิสัยทัศนในการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยควรกําหนดระบบกลไกการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบทิศทาง รวมไปถึงการ
สรางเครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรูเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานแกบุคลากรที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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Abstract 
 
 The research topic “Quality assurance administration system development of the Faculty of Education, 
Silpakorn University” has the followings objectives: 1) to benchmark the administrative procedure and the 
outcome of quality assurance between the Faculty of Education, Silpakorn University and the Faculty of 
Education with the best practice, 2) to study the best practice in quality assurance of the Faculty of Education, 
and 3) to study the method of development of the educational quality assurance administration system of the 
Faculty of Education, Silpakorn University. 
 This study was qualitative research by nature, which was carried out during October,2555 to April,2556. 
Major data were obtained from the faculty of Education, Silpakorn University, which is aimed to be developed, 
the faculty of Education of Mahasarakham University and the faculty of Education,Naresuan University, Which is 
regarded as the best practice in Quality Assurance.The data were collected through non participating observation, 
interviews, group disgussion and document analysis. All of the data were analyzed and compared, using 
typological data, analytic induction, content analysis and gap analysis, respectively.    
 The research outcomes are: 

1. Benchmark in philosophy, vision, and commitment shows that the Faculty of Education of all three 
Universities have compatible philosophy, visions, and commitment in producing teachers with professional 
excellence and management of all levels of education with quality and the globally accepted standard. The 
benchmarking of educational quality assurance by considering the OHEC and ONESQA evaluation points criterion 
showed that the evaluation points in majority of the indicators are equal. The indicators with clear difference in 
points are the indicator of Full-time instructors holding an academic position (75.45%), the indicator of System 
and mechanism for curriculum development and administration (50.00%), and the indicator of System and 
Mechanism for Teaching and Learning Management (40.00). Benchmarking of the inputs quality assurance process 
showed the difference in the indicator of Full-time instructors holding a doctorate degree, indicator of Full-time 
instructors holding an academic position, Library, educational equipment, indicator of learning environment and 
computer management and services, and the indicator of Researching Funds. The process benchmark showed the 
difference in Plan development process indicator, System and mechanism for curriculum development and 
administration indicator, System and mechanism for teaching and learning management indicator, System and 
mechanism to develop the educational achievements according to graduate characteristics indicator, System and 
mechanism to develop research or creative work indicator, System and mechanism to manage the knowledge 
gained from research or creative work indicator, System and mechanism for academic services to the society 
indicator, Academic service process for the benefit of the society indicator, System and mechanism for the 
preservation of arts and culture indicator, Leadership of the institution council and administrators at all levels of 
the institution indicator, Institutional development towards learning institution indicator, Information system for 
administration and decision-making indicator, Risk management system indicator, System and mechanism for 
finance and budgeting indicator, System and mechanism for internal quality assurance indicator, and Identity 
reflection indicator. As for the System and mechanism to provide information advice and services indicator and 
System and mechanism to promote student activities indicator, they are in concordance. For the results, 
Students’ level of success indicator are in concordance. 

2. The best practice in quality assurance operation consists of: the process of personnel’s participation, 
the strengthening of strong leadership, preparation and making awareness to the personnel using knowledge 
management (KM) in order to archive the global standards, creating the process with effectiveness and 
conforming to the standards via good planning, defining and distribute responsibilities, creating a well-defined 
guidelines and schedules, systematic and concise participation of personnel in the implementation of the plan, 
credible inspection, and improvement of the operations to provide the information that are beneficial to the 
educational quality control. 

3. Course of the quality assurance administration system development of the Faculty of Education, 
Silpakorn University consist of: 1) The phase of planning and preparation with participation in making 
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understandings and importance awareness of all parties, analyzing the strategies and convert them into actions 
by making strategic map, and writing projects that corresponds to the quality assurance. 2) The phase of actions, 
i.e., participation of the staffs of the institution in the implementation of the plans, development of the 
educational management system and mechanism that effectively link all aspects. 3) The phase of verification and 
improvement, we found that, the checking process should come from the department and the Faculty by 
considering the correspondence of strategies and the key performance indicator (KPI). The results have been 
presented to the person involved and the information is prepared to reflect the quality assurance. And 4) 
Support issues, i.e., the strong leadership of the institution council and the executives emphasize the quality 
assurance and have visions in preparation for entering the Asian Economic Community (AEC). The mechanism of 
the administration and the quality assurance should be set in the form of directions, including creating the 
operational efficiency improvement exchange network for the staffs to support the quality assurance 
development of the Faculty of Education, Silpakorn University. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้ประสบความสําเร็จดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดีจากบุคคล
ท่ีเก่ียวของหลายฝาย ตั้งแตคณะผูบริหาร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 3 มหาวิทยาลัยไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร และขอขอบคุณ อาจารยสัมพันธ สุกใส และ
คณะนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีไดใหความ
ชวยเหลือในการเปนผูชวยในการสัมภาษณ และสนทนากลุม กับบุคคลท่ีเก่ียวของหลายฝาย 
จนกระท่ังไดขอมูลท่ีเปนประโยชน สงผลใหงานวิจัยมีความสมบูรณ ครบถวน และสามารถนําไป
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปนอยางดี 
 คณะผูวิจัยขอขอบคุณบุคคลดังกลาวและสุดทายตองขอขอบคุณคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีไดสนับสนุนทุนวิจัยเรื่องนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี   
 
 
        คณะผูวิจัย 
               เมษายน 2556 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติ สังคม และ
มนุษยใหมีความเขมแข็ง เจริญกาวหนา ทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคของ
เทคโนโลย ีการสื่อสารท่ีไรพรมแดน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาโลกของยุคโลกาภิวัตน (Globalization) 
ดังนั้น การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และการศึกษา
ควรมีการพัฒนาอยูเสมอ เพ่ือทําใหทรัพยากรมนุษยมีความรอบรู ทันตอความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยีและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และการศึกษายังเปนปจจัยท่ีชวย
สรางความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ นอกเหนือจากทรัพยากร แรงงาน และทุน ซ่ึงถือไดวา
การศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจใหแกสังคมและ
ประเทศชาติ นอกจากนั้นการศึกษายังเปนการถายทอดวิชาความรู ปลูกฝงความมีคุณธรรม จริยธรรม 
และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับคนรุนหลัง ตลอดจนการศึกษายังเปนการพัฒนาผูเรียนทุกดาน ท้ังความ
เจริญงอกงามทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา ตลอดจนการเสริมสรางและรักษาวัฒนธรรมอันดี
งามใหคงอยูตลอดไป (รสรินทร อมรรัตน, 2545) โดยท่ี เทียนฉาย กีระนันทน (2519) ไดให
แนวความคิดไววาการศึกษาไมเพียงแตใหประโยชนแกผูเรียนเทานั้นแตยังใหประโยชนแกสังคมอีก
ดวย การศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะทําใหคนมีประสิทธิภาพในการทํางานดี
ข้ึน การใหการศึกษาจึงเปนการลงทุนอยางหนึ่งซ่ึงเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึง ภิญโญ สาธร 
(2524) ไดใหทัศนะไววา “การลงทุนเพ่ือการศึกษาเปนการลงทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของพลเมือง    
ผลท่ีไดจากการลงทุนเพ่ือการศึกษามีคามากกวาผลของการลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ทุกชนิด ผลท่ีไดคือ
ความมีคุณภาพของคน” นอกจากนี้ ชนิตา รักษพลเมือง (2532) ไดกลาววา “การศึกษาไดรับการ
ยอมรับวาเปนกลไกหรือวิถีทาง (Means) อันมีประสิทธิภาพอันหนึ่งท่ีจะทําใหบรรลุจุดหมาย (Ends) 
แหงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามเปาหมายของประเทศ นอกจากนี้ยังมีความเห็นโดยท่ัวไปวา
การพัฒนาคนจําเปนตองมีการศึกษา และการศึกษา คือ “บันได” ไปสูความสําเร็จท้ังในดานสวนตัว
และสวนรวม ดังนั้นการศึกษาจึงเปนปจจัยท่ี 5 ของมนุษย”   
 จะเห็นไดวาการศึกษาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดานของชุมชน 
สังคมประเทศชาติ เพราะฉะนั้นการศึกษาท่ีจัดจะตองเปนการศึกษาท่ีพัฒนามนุษยมีการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ เพราะฉะนั้นสิ่ง ท่ีหลีกเลี่ยงไมได คือ “คุณภาพการศึกษา” ซ่ึงเปนสิ่ง ท่ีจะสะทอน
ประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษาในการจัดการศึกษา ในอนาคตมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูรับบริการ
จากการศึกษาจะเรียกรองถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท้ังกลุมผูเรียนและกลุมผูใชบัณฑิต โดย
อุทุมพร  จามรมาน  (2543: 3) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้เพ่ือใหหนวยงานทางการศึกษา ไดพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา  
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสังคมม่ันใจเก่ียวกับผลผลิต/บริการของ
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หนวยงาน เพ่ือใหสํานักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือใหขอมูลแก
ผูสมัครเขาศึกษา เพ่ือใหขอมูลแกผูปกครอง ผูจาง รัฐบาลเก่ียวกับกลไกในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการจัดการศึกษาแกประชาชน จากการนําภาษีอากร
ของประชาชนมาใช เพราะฉะนั้นจึงเปนความจําเปนอยางท่ีหนวยงานทางการศึกษาจะตองมีการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษานับวาเปนสิ่งท่ีจําเปนและหลีกเลี่ยง
ไมไดสําหรับสถาบันทางการศึกษา จึงไดมีการกําหนดสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามหมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปน
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก มาตรา 49 ใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคกรมหาชน ทําหนาท่ีพัฒนา
เกณฑ วิธีการประเมิน คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของ สถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัด
การศึกษา ในแตละระดับตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผล
การประเมินตอสาธารณชน มาตรา 50 ใหสถานศึกษารวมมือในการจัดเตรียมเอกสารตางๆ ท่ีมีขอมูล
เก่ียวกับสถานศึกษารวมท้ังผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของ กับสถานศึกษาใหขอมูลเพ่ิมเติม ในสวนท่ี
พิจารณาเห็นวา เก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาว
รับรองท่ีทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษานั้น มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการ
ประเมินภายนอกของสถานศึกษาใด ไมไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงาน ตนสังกัด เพ่ือให
สถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
คณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข   
 จะเห็นไดวาจากสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้นทําให
สถานศึกษาจะตองมีการจัดหรือดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา อยางเปนระบบซ่ึงสามารถแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้  

1. ข้ันตอนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนการดําเนินงานตามระบบท่ีวางไว  
โดยการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาเขาสูมาตรฐานคุณภาพในดาน
ปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  

2. ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ี
เกิดจากการควบคุมคุณภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว เพ่ือใชในการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังเปนการตรวจสอบความกาวหนาของการพัฒนาสถานศึกษา 
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3. ข้ันตอนการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานหรือเกณฑท่ีกําหนดไวใน ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 
เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กอตั้งข้ึนในป พ.ศ.2513 เปดเปนคณะวิชาท่ี 6 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนคณะวิชาลําดับท่ี 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร คณะ
ศึกษาศาสตรได เปดสอนนักศึกษารุนแรกเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ.2513 โดยมี ฯพณฯ 
ศาสตราจารย มล.ปน มาลากุล ซ่ึงดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น เปนผู
รักษาการคณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร ในสวนของการประกันคุณภาพการศึกษานั้น 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตั้งแต ปลายป 2539 เรื่อยมา จนกระท่ังในป พ.ศ.2544 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดจัดตั้งสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ และทุกหนวยงานระดับคณะวิชาไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน และในป พ.ศ.2545 ทุกคณะวิชาก็มีความพรอมรับการตรวจสอบจากภายนอก ซ่ึงคณะ
ศึกษาศาสตรก็ไดเริ่มดําเนินการดานประกันคุณภาพตั้งแตชวงดังกลาวเชนเดียวกัน จนกระท่ังไดรับ
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกครั้งท่ี 2 เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ.2549 ผลการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ผลปรากฏวาคณะศึกษาศาสตร ไดรับผลการตรวจประเมินใน
ระดับพอใช และ “ไมรับรอง” ท้ังนี้เนื่องจากคณะศึกษาศาสตรมีปญหาสําคัญในการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาหลายประการ ท้ังในดานความเขาใจเก่ียวกับตัวบงชี้ตางๆ การมีสวน
รวมของบุคลากรในคณะฯ รวมถึงปญหาดานการเก็บรวบรวมขอมูล และแมวาในปการศึกษา 2552 
คณะศึกษาศาสตรไดรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา คณะศึกษาศาสตรมีคุณภาพ
อยูในระดับดี (2.27) แตอยางไรก็ตามคะแนนดังกลาวยังไมสูงมากนัก และประกอบกับคณะ
ศึกษาศาสตรจะตองเตรียมตัวเพ่ือรับการตรวจประเมินเพ่ือแกไขผลการประเมินภายนอก ปการศึกษา 
2558 จึงทําใหคณะฯ ตองทําการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร โดยใชการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ในดานกระบวนการบริหาร และดาน
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะศึกษาศาสตร 
ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ซ่ึงเปนหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือท่ีนิยมใชกันอยาง
แพรหลายในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรดวยเหตุผลท่ีสําคัญ คือ องคกรสามารถมีการ
ปรับปรุงอยางกาวกระโดดโดยท่ีองคการนั้นๆ ไมจําเปนตองมีการลองผิดลองถูก เพ่ือหาวิธีการท่ี
เหมาะสมในการปรับปรุงองคกร หากแตสามารถเรียนรูวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศขององคการอ่ืน
ตลอดจนคนหาปจจัยท่ีทําใหองคการนั้นๆ ประสบความสําเร็จ และนํามาปรับใชกับองคกรของตนเอง
ไดโดยไมตองเสียเวลาและคาใชจายเปนจํานวนมากแตยังคงไดรับประโยชนจากการปรับองคกร อันจะ
สงผลใหคณะศึกษาศาสตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูในระดับแนวหนา ซ่ึงนอกจากจะมี
ผลดีตอชื่อเสียงและการไดรับการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ แลว ผูเรียนจะไดรับการรับรองวาจบ
การศึกษาจากสถาบันท่ีศึกษาวาเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางแทจริง เปนท่ียอมรับในแวดวง
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนตอไปในอนาคต
อยางยิ่งในการรับรองคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสถาบันนั้น ซ่ึงจะหมายถึงภาวการณมี
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งานทํา ความพึงพอใจและการยอมรับของนายจาง รวมถึงประสิทธิภาพในการทํางาน ตางๆ ท้ังหลาย
ดาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีคณะศึกษาศาสตร จะตองมีพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนไปเรื่อยๆ เพ่ือสะทอนถึงมาตรฐานการจัดการศึกษา    
 
คําถามการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานกระบวนการบริหารและดานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  

2. เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้เพ่ือตองการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสภาพการ
ดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศและการเทียบเคียงสมรรถนะ
ดานกระบวนการบริหาร 4 ดาน คือ ดานการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ การปรับปรุง และ
ดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรกับคณะ
ศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบของการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 ดาน ดังนี้ 1) 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ของแผนดําเนินการ 2) การเรียนการสอน 3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการทางสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7) การ
บริหารและจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
จาก 9 องคประกอบ จํานวน 23 ตัวบงชี้ และตามแนวทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2554 – 2558 (สมศ.) 3 กลุมตัวบงชี้ ไดแก 1) กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 2) 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และ 3) กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม รวมจํานวน 18 ตัวบงชี้ 
 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
 การศึกษาครั้งนี้มุงท่ีจะศึกษากรณีศึกษาองคกรท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงไดแก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาเหตุ ท่ีผูวิจัยเลือกศึกษาพ้ืนท่ี 2 แหงนี้ เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดรับรางวัลจากสํานักงาน สมศ. และ สกอ. วาเปนคณะฯ ท่ีไดรับผลการ
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ประเมินคุณภาพไดอันดับท่ี 1 ของกลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และไดรับอันดับท่ี 1 ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ไดรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา อยูในระดับดีมากโดยเฉพาะ 2 หนวยงานนี้ มีสภาพบริบทท่ีใกลเคียงกับคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังในดานบุคลากร ขนาด จํานวนนักศึกษา และสถานท่ีตั้ง เปนตน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา               
ท่ีประกอบดวย กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ของสถาบันอุดมศึกษา 
 วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หมายถึง วิธีปฏิบัติในกระบวนการควบคุมคุณภาพท่ีทําใหคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสบความสําเร็จ ในดานการประกันคุณภาพตามแนวทาง
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแกไข (Act)   
 การเทียบเคียงสมรรถนะ หมายถึง การเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศกับสภาพ               
การดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปรียบเทียบกับกระบวนการบริหาร
และผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบดวย 9 องคประกอบ 23 ตัวชี้วัด ใน 3 ดาน 
ไดแก ดานปจจัย กระบวนการและผลผลิต 
 สภาพการดําเนินงาน หมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพของ
ระบบการประกันคุณภาพในของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพรอมรองรับการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ดวยกระบวนการควบคุมคุณภาพ ไดแก การวางแผน (Plan) 
การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงแกไข (Act)   
 ปญหาและอุปสรรค หมายถึง สภาพปญหาของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงสงผลใหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในไมสามารถ
บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบสภาพการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค ในการประกันคุณภาพการศึกษา              
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร  ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

3. เพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กับคณะศึกษาศาสตรท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  

4. เพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 
การนําเสนอการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของของกับการวิจัย 

ประกอบดวย ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับ
วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกับการเทียบเคียงสมรรถนะ และตอนท่ี 4 งานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurances) เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
การผลิตนักศึกษาใหมีคุณภาพท่ีพึงประสงคและยังเปนสิ่งท่ีสะทอนประสิทธิภาพของสถาบันในการจัด
การศึกษา จึงมีการใหความหมายของการประกันคุณภาพไวอยางหลากหลาย ดังนี้ 
 Cyer (1993) กลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง แผนงาน และการปฏิบัติการ
ท้ังหลาย ท่ีเปนระบบเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา การศึกษาจะสนองตอบตอคุณภาพท่ีกําหนดไดหรือไม  
 Geoffrey (1994) กลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การตรวจสอบ 
จุดมุงหมาย ทรัพยากร ระดับและรายไดของโครงการ มาตรฐานการวัด แผนงาน และชั้นเรียน  
 Lenn (1994) กลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติ                  
ซ่ึงดํารงอยูและนํามาใช โดยหมายรวมถึงกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ ภายใตมาตรฐานทางวิชาการ ท่ี
เหมาะสม และการพัฒนาโดยยกระดับมาตรฐานของโปรแกรม หรือสถาบัน ทําใหกระบวนการ
เหลานั้น เปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการและสังคมโดยสวนรวม  
 วันชัย ศิริชนะ (2537) กลาวถึงความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
กระบวนการ หรือกลไกใดๆ ท่ีเม่ือไดดําเนินการไปแลว จะทําใหเกิดการดํารงไว ซ่ึงคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543) กลาวถึงความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินการตามภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนการสรางความม่ันใจใหแกผูรับบริการทางตรงและ
ทางออม ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2541) กลาวถึงความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง กิจกรรม และแนวปฏิบัติใดๆ ซ่ึงหากไดดําเนินการตามระบบและแผนท่ีไดวางไว
แลว จะทําใหเกิดความม่ันใจวา จะไดผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

อุทุมพร จามรมาน (2543: 2) กลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพภายใน และภายนอก แลวจึงตัดสินตามเกณฑ  
 อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2540) กลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
กระบวนการในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Audit) และการประเมินผล 
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(Quality Assessment) คุณภาพของสาบันอุดมศึกษาอยางเปนแบบแผนและเปนระบบ เพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจวาการใหการศึกษามีคุณภาพ 
 จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวาการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง  
กระบวนการดําเนินงาน กิจกรรม ในดานกระบวนการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล อยางมีระบบแบบแผน เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว ดังนี้ 

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึน โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ
และไดมาตรฐาน 

2. เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และ
เปาประสงค (Goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 

3. เพ่ือใหภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็งจุด 
ท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนา
จุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

4. เ พ่ือให ขอ มูลสาธารณะท่ี เปนประโยชนตอผู มีส วนไดส วนเสี ย  ทําให ม่ันใจว า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

5. เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐาน
ท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Scottish Qualification Authority (1998) หนวยงานประกัน คุณภาพของประเทศ
สกอตแลนด ไดกําหนดหลักการของการประกันคุณภาพไว 8 ประการ คือ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาควรเปนเรื่องท่ีผูมีสวนไดสวนเสียสามารถทําความ
เขาใจได บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตอสาธารณะ และมีคาใชจายท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

2. ขอกําหนดท่ีจะประเมินคุณภาพควรเปนเรื่องท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและทําใหสําเร็จได 
3. เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานควรเหมาะสมและสอดคลองกับเปาประสงค เปดเผย 

และเปนเรื่องสาธารณะ 
4. การใหรางวัลคุณภาพในแตละหนวยวิชาและกลุมควรมีความเปนเอกภาพและเทาท่ีจําเปน 

รวมท้ังสอดคลองกับเกณฑคุณลักษณะท่ีเก่ียวของ 
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5. การประเมินคุณภาพควรมีความตรง เชื่อถือได และสามารถปฏิบัติได ผลของการประเมิน
ควรเปนไปตามเกณฑการประเมิน 

6. ขอกําหนดของการประเมินควรสงใหศูนยกลางท่ีมีทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการ
ประเมินตามเกณฑ 

7. บุคลากรท่ีอยูสวนกลางควรไดรับการสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพในการประเมิน
คุณภาพ 

8. ควรมีการพัฒนาความรับผิดชอบตอการประกันคุณภาพการศึกษาอยางสมํ่าเสมอเพ่ือให
เปนศูนยกลางรักษามาตรฐานชาติ 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคลองกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 4 ดานไดแก การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐมนตรีจึงใหความเห็นชอบในประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องระบบและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2545 นั้นทําใหสถาบันการศึกษาจะตอง
มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหครอบคลุมทุกภารกิจ ซ่ึงจะตองมีการดําเนินการทุกสิ้นป
การศึกษา  โดยมีองคประกอบของการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 ดานดังนี้ 1) ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค ของแผนดําเนินการ 2) การเรียนการสอน 3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 4) การ
วิจัย 5) การบริการทางวิชาการทางสังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7) การบริหารและจัดการ 
8) การเงินและงบประมาณ และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จาก 9 
องคประกอบ จํานวน 23 ตัวชี้วัด โดยมีจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนการ
สรางระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือหา
จุดเดน จุดท่ีตองปรับปรุง แลวดําเนินการแกไขรวมกันเพ่ือใหบรรลุตามนโยบาย เปาหมายและระดับ
คุณภาพตามาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
และมีการจัดทํารายการประเมินตนเอง (Self Study Report) เสนอตอหนวยงานตนสังกัดเปนประจํา
ทุกป และเผยแพรตอสารธารณสาธารณชนและหนวยท่ีเก่ียวของตอไป เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป  
 ข้ันตอนการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบรวมกันของ
บุคลากรทุกฝาย และกระบวนการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ โดยสถานศึกษา
จะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเนื่อง ในสวนของนักศึกษาเองก็มีสวนสําคัญในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา ใหประสบความสําเร็จดวยเชนกัน ในการดําเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาในทุกข้ันตอนของการประกันคุณภาพ จะใชหลักการบริหารและระบบท่ีครบ
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วงจร (PDCA) และหลักการข้ันตอนประกันคุณภาพรวมกัน ดังนี้ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพ ก็สอดรับกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพ คือทุกฝายตอง
รวมกันวางแผน (Plan) รวมกันทํา (Do) รวมกันตรวจสอบผล (Check) และรวมกันปรับปรุงแกไข 
(Act) ดังแผนภาพท่ี 2.1 ขางลางนี้ 
 

 
แผนภาพท่ี 2.1 การดําเนินการประกันคุณภาพตามวงจร PDCA 

 
 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) (2554: 19 - 20) จึงมีแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สามารถ
แยกไดเปน 4 ข้ันตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอน
หนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบงชี้
หรือเกณฑการประเมิน จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบและถือปฏิบัติโดย
ท่ัวกันกอนเริ่มปการศึกษา เพราะตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน ท้ังนี้สถานศึกษาและนักศึกษา
ตองมีสวนรวมกันกําหนดเปาหมายใหชัดเจน จะพัฒนาผูเรียนในดานใด และจะดําเนินการอยางไร
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนท่ี 1 – 
เดือนท่ี 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป) โดยสถานศึกษาตองปฏิบัติ
ตามแผนท่ีกําหนดไว ดวยความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝาย 

C = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
สถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป โดยสถานศึกษาตองดําเนินการ
ตรวจการปฏิบัติกับแผนงาน และเปาหมายท่ีกําหนดไว และหาสารสนเทศเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
แกไข 
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A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางป
หรืองบประมาณพิเศษก็ได กลาวคือสถานศึกษาตองนําผลท่ีไดจากการตรวจสอบรวมกับสารสนเทศท่ี
ไดรับนําไปปรับปรุงแกไข โดยการเสริมจุดเดน และปรับปรุงแกไขจุดออน 

นอกจากนั้นแลวสถานศึกษายังตองสงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประกอบดวย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
และระดับสถาบัน) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ CHE QA Online และ
หนวยงานตนสังกัด (ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา) เพ่ือประโยชนของสถาบันในการปรับปรุง
คุณภาพ และเพ่ือประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมีความเปนสากล  
 กระบวนการประกันคุณภาพภายในเปนกิจกรรมควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
การดําเนินการโดยสถาบันนั้นๆเอง ประกอบดวยการกําหนดใหมีระบบกลไกเพ่ือควบคุมคุณภาพ
การศึกษา โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบและมอบหมายหนาท่ีใหทุกคนไดมีสวนรวมตั้งแตการวางแผน 
เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนหลักฐานในการอางอิงตามข้ันตอนตางๆของการประกันคุณภาพ เพ่ือให
สถาบันมีความพรอมและรองรับกระบวนการประกันคุณภาพภายนอก บุคลากรจึงควรรวมมือกันใน
กระบวนการประกันคุณภาพภายในโดยมุงเนนกระบวนการในการควบคุม (Quality Control)             
การตรวจสอบ (Quality Audit) และการประเมินผล (Quality Assessment) (นิชดา สารถวัลย
แพศย, 2549) ดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพภายใน สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดระบบกลไกการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา โดยอาศัยองคประกอบคุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพท่ีสอดรับกับองคประกอบหลัก
ดังกลาว ไมวาสถาบันอุดมศึกษาจะเลือกระบบคุณภาพใด จะตองคํานึงถึงองคประกอบหลักในการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเสมอ  

2. การตรวจสอบคุณภาพภายใน เปนข้ันตอนตอจากการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงสามารถทําได
หลายวิธี โดยองคการสามารถจัดตั้งผูตรวจสอบข้ึนเองหรือรวมมือกันระหวางสถาบันเพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาม่ันใจวาระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีพัฒนาไวเปนไปตามดัชนีบงชี้รวมท้ัง
ไดรับทราบจุดเดน จุดดอย และแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนข้ึน 

ผลดีจากการตรวจสอบคุณภาพภายในคือการวางระบบงานท่ีมีระบบและกลไกชัดเจน รวมท้ัง
การพัฒนาฐานขอมูลท่ีไดมาจากการคนหาและจัดทําหลักฐานซ่ึงในอดีตอาจไมเคยรวบรวมเปนระบบ
ระเบียบหรือไมไดนํามาใชประโยชนเทาท่ีควร ดังนั้นการสรางฐานขอมูลจะเปนสวนท่ีสําคัญท่ีทําให
สถาบันอุดมศึกษามีระบบระเบียบในการบริหารจัดการและจะทําใหระบบการประกันคุณภาพโดยรวม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. การประเมินคุณภาพภายใน เปนกระบวนการตอเนื่องจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
มุ ง เนน ท่ีการเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานของคณะวิชา/สถาบันกับตัวบงชี้ คุณภาพใน                      
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ทุกองคประกอบคุณภาพวาการดําเนินงานเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดมาก
นอยเพียงใด โดยจัดเปนระดับของการบรรลุเปาหมาย 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เปนการติดตามตรวจสอบ และประเมินมาตรฐาน
การศึกษาโดย สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)                  
ไดกําหนดมีการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้ง
สุดทาย ซ่ึงจะตองไดรับการตรวจจากหนวยงานภานอกท่ี สมศ. รับรอง เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีดียิ่งข้ึน 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดตัวบงชี้เปน 3 กลุม คือ 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม รวม 18 ตัวบงชี้ ให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ขอ 38               
ซ่ึงกําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง 1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับ
และประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐานท่ีวาดวยการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึง
ผลการประเมินดังกลาวจะมีผลตอสถานศึกษาและบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในดานการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพของผลผลิต ซ่ึงจะสงผลกระทบตามมาอีกมากมาย (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) 
 

หลักการประเมินคุณภาพภายนอก 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555: 2 - 3) กลาวถึงหลักการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามวายังคงหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก                 
ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                 
พ.ศ. 2553 หมวด 3 ท่ีระบุวาการประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายหมายและหลักการ
ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง

และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
3. สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ 

โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

4. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

-11- 
 



5. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

6. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน  
พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 

ท้ังนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
กําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
2. มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
3. มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายนอก  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555: 12) แบงออกเปน

วัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเฉพาะ มีรายละเอียด ดังนี้ 
วัตถุประสงคท่ัวไป 
1. เพ่ือใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจดานตางๆ 
2. เพ่ือกระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการอยางตอเนื่อง 
3. เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4. เพ่ือรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาตอ

สาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
วัตถุประสงคเฉพาะ 
1. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการท่ี สมศ. กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับระบบ
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

2. เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ 
รวมท้ังผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมและการชี้นําสังคมของสถานศึกษาตาม
นโยบายของภาครัฐ 

3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากผลผลิต 
ผลลัพธ และผลกระทบมากกวากระบวนการ 

4. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง 

5. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางท่ีสอดคลองกันในการประเมินคุณภาพภายนอกกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
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6. เพ่ือสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเปนการเชื่อมโยงการดําเนินงานสูการพัฒนาคุณภาพรวมกัน 

7. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)          

พ.ศ. 2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะท่ีมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา               
มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ              
มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยาง
สมํ่าเสมอดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
หรือผลลัพธซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน 
ไดแสดงใหเห็นความเชื่อมโยง (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555) 
ตามแผนภาพท่ี 2.2 ดังนี้ 

 
จากแผนภาพท่ี 2.2 จะเห็นวาเม่ือสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในจะมี 
 

แผนภาพท่ี 2.2 ความสมัพันธระหวางการประกันคณุภาพการศึกษาภายในและการประกันคณุภาพการศึกษาภายนอก 
ท่ีมา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555: 8) 
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การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน เรียกวา รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือนําเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาการติดตามตรวจสอบโดยหนวยงานตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย 
สมศ. ดังนั้นสถานศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึกสะทอนภาพท่ี
แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ 
 นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตถึงความแตกตางของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกในประเด็นของเปาหมายการประเมิน ผูประเมิน และระยะเวลา
การประเมิน รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ขอเปรียบเทียบระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 

ประเด็น การประเมินภายใน การประเมินภายนอก 
เปาหมาย เพ่ือใหไดขอมูลปรับปรุงพัฒนา

สถานศึกษา และพรอมรับการ
ตรวจสอบจากผูประเมินภายนอก 

เ พ่ื อ รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เปน
ขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไข
ตอไป 

ผูประเมิน บุคลากรในหนวยงาน เชน ครู 
ผูบริหาร ปกครอง คนในชุมชน 
และผูมีสวนเก่ียวของอ่ืน ๆ  

ผูประเมินภายนอก ซ่ึงรับรอง
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

ระยะเวลา ดําเนินการตอเนื่องทุกป อยางนอย 1 ครั้ง ทุก 5 ป 
ท่ีมา : ณัฏฐภรณ หลาวทอง 
 

ความสัมพันธระหวางสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากับ
หนวยงานตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 อรสา ภาววิมล (2552) กลาววาสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ทําหนาท่ี ในการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือกระตุนให เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษาซ่ึงคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยยึดตาม
กรอบพันธกิจและประเภทของสถาบันอุดมศึกษา สวนสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและดําเนินการตามภารกิจ ท้ังในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ และใหไดตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมท้ัง
พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
เปดเผยตอสาธารณะ และใชเปนเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก ในกรณีท่ีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไมไดมาตรฐาน หนวยงานตนสังกัดจะเปนผูกํากับดูแลดําเนินการใหสถาบันอุดมศึกษา
ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและ สมศ. รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตางก็ตองเขามามีสวน
รวมในการดําเนินงาน โดยมีบทบาทหนาท่ีแตกตางกันไป ดังแผนภาพท่ี 2.3 
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แผนภาพท่ี 2.3 ความสัมพันธระหวางองคการท่ีมีบทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
ท่ีมา: อรสา ภาววิมล (2552: 41) 
 
ตอนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

Parmenter (1996: 15) กลาววา  การปฏิบัติ ท่ี เปนเลิศคือการปฏิบัติ ใหดียิ่ ง ข้ึนกวา                 
แนวทางการปฏิบัติ เดิมอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะนําไปสูผลลัพธ ท่ีมี คุณภาพคือการบริการลูกคา                 
ความยืดหยุน ระยะเวลาอันเหมาะสม นวัตกรรม ตนทุน และความสามารถทางการแขงขัน 

สมพร เพชรประสงค (2547: 1) ใหความหมายของการปฏิบัติท่ีเปนเลิศวาเปนวิธีการทํางาน
ท่ีดีท่ีสุดในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงอาจเปนระบบบริหารเทคนิควิธีการตางๆท่ีทําใหผลงานบรรลุเปาหมายระดับ
สูงสุด ดังนั้นการปฏิบัติท่ีเปนเลิศจึงไมใชเปนเพียงวิธีการทํางานท่ีดีแตเปนการทํางานท่ีดีกวาหรือดี
ท่ีสุด ซ่ึงมีท้ังการทํางานในเชิงระบบ บริหาร และเทคนิควิธีการตางๆทําใหผลงานนั้นบรรลุเปาหมาย
สูงสุด 
 บุญดี บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช (2548: 11) ไดอางถึงคําจํากัดความของ “วิธี
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ” ตามความหมายของ American Productivity and Quality Centre: APQC วา

สมศ. 

- พัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพ   
  ภายนอก 

- ใหการรับรองผูประเมินคุรภาพภายนอก 

- สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 

  ภายใน 

- ประเมินคุณภาพภายนอก (ตรวจเยี่ยม) 

- จัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 

หนวยงานตนสังกัด 
- กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนว 

  ปฏิบัติในการประกันคุณภาพ 

- สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 

  การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

- เตรียมพรอมใหกับสถาบันอุดมศึกษาใน 

  การรับการประเมินภายนอก 

- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานตางๆ ฯลฯ 

 

สถาบันอุดมศึกษา 

- ดําเนินการตามภารกิจใหมีคุณภาพ 

- จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

- จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินตนเอง 

- ใหความรวมมือจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน และขอมูลเพ่ือการประเมิน 

  คุณภาพภายนอก 

- นําผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
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หมายถึง การปฏิบัติท้ังหลายท่ีสามารถกอใหเกิดผลท่ีเปนเลิศ ซ่ึงอาจจะสรุปไดวาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
คือ วิธีการปฏิบัติท่ีทําใหองคกรประสบความสําเร็จ หรืออาจกลาวไดวาคือ การปฏิบัติท่ีนําใหองคกรสู
ความเปนเลิศ   
 ชุติกาญจน หฤทัย (2548 : 20) กลาววา วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด กล
ยุทธการบริหารจัดการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีทําใหเขาเกงท่ีสุด   
 Xu & Yeh (2012) กลาววา ไมไดมีการใหความหมายของการปฏิบัติท่ีเปนเลิศท่ีใชกันอยาง
กวางขวาง พวกเขาอธิบายวาการปฏิบัติท่ีเปนเลิศสามารถใหความหมายออกเปน 2 นัย กลาวคือ
ความหมายในเชิงกระบวนการและความหมายในเชิงผลลัพธ ความหมายในเชิงกระบวนการ                
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีสามารถปรับสถานภาพท่ีเปนอยูใหดีข้ึนหรือ
ปรับกระบวนการทางธุรกิจท่ีมีอยูอยางเหมาะสม ความหมายในเชิงผลลัพธ การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการท่ีสามารถนําคุณคาไปสูผูบริโภคและนําขอไดเปรียบในการแขงขันมาสู
องคกรอยางตอเนื่อง นั่นคือความหมายแรกจะเนนความเหมาะสมของกระบวนการและการปรับปรุง
ธุรกิจ ในขณะท่ีความหมายท่ีสองเนนความพึงพอใจของลูกคาและความยั่งยืนขององคกร  
 อยางไรก็ดีการใหความหมายของการปฏิบัติท่ีเปนเลิศโดยท่ัวไปมักกลาวถึงในลักษณะของ
องคประกอบของการปฏิบัติท่ีเปนเลิศมากกวาท่ีจะใหความหมายท่ีชัดเจน เชน การเสริมพลังใหกับ
ลูกจาง ความยืดหยุน ความพึงพอใจของลูกคา การใหขอมูลกระบวนการในงานอุตสาหกรรมท่ี
ทันสมัย เปนตน (Taninecz, 1997; Golovin, 1996, Griffin, 1995; Morton, 1994 cited in 
Beaumont, 2005) ซ่ึงท้ังนี้อาจเปนเพราะความหมายของคําวาการปฏิบัติท่ีเปนเลิศนั้นแสดงใหเห็น
ชัดเจนอยูแลว (Beaumont, 2005)  
 วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศในหนวยงานสามารถเกิดข้ึนไดจากหลายชองทางไมวาจะเปนจากบุคคล 
จากปญหาอุปสรรค และจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ (วิภากรณ โทพล, 2553) 

1. เกิดจากบุคคล อันมาจากการเรียนรูประสบการณ ภาวะผูนําทางผูบริหารท่ีคาดหวัง
ความสําเร็จ การคิดเชิงอนาคตการเปลี่ยนแปลง ผูปฏิบัติงาน หรืออยูใตบังคับบัญชาเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ ริเริ่มสรางสรรค ปญหาการทํางาน เสนอแนะวีการตอผูบริหารและอาจจะเกิดแนวคิด การรับรู
คําปรารถนาของคณะกรรมการ ของผูปกครอง ประชาชน หรือผูรับบริการ อันกอใหเกิดการ
สรางสรรค วิธีการใหมๆ หรือท่ีดีกวา 

2. เกิดจากปญหาอุปสรรค การบริหารจัดการท้ังระบบ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิตไมไดตามเปาหมาย ความกดดันจากผูรับบริการ การขับเคลื่อน นโยบายของผูบริหารระดับสูง 
ภาวะขอจํากัดของทรัพยากรทางการบริหาร ภาวะวิกฤตทําใหมีการแสวงหาแนวทางกระบวนการ
วิธีการท่ีดีกวา เพ่ือใหไดผลผลิตความสําเร็จสูงสุด 

3. เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา คนหาวิธีการใหมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต กําไร หรือสรางความ
พึงพอใจของผูรับบริการ เสริมสรางประสิทธิภาพขององคการ  

ข้ันตอนการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีเปนเลิศ ประกอบดวย 7 ข้ันตอน (วิภากรณ โทพล, 
2553) ดังนี้ 1) การวิเคราะหภารกิจท่ีแทจริงของหนวยงานนั้นๆ 2) การศึกษาวิเคราะห สภาพของ
หนวยงาน ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลานวิธี เชน ใชวิธีการสํารวจ การระดมความคิด การใชกระบวนการ 
AIC หรือ SWOT เปนตน 3) การกําหนดสภาพความสําเร็จอนาคตจัดทํารูปแบบจําลอง (Model) 
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วิธีการดําเนินงาน 4) การปฏิบัติ ตามแบบวิธีการอาจจะเริ่มทดลองนํารองตรวจสอบประเมินผลอยาง
ตอเนื่องเปนระยะ 5) ประเมินผลวิเคราะหเปรียบเทียบ ในดานข้ันตอนระยะเวลางบประมาณและผล
ท่ีไดรับกับวิธีการเดิม 6) ปรับปรุงพัฒนา และขยายผลการนําไปใชในหนวยงานใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
และ 7) การบันทึกรายงานใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ 

คุณลักษณะของวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ   
 -  มีสวนสําคัญท่ีทําใหผลการดําเนินงานเปนเลิศอยางตอเนื่อง   
 -  เปนวิธีการใหมหรือนวัตกรรมในการใชทรัพยากร เชน บุคลากร หรือเทคโนโลยี ฯลฯ   
 -  ไดรับการยอมรับจากบุคคลหรือองคกรท่ีเชื่อถือได (ผูเชี่ยวชาญ การตรวจประเมินรางวัล 
ฯลฯ)   
 -  ไดรับการยอมรับจากลูกคาหรือผูสงมอบเปนจํานวนมาก   
 

ความสัมพันธของ Benchmark, Benchmarking และ Best Practices 
บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช (2548: 11) กลาววาคําวา ดีท่ีสุด (Best) ของ 

Best Practices นั้น ใหความหมายในเชิงเทียบเคียง ข้ึนอยูกับเปาหมายและสถานการณเปนหลัก             
คําวา ดีท่ีสุด อาจไมไดหมายถึงดีท่ีสุดจริงๆขององคกรท้ังหมด แตอาจเฉพาะสําหรับองคกรใดองคกร
หนึ่งเทานั้น เนื่องจากแตละองคกรมีวัฒนธรรม วิสัยทัศน สภาพธุรกิจ และปจจัยภายในขององคกรท่ี
แตกตางกันไป ดังนั้น Best Practices จึงไมไดจํากัดอยู เพียงเรื่องเดียวหรือกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่ง แต ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีดี ท่ีสุดท่ีแตละองคกรมองหา ดังนั้นการทํา Benchmarking             
ก็เพ่ือท่ีจะคนหาผูท่ีปฏิบัติไดดีท่ีสุดหรือ Best Practices นั่นเอง โดยความสัมพันธของ Benchmark, 
Benchmarking และ Best Practices สามารถแสดงไดดังแผนภาพท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.4 ความสัมพันธของ Benchmark, Benchmarking และ Best Practices 
ท่ีมา: บุญดี บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช (2548: 13) 

 
แผนภาพความสัมพันธขางตนไดแสดงใหเห็นวาการทํา Benchmarking เปนกระบวนการท่ี

จะคนหาผูท่ีเปน Benchmark หรือผูท่ีปฏิบัติไดดีท่ีสุด และผูท่ีเปน Benchmark นั้นเองท่ีจะชวยตอบ
คําถามวาการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดอันนําไปสูความเปนเลิศนั้นทําไดอยางไร 
 

Benchmark 

Benchmarking 

Best Practice 
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ตอนท่ี 3 แนวคิดเกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะ  
 การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เปนหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือท่ีนิยมใชกันอยาง
แพรหลายในการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงสาเหตุหลักการนําเอาเครื่องมือชนิดนี้มาใช ก็
ดวยเหตุผลท่ีสําคัญ คือ องคกรสามารถมีการปรับปรุงอยางกาวกระโดด โดยท่ีองคการนั้นๆ ไม
จําเปนตองมีการลองผิดลองถูก เพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงองคกร หากแตสามารถ
เรียนรูวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศขององคการอ่ืนตลอดจนคนหาปจจัยท่ีทําใหองคการนั้นๆ ประสบ
ความสําเร็จ และนํามาปรับใชกับองคกรของตนเองได โดยไมตองเสียเวลา และคาใชจายเปนจํานวน
มาก แตยังคงไดรับประโยชนจากการปรับองคกร ซ่ึงการเทียบเคียงสมรรถนะนี้ ถือกําเนิดมาตั้งแตป  
ค.ศ. 1972 โดยท่ีบริษัท Xerox เปนบริษัทแหงแรกท่ีนําวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะนี้มาปฏิบัติอยาง
จริงจัง   

ความหมาย   
 การใหคําจํากัดความของคําวา “การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)” นั้น ไดถูก
กลาวถึงอยางแพรหลาย ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
   
ตารางท่ี 2.2 คําจํากัดความของการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)   

แหลงขอมลู คําจํากัดความ 
American Productivity and Quality  
Center (2006: 56)   

การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เปนเครื่องมือหน่ึงภายใตแผน
ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งชวยปรับปรุงองคกรและสรางเครือขายกลุม
องคกร โดยการเทียบเคียงดวยการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ หรือวิธี
ปฏิบัติงานกับองคกรอ่ืน เพ่ือใหไดวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) และ
นําไปปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกรของตน 

emissary.acq.osd.mil/inst/share.nef
/glossary (2006)   

เปนการเปรยีบเทียบผลการดําเนินงานขององคกร ท้ังท่ีเปนการเทียบเทียงภายใน
องคกรและระหวางองคกร ซึ่งโดยสวนใหญแลวการเทียบเคียงสมรรถนะจะทําให
กระบวนการท่ีใกลเคียงกันขององคกรท่ีอยูใน World Class   

www.blinco.com/solutions/glossary
/logiticsae.html  (2006) 

เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับองคกรอ่ืนท่ีเปนผูนําใน
ดานน้ันๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงาน   

www.balancescorecard.biz 
Glossary.html  (2006)  

เปนการเปรียบเทียบในกระบวนการท่ีใกล เคียงกันระหวางองคกรและ
อุตสาหกรรม เพ่ือช้ีเฉพาะถึงวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ การตั้งเปาหมายในการ
ปรับปรุง รวมถึงการวัดวิเคราะห   

Wps.prenhall.com/wps/media/ 
Objects/213/218150/glossary.html  
(2006) 

เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานขององคกรและวิธีการ
ปฏิบัติกับองคกรอ่ืนท่ีเปนผูนํา ท้ังในอุตสาหกรรมเดียวกันและขามอุตสาหกรรม 

 
ประเภทและขอบเขตของการเทียบเคียงสมรรถนะ   

 Bhutta S.K. and Huq F. (2542: 254) ไดแบงประเภทของการเทียบเคียงสมรรถนะ
ออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ   
 1. แบงตามวัตถุประสงคท่ีจะเทียบเคียงสมรรถนะ กรณีของการเทียบเคียงสมรรถนะใน
ประเภทนี้ สามารถจําแนกออกไดเปน   
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  1.1 การเทียบเคียงสมรรถนะจากผลการดําเนินงาน (Performance 
Benchmarking)   
  1.2 การเทียบเคียงสมรรถนะในกระบวนการ (Process Benchmarking)   
  1.3 การเทียบเคียงสมรรถนะในระดับกลยุทธ (Strategic Benchmarking)   
 2. แบงตามองคกรท่ีจะเทียบเคียงสมรรถนะ กรณีของการเทียบเคียงสมรรถนะในประเภทนี้  
สามารถจําแนกออกไดเปน   
  2.1 การเทียบเคียงสมรรถนะภายในองคกร (Internal Benchmarking)   
  2.2 การเทียบเคียงสมรรถนะระหวางคูแขงขัน (Competitor Benchmarking)   
  2.3 การเทียบเคียงสมรรถนะในอุตสาหกรรม (Functional Benchmarking)   
  2.4 การเทียบเคียงสมรรถนะขามอุตสาหกรรม (Generic Benchmarking)   
 
 ในตารางใหคําจํากัดความของวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะในแตละรูปแบบนั้น สามารถ
พิจารณาไดจากตารางท่ี 2.3   
ตารางท่ี 2.3 คําจํากัดความของกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะในแตละประเภท 

ประเภท คําจํากัดความ 
การเทียบเคียงจากผลการดําเนินงาน   
(Performance Benchmarking)   

เปนการเทียบเคียง โดยมุงประเด็นไปท่ีผลการดําเนินงานเปนหลัก
พิจารณาวา องคกรน้ันๆ มีผลการดําเนินงานเปนอยางไร เมื่อเทียบกับ
องคกรอ่ืน  

การเทียบเคียงในกระบวนการ   
(Process Benchmarking) 

เปนลักษณะของการเปรียบเทียบในวิธีการและ/หรือกระบวนการ
เพ่ือท่ีจะปรับปรุงกระบวนการภายในบริษัท 

การเทียบเคียงในระดับกลยุทธ   
(Strategic Benchmarking) 

การศึกษาดวยวิธีการน้ีจะมีจุดมุงหมายเพ่ือตองการเปลี่ยนแปลง
ทิศทางในการกําหนดกลยุทธขององคกร รวมถึงตองการเปรียบเทียบ
กลยุทธขององคกรอ่ืนดวย   

การเทียบเคียงภายในองคกร 
(Internal Benchmarking)   

เปนลักษณะของการเทียบเคียงสมรรถนะระหวางหนวยงานภายใน
องคกรเดียวกัน   

การเทียบเคียงระหวางคูแขงขัน   
(Competitive Benchmarking)   

เปนการเทียบเคียงสมรรถนะเฉพาะกับบริษัท/องคกรท่ีเปนคูแขงขัน
หลัก 

การเทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน   
(Functional Benchmarking)   

เปนการเทียบเคียงสมรรถนะในดานเทคโนโลยีหรือกระบวนการ
ระหวางองคกรท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน   

การเทียบเคียงขามอุตสาหกรรม   
(Generic Benchmarking   

เปนลักษณะการเทียบเคียงกับองคกรท่ีมีความเปนเลิศในดาน
กระบวนการน้ันๆ โดยไมจําเปนตองอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน   

 
 อยางไรก็ดี Peter (1994) ใหความเห็นวาการเทียบเคียงสมรรถนะท่ีดีนั้นควรจะรวมการ

ปฏิบัติและผลผลิตเขาดวยกัน แลวเรียกวาการเทียบเคียงทางสถิติ (Statistical Benchmarking)               
ซ่ึงเปนการเปรียบเทียบดวยตัวเลข จํานวน เปอรเซ็นต การเทียบเคียงลักษณะนี้จะดูผลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน และไดกลาววาการเทียบเคียงท่ีประสบความสําเร็จนั้นจะตองนําการเทียบเคียงจากท้ังสาม
ระดับมาสัมพันธกัน กลาวคือ 1) การเทียบเคียงยุทธศาสตร เพ่ือทําความเขาใจและปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกร 2) การเทียบเคียงกระบวนการ เพ่ือการนําความเปลี่ยนแปลงมาสูวิธีการทํางาน 
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และ 3) การเทียบเคียงสถิติ เพ่ือชวยตรวจสอบผลของการปฏิบัติ อีกท้ัง บุญดี บุญญากิจ และ
กมลวรรณ ศิริพานิช (2548) ยังไดใหความเห็นไววาการเทียบเคียงสามารถนําไปใชในองคกรท้ังใน
ระดับกลยุทธ ระดับปฏิบัติการ หรือกระบวนการโดยเปรียบเทียบปจจัยนําเขา กระบวนการ หรือ
ผลลัพธของกระบวนการ สามารถทําการเทียบเคียงไดทุกเรื่องตามแตการนําไปใช ดังนั้นงานวิจัยเรื่อง
นี้จึงเทียบเคียงตั้งแตระดับกลยุทธ ผลการปฏิบัติงาน และกระบวนการโดยเปรียบเทียบปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลลัพธ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 2.5 การเทียบเคียงระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการ 
ท่ีมา: บุญดี บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช (2548: 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 2.6 การเทียบเคียงปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 
ท่ีมา: บุญดี บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช (2548: 13) 

 
ลักษณะและวัตถุประสงคของการเทียบเคียง 
วัตถุประสงคหลักในการเทียบเคียงมี 3 ประการคือ 1) เพ่ือใหแนใจวากระบวนการตางๆ            

จะดําเนินการไปตามเปาหมายและมีคุณภาพท่ีดี ผลจากการเทียบเคียงทําใหเปนผูนําขององคกร              
2) เปนการรวบรวมหลักการท่ีดีเพ่ือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขององคกร และ 3) นําไปสูระดับ
การเทียบเคียงท่ีมีความเปนเลิศเปนตนแบบในการพัฒนาองคกร 

การสรางหลักการเทียบเคียงควรเริ่มจากคนในองคกรท่ีมีความเปนอิสระ มีพลังอํานาจในการ
เรียกรอง การยอมรับ และมีความรับผิดชอบ หลักการเทียบเคียงประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 ประการ 

ปจจัยนําเขา 

Benchmarking 

ผลลัพธ 
 

กระบวนการ 

กระบวนการ 

Benchmarking 

Benchmarking 

ระดับกลยุทธ 

ระดับปฏิบัติการ 
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ไดแก 1) กิจกรรมท่ีเริ่มใชในการเทียบเคียง กุญแจท่ีสําคัญ ความพยายามท่ีจะปฏิบัติตามสิ่งท่ีถูกตอง 
2) สรางแผนงานการเทียบเคียงอันดับแรกจากภายในระบบขององคกรกอนท่ีจะหาการเทียบเคียง
ภายนอก และ 3) การเตรียมการและการเปนมาตรฐานทางองคกรอยางสมบูรณ อันแสดงถึงการนํา
แนวทางในการปฏิบัติมาใชเพ่ือพัฒนา สรางการเปลี่ยนแปลง รวมถึงภาพพจนท่ีดีขององคกร  ดังนั้น
การเทียบเคียงจึงเปนสิ่งท่ีมีประโยชนเกิดประสิทธิภาพมาก เม่ือมีการทําเปนทีมและสรางการ
เปลี่ยนแปลงและกอใหเกิดการพัฒนาภายใน  การจัดหนาท่ีขององคกรและกระบวนการท่ีเก่ียวของจะ
สนับสนุนทําใหการเทียบเคียงประสบความสําเร็จเกิดประโยชน (Sitnikov, 2002) อางถึงใน               
พิรุณเทพ เพชรบุรี, 2551) 

 
กระบวนการและข้ันตอนของการเทียบเคียงสมรรถนะ 
Saylor (1996: 219 - 224) ไดกําหนดกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะไว 8 ข้ันตอน               

มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ทําความเขาใจองคกรของตนเพ่ือคนหาเรื่อง/สิ่งท่ีจะทําการเทียบเคียง
สมรรถนะ 2) เลือกเรื่องท่ีจะทําการเทียบเคียงสมรรถนะ เพ่ือกําหนดวาจะเทียบเคียงอะไร 3) กําหนด
แหลงขอมูลท่ีจะทําการเทียบเคียงสมรรถนะ 4) เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ี
ถูกตอง 5) เลือก/กําหนเปาหมายท่ีตองการ 6) กําหนดแนวทางปฏิบัติของตน เพ่ือใหรูวาองคกรตอง
ปฏิบัติอยางไร 7) กําหนดเปาหมายของผลลัพธ/ผลผลิตท่ีตองการ เพ่ือสรางเปาหมายในระยะสั้นและ
ระยะยาว และ 8) ใชวิธีการเชิงระบบ เพ่ือไปสูจุดเปรียบเทียบสมรรถนะ 

Goetsch & Davis (2003: 716) ไดกําหนดกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะไว 14 ข้ันตอน 
มีรายละเอียดดังนี้ 1) การรับมอบหมายงานจากคณะบริหาร 2) พิจารณากระบวนการเดิมของตน 3) 
หากระบวนการท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนของตน รวมท้ังเอกสารตางๆ 4) คัดเลือกกระบวนการ/
ประเด็นท่ีตองทําการเทียบเคียงสมรรถนะ 5) จัดตั้งทีมงานเทียบเคียงสมรรถนะ 6) คนหาผูท่ีเปนเลิศ
ในกระบวนการ/ประเด็นนั้นๆ 7) เลือกผูปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดมาเปนจุดเทียบเคียง 8) รวบรวมความคิดเห็น
จากผูรวมทําการเทียบเคียงสมรรถนะ 9) เก็บรวบรวมขอมูล 10) วิเคราะหขอมูลและกําหนดชองวาง 
(Gap) 11) วางแผนปฏิบัติงานเพ่ือลดชองวางนั้น 12) เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน 13) กํากับ
ติดตาม และ 14) ปรับจุดเทียบเคียงใหสูงข้ึน และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

Sallis (2002: 105 - 107) ไดกําหนดกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะไว 5 ข้ันตอนมี
รายละเอียด ดังนี้  

1) ข้ันวางแผน (Planning) ข้ันตอนนี้มีความสําคัญในการเทียบเคียงสมรรถนะเนื่องจากตอง
ใชท้ังเวลาและเงินทุน ดังนั้นการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จจึงควรมีการประชุมจัดลําดับ
ความสําคัญ ใหความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร สรางความเขาใจท่ี
ชัดเจนเก่ียวกับจุดมุงหมายและประโยชนท่ีจะไดรับ  

2) ข้ันกําหนดคูเปรียบเทียบ (Identifying potential partners) เปนข้ันของการพิจารณา
เอกสารงานวิจัยขององคกรอ่ืน เพ่ือหาคูเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม ตรงตามความตองการ และเลือกวา
จะใชการเทียบเคียงสมรรถนะประเภทใดจึงจะนําไปสูความสําเร็จตามท่ีวางเปาหมายไว 

3) ข้ันวิเคราะหกระบวนการและวิธีปฏิบัติของคูเปรียบเทียบ (Analyze the processes 
and practices of the benchmark partner) ประเด็นหลักของข้ันตอนนี้การศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ี
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เปนเลิศ (Best practices) จากคูเปรียบเทียบ ซ่ึงองคกรตองทําความเขาใจและหาวาใครท่ีเปนบุคคล
สําคัญและเอ้ือตอความสําเร็จของการเทียบเคียงสมรรถนะไดในข้ันตอนนี้ตองตอบคําถาม 2 ประการ 
1) องคกรคูเปรียบเทียบมีวิธีการปฏิบัติงานอยางไร และ 2) มีวิธีดําเนินการใหตอเนื่องไดอยางไร 

4) ข้ันปรับปรุงการปฏิบัติของตน เพ่ือสูความเปนเลิศ (Adapt your own practices to 
become the best) เปนข้ันตอนท่ีองคกรหรือสถาบันนําสารสนเทศท่ีไดรับจากการไปศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศขององคกรคูเปรียบเทียบมาปรับวิธีการปฏิบัติงานของตนซ่ึงเปนข้ันตอนท่ียากท่ีสุดใน
การทําการเทียบเคียงสมรรถนะ เพราะตองใชความพยายามอยางมากในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
การปฏิบัติงานขององคกร และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหม 

5) ข้ันทบทวนความสําเร็จของกิจกรรมท่ีไดปฏิบัติ (Review the success of the activity) 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการองคกร สิ่งสําคัญคือการทบทวนความสําเร็จละประสิทธิภาพของ
กิจกรรมในการเทียบเคียงสมรรถนะวาบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม การดําเนินการมีคุณคา
หรือไม การปฏิบัติงานท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นเหมือนหรือดีกวาองคกรเปรียบเทียบ 
 อยางไรก็ดีตนแบบของข้ันตอนในการเทียบเคียงท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือรูปแบบของ 
Xerox Corporation ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนการวางแผน (Planning 
Stage) ข้ันตอนการวิเคราะห (Analysis Stage) ข้ันตอนการบูรณาการ (Integration Stage) และข้ัน
การปฏิบัติ (Action Stage) ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการเตรียมความพรอมและการวางแผน    
เปนข้ันตอนของการเตรียมพรอมกอนทําการเทียบเคียงตั้งแตผูบริหารระดับสูงตองมีความ

มุงม่ันจริงจังในการนําการเทียบเคียงมาปรับปรุงองคกร สนับสนุนจัดสรรทรัพยากรตางๆ ตองมีการ
แตงตั้งทีมงานและผูรับผิดชอบระดับสูงแลวมีการจัดอบรมผูเก่ียวของใหมีความรูความเขาใจและ
จรรยาบรรณเก่ียวกับการเทียบเคียง ผูบริหารจะตองเลือกวิธีการเทียบเคียงท่ีเหมาะสมระหวางการ
เทียบเคียงแบบเด่ียวหรือแบบกลุม และควรมีการประชาสัมพันธการทําการเทียบเคียงลวงหนาเพ่ือ
สรางความรูสึกของการมีสวนรวมของคนในองคกร 

สําหรับข้ันตอนของการวางแผนประกอบไปดวยข้ันตอนยอยๆ ไดแก 
 1.1) การกําหนดหัวขอการเทียบเคียง ควรเริ่มจากการวิเคราะหตนเองกอนวาควรมีการ

ปรับปรุงเรื่องใด การวิเคราะหองคกรสามารถทําได 2 มุมมอง คือ จากมุมมองภายในท่ีเปนประเด็น
สําคัญภายในองคกร (Internal standpoint of productivity) และจากมุมมองภายนอกองคกรท่ีมา
จากลูกคา (External standpoint of productivity) เพ่ือใหเขาใจตนเองและความคาดหวังของ
ลูกคา แลวเลือกกระบวนการท่ีคาดวาจะสงผลตอความสําเร็จในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคามากท่ีสุด                

 1.2) การกําหนดองคกรเปรียบเทียบ เปนข้ันตอนของการคัดเลือกผู ท่ีจะมาเปนผู
เปรียบเทียบขอมูลกับเราหรือเรียกวา Benching Partner เริ่มจากการจัดทํารายชื่อองคกรท่ีตองการ
เปรียบเทียบแลวจึงคัดเลือกองคกร ท้ังนี้ตองพิจารณาถึงขนาด กลุมอุตสาหกรรม โครงสรางองคกร 
ระดับของเทคโนโลยี คุณลักษณะของสินคา/บริการ ความตองการของลูกคา ปจจัยของความสําเร็จ 
รางวัล/การยอมรับ และสถานท่ีตั้ง  
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1.3) การกําหนดวิธีการเก็บขอมูลและการเก็บขอมูล เริ่มจากการพิจารณาวิเคราะห
กระบวนการ เรียกวา Process Mapping ในปจจุบันกอนวาเปนอยางไร มีจุดแข็ง จุดออนอยางไร 
อะไรเปนปจจัยแหงความสําเร็จของกระบวนการนั้นๆ ซ่ึงจะนําไปสูการสรางประเด็นคําถามท่ีจะใช
ถามผูท่ีเปนองคกรเปรียบเทียบ แลวจัดทําเปนแบบสอบถามเพ่ือนําไปใช วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดมาจาก 2 แหลง คือ ขอมูลปฐมภูมิ คือ ขอมูลท่ีไดมาจากการแลกเปลี่ยนขอมูลหรือขอขอมูล
โดยตรงกับผูท่ีเปนคูแลกเปลี่ยนของเรา และขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลท่ีไดมาจากแหลงอ่ืนๆท่ีไมใชคู
แลกเปลี่ยนโดยตรง  

2. ข้ันตอนการวิเคราะห  
การวิเคราะหขอมูลในการเทียบเคียงสมรรถนะทําเพ่ือหาชวงหางระหวางตนเองกับองคกรคู

เปรียบเทียบรวมถึงวิเคราะหความเปนไปไดเพ่ือทําการปดชองวางระหวางตนเองและองคกรคู
เปรียบเทียบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย (บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2548) 

2.1) การวิเคราะหชวงหางระหวางตัวเรากับองคกรเปรียบเทียบ (Determining current 
performance gap)  

การวิเคราะหชวงหาง (Gap Analysis) จะทําใหทราบวาประสิทธิภาพหรืความสามารถ
ของเราหางจากคูเปรียบเทียบมากนอยเพียงใด โดยเริ่มจากการเรียบเรียงขอมูลเพ่ือใหตรงตาม
วัตถุประสงคหรือประเด็นท่ีตองการเปรียบเทียบ และตรวจสอบความสมบูรณเพียงพอของขอมูล และ
ใหงายตอการวิเคราะหและเปรียบเทียบชวงหาง  

ขอมูลท่ีนํามาเปรียบเทียบอาจเปนขอมูลเชิงปริมาณหรือขอมูลเชิงคุณภาพ หากเปนขอมูล
เชิงปริมาณสามารถเปรียบเทียบขอมูลใหเห็นความแตกตางดวยการใช กราฟ หรือ ตารางเปรียบเทียบ 
สวนขอมูลเชิงคุณภาพสามารถเปรียบเทียบดวยตารางเปรียบเทียบ  

การนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบในเชิงปริมาณสามารถนําเสนอในรูปแบบของกราฟแทง
หรือกราฟแมงมุมหรือเรดารไดเพ่ือแสดงความแตกตางท่ีชัดเจนเปนรายประเด็น อยางไรก็ดีการนํา
ขอมูลของแตละองคกรมาเปรียบเทียบกันนั้นตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของสิ่ง ท่ีนํามา
เปรียบเทียบวาสามารถเปรียบเทียบกันไดหรือไม โดยเฉพาะการเปรียบเทียบขอมูลจากตาง
อุตสาหกรรมหรือองคกร รวมถึงการพิจารณาเรื่องขนาด ท่ีตั้ง สภาพแวดลอม และสภาพเศรษฐกิจ 
เปนตน ถายังเปรียบเทียบไมไดจําเปนตองมีการปรับขอมูลกอนเรียกการ Normalizing Data                    
ซ่ึงไมไดมีสูตรสําเร็จข้ึนอยูกับการพิจารณาเปนกรณีๆไป อยางไรก็ดี Karlof & Ostblom (1993)               
ไดจัดแบงความแตกตางขององคกรท่ีไมสามารถเปรียบเทียบกันไดดังนี้ 1) ความแตกตางในลักษณะ
การปฏิบัติงาน (Differences in operative content) 2) ความแตกตางในขอบเขตการปฏิบัติการ 
(Differences in scope of operation) 3) ความแตกตางในเรื่องสภาพตลาด (Differences in 
market conditions) และ4) ความแตกตางในเรื่องตนทุน (Differences in cost position) 

การคํานวณหาคาความแตกตางระหวางชวงหาง (Gap) 
การคํานวณหาคาความแตกตางระหวางชวงหางสามารถคํานวณไดจากสูตร 
ชวงหาง (Gap) = ผูท่ีเราเปรียบเทียบดวย – ตัวเราเอง x 100 
   ผูท่ีเราเปรียบเทียบดวย 
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คาของความหางอาจเปนบวกหรือลบก็ได หากเปนคาลบหมายถึงตัวชี้วัดท่ียิ่งมีคานอยยิ่งดี 
เชน เปอรเซ็นตของเสีย ลูกคารองเรียน ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการทํางานตางๆ หากเปนคาบวก
หมายถึงตัวชี้วัดท่ีแสดงคายิ่งสูงยิ่งดี เชน เปอรเซ็นตของสินคาท่ีผานการตรวจสอบ ยอดขาย กําไร 
 การวิเคราะหความแตกตาง เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหความแตกตาง เชน 7QC Tools, 
PDCA, Brainstorming, Criteria Testing Matrix, Tree Diagram, Trend Chart, Z Chart และ
อ่ืนๆ  

2.2) การคาดคะเนหาชวงหางท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (Project future performance) 
การคาดคะเนความแตกตางกับคูเปรียบเทียบท่ีจะเกิดในอนาคตอาจคํานวณถึงชวงหางท่ี

จะเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 3 – 5 ป ขางหนาหรือนานกวานั้น ซ่ึงสามารถพิจารณาจากกระบวนการท่ี
เรากําลังวิเคราะหวามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพียงใด การคาดคะเนชวงหางท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
จะตองอาศัยขอมูลและประสบการณท่ีมากเพียงพอ 

3. ข้ันตอนการบูรณาการ  
เปนข้ันตอนของการนําผลจากการวิเคราะหขอมูลมาใชปรับปรุงองคกร ประกอบดวย 2 

ข้ันตอน ไดแก  
3.1) การสื่อผลท่ีไดหลังจากการเทียบเคียงใหกับผูเก่ียวของ และการสรางการยอมรับ โดย

ทีมงานท่ีทําการเทียบเคียงตองควรมีการกลั่นกรองและจัดระเบียบขอมูลแลวจึงสื่อผลท่ีไดรับไปยัง
กลุมผูบริหาร ผูจัดการ/กระบวนการท่ีเก่ียวของ เพ่ือนรวมทีม ลูกคา ผูสงสินคา และพนักงาน โดยใชวี
การท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ เชน การรายงานผลการวิเคราะหขอมูล บันทึกภายใน การประชุม
ประจําเดือน วารสารขององคกร การจัดทําบอรดแผนพับ และการจัดสัมมนาภายในองคกร  

3.2) การตั้งเปาหมายการดําเนินงาน เปนการนําผลท่ีไดจากการเปรียบเทียบมามาใช
พิจารณาต้ังเปาหมายการดําเนินงานขององคกรในปจจุบันใหมีความใกลเคียงและเหมาะสมกับ
สถานการณ 

4. ข้ันการปฏิบัติ  
เปนการนําผลจากการเทียบเคียงไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติการและลงมือปฏิบัติจริง 

ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก  
4.1) การจัดทําแผนดําเนินการ เปนการรวบรวมเอาผลจากการวิเคราะหขอมูลมาจัดทํา

เปนแผนปฏิบัติการ โดยอาจแบงออกเปนแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ข้ึนอยูกับผลการวิเคราะห
ขอมูล แนวนโยบาย และวิธีการดําเนินงานท่ีไดรับจากผูบริหาร แผนดําเนินการตองระบุถึงบุคคล
ผูรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย ผูดําเนินการ งบประมาณ และระยะเวลา  

4.2) การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การควบคุม และกํากับดูแลใหผลเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
เปนข้ันตอนของการนําแผนปฏิบัติการท่ีวางไวนําไปปฏิบัติ ซ่ึงควรมีการทดลองปฏิบัติในพ้ืนท่ีทดลอง 
(Pilot Area) กอนขยายผลไปยังหนวยงานและท่ัวท้ังองคกร จากนั้นใชการกํากับติดตามผลใหเปนไป
ตามแผนโดยมีการระบุถึงวิธีการและความถ่ีในการติดตาม ชองทางการติดตามผลสามารถใชวิธีการ
ตางๆได เชน การประชุมติดตามผล เปนตน และ  

4.3) การทบทวนผลโดยเทียบกับคูเปรียบเทียบของผูท่ีดีท่ีสุดหรือคูเปรียบเทียบ โดยการ
พิจารณาตรวจสอบผลท่ีไดในประเด็นเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายวาบรรลุเปาหมายแลวหรือยัง 
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Benchmark ดีข้ึนหรือไม ตองทบทวนเปาหมายใหมหรือไม ควรหาคูเปรียบเทียบเพ่ิมหรือไม สิ่งท่ี
เรียนรูจากการทํา Benchmarking ครั้งนี้คืออะไร และอะไรคือจุดออนและจุดท่ีตองปรับปรุง การ
ทบทวนนี้เปนการทบทวนโดยเปรียบเทียบกับคา Benchmarks ของคูเปรียบเทียบและยังเปนการ
ทบทวนการดําเนินงานของตนเอง เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการทํา Benchmarking ท่ี
เหมาะสมกับองคกรตอไป 

 
ตอนท่ี 4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2536) ไดทําการพัฒนาดัชนีสูความเปนเลิศทางวิชาการของ
คณะพยาบาลศาสตร สถาบันเอกชน โดยวิธีการวิเคราะหเอกสารและใชเทคนิคกระบวนการ EDFR 
โดยมีผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนอาจารยพยาบาลจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาง ๆ  ชวยประเมินได
คุณลักษณะของความเปนเลิศ (คุณภาพ) 20 คุณลักษณะ ซ่ึงประกอบดวยดัชนีบงชี้ความเปนเลิศทาง
วิชาการท้ังสิ้น 121 ดัชนี จากนั้นนําคุณลักษณะและดัชนีท่ีไดมาวิเคราะหวงลออนาคตและตาราง
ปฏิสัมพันธ ไดแนวทางพัฒนาสูความเปนเลิศตามดัชนี นํามาสรางภาพของดัชนีบงชี้ได 19 ภาพ                  
ท่ีบรรยายคุณลักษณะของความเปนเลิศทางวิชาการ (คุณภาพทางวิชาการ) จากนั้นนําดัชนีท่ี
พัฒนาข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิประเมิน แลวนําไปทดลองใชประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาล 1 แหง   
 ผลการวิจัยพบวา ดัชนีท่ีพัฒนาข้ึนใชไดผลดี สําหรับดัชนีท่ีพัฒนาข้ึนนั้นประกอบดวย
คุณลักษณะของปจจัย ไดแก ปรัชญา เปาหมายของสถาบัน คุณลักษณะของนักศึกษาใหม  
คุณลักษณะอาจารยประจําคุณลักษณะผูบริหาร สถานภาพการเงิน งบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุน
วิชาการ และคุณลักษณะของแหลงฝกภาคปฏิบัติ คุณลักษณะของกระบวนการ ไดแก คุณลักษณะ
ของหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ การบริหาร การพัฒนาคณาจารย การจัด
ดําเนินงานใหผลิตผลงานทางวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและการประเมินตนเองของสถาบัน  
คุณลักษณะของผลิตผลไดแก สมรรถนะและเจตคติตอวิชาชีพของบัณฑิต พัฒนาการดานบุคลิกภาพ
และทักษะทางสังคมของบัณฑิตและผลิตผลดานวิชาการของสถาบัน   
 อาภรณ เจียมไชยศรี (2537) ไดทําการศึกษาการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผล
องคการสําหรับวิทยาลัยครู ผลการวิจัยไดระบุวาสําหรับการประเมินประสิทธิภาพองคการของ
วิทยาลัยครูนั้น เปนในรายการประเมินข้ันพ้ืนฐาน 5 ขอ คือ 1) ความพอเพียงดานความรู และ
ความสามารถในการสอนของอาจารย 2) ความเพียงพอของพ้ืนท่ีและจํานวนหนังสือในหองสมุด  
สําหรับการศึกษาคนควาของนักศึกษา โปรแกรมวิชาตางๆ และในการศึกษาคนควาเพ่ือเตรียม           
การสอน และการทําวิจัยของคณาจารย 3) คุณธรรม จริยธรรม เชน ความซ่ือสัตย ความตรงตอเวลา  
(ของนักศึกษาและบัณฑิต) 4) ความสามารถในการประสานงานกับบุคลากรและหนวยงานในทองถ่ิน  
เชน ศิลปนในทองถ่ิน วัด เพ่ือจัดกิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5) การไดรับการ
ยอมรับในผลงานทางวิชาการของอาจารย   

วันชัย ศิริชนะ (2537) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในการศึกษาไดใช
วิธีวิเคราะหจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับระบบการประกันคุณภาพการรับรองวิทยฐานะและขอมูล
เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญ่ีปุน ออสเตรเลีย สหพันธสาธารณรัฐ
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เยอรมัน และประเทศไทย เม่ือไดขอมูลเบื้องตนมาแลว ไดมาแจกแจงเปรียบเทียบและสรุปขอมูล
ออกเปนหมวดหมูและสังเคราะหข้ึนเปนรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จากนั้นไดทําการทดสอบรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนโดย
ใชวิธีการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนาเปนรูปแบบการประกันคุณภาพ ผลการวิจัยทําใหได
รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวกับหลักเกณฑการรับรองวิทยฐานะท่ีใชในการประเมิน
คุณภาพของสถาบัน การตรวจสอบกลไกการควบคุมคุณภาพ และติดตามผลการปฏิบัติงาน สําหรับ
หลักเกณฑท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงานโดยใชตัวบงชี้สมรรถภาพท่ีแสดงถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการศึกษาท่ีอาศัยรูปแบบจากการพัฒนาของสภาประสาทปริญญาฯ ท่ีประเทศอังกฤษใช
อยูครอบคลุมสมรรถภาพการดําเนินงานของสถาบัน ซ่ึงประกอบดวยตัวบงชี้สมรรถภาพท่ีแสดงถึง
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัดังนี้   
 1. สมรรถภาพในการดําเนินงาน   
  1.1 จํานวนนักศึกษารวม นักศึกษาเขาใหม ผูสําเร็จการศึกษา ผูสมัครเขาศึกษา   
  1.2 จํานวน สาขาของหลักสูตรท่ีเปดสอน   
  1.3 จํานวนโครงการจัดการศึกษาพิเศษอ่ืนๆ   
  1.4 อัตราการลาออก โอนยายของนักศึกษา   
  1.5 จํานวนอาจารย คุณวุฒิอาจารย   
  1.6 อัตราการลาออก การโอนยายของอาจารย   
  1.7 อัตราการใชประโยชนอาคารสถานท่ี   
  1.8 อัตราการใชหองสมุด   
  1.9 อัตราการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา  ประเภทตาง ๆ   
  1.10 จํานวนโครงการรวมมือกับหนวยงานภายนอก   
 2. สมรรถภาพการเงิน   
  2.1 อัตราสวนเงินงบประมาณตอเงินรายได   
  2.2 อัตราสวนงบลงทุนตองบดําเนินการ   
  2.3 อัตราสวนการใชจายเงินงบประมาณและเงินรายไดตอหัวนักศึกษา   
  2.4 ความสามารถในการหาเงินรายไดจากการบริหาร   
 3. สมรรถภาพเชิงสัมฤทธิผล   
  3.1 สัมฤทธิผลทางการเรียน   
  3.2 สัมฤทธิผลในการศึกษาตอ   
  3.3 สัมฤทธิผลในการหางานทํา   
  3.4 สัมฤทธิผลในการไปประกอบอาชีพ   
 สุทธนู ศรีไสย และคณะ (2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง ดัชนีแสดงคุณภาพงานวิชาการของ
อาจารยเพ่ือศึกษาดัชนีแสดงคุณภาพงานวิชาการของอาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตามการรับรู
ของอาจารยและผูบริหารระดับตางๆ จําแนกตามภาพรวมและสาขาวิชา ผลการวิจัยพบวา อาจารย
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับองคประกอบท่ีเก่ียวของกับคุณภาพงานวิชาการของอาจารย 6 
องคประกอบเรียงลําดับความสําคัญ ไดแก ภาระงานสอน คุณภาพการสอน การไดรับการสนับสนุน
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การวิจัย ผูนําทางวิชาการ การเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรค สําหรับสาขา
สังคมศาสตรใหความสําคัญกับ 7 องคประกอบ ไดแก การไดรับการยอมรับทางวิชาการ ภาระงาน
สอน ผูนําทางวิชาการ คุณภาพการสิน การเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงานสรางสรรค และการไดรับ
สนับสนุนการวิจัย สวนในสาขาวิทยาศาสตรกายภาพใหความสําคัญใน 6 องคประกอบไดแก ภาระ
งานสอน คุณภาพการสอน การไดรับสนับสนุน การวิจัย การเผยแพรผลงานวิชาการ ผลงาน
สรางสรรค และการไดรับการยอมรับทางวิชาการ สวนสาขาวิชามนุษยศาสตรใหความสําคัญเพียง 3  
องคประกอบคือ คุณภาพการสอน ภาระงานสอน และผูนําทางวิชาการ   

กิตติยา สีออน(2547) ทําการวิจัยเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผล การประกันคุณภาพ
ภายใน สําหรับกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  โดยสังเคราะหงานวิจัยท้ังในและตางประเทศพบวา ปจจัยท่ี
สงผลตอประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก คุณลักษณะของบุคลากรดานความ
ตระหนักถึงความสําคัญ การมีทัศนคติท่ีดีตอการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การทํางานเปนทีม 
การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร  ความพรอมดานทรัพยากร ท้ังดานจํานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคกร และการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผูนําของผูบริหาร และขนาดขององคกร สวน
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามีอยู 2 สวน คือประสิทธิผลระหวางทาง(Intermediate 
Outcome) ไดแก การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ การปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ(PDCA) และความพึงพอใจในงานของบุคลากร สําหรับ
ประสิทธิผลสุดทาย(End outcome or Ultimate Outcome) ไดแกการบรรลุพันธกิจของสถาบัน      
 จากการสังเคราะหแนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาจะเห็นได
วาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีคุณภาพนั้นตองประกอบกับการดําเนินงานอยางเปนระบบ
และมีแบบแผนจากตนแบบท่ีดี ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาจากสถาบันตนแบบท่ีดีอยางรอบดาน ท้ังดานกระบวนการการดําเนินการ และการ
แกปญหาหาอุปสรรค ซ่ึงจะนําไปสูแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 2.7 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

การเทียบเคียงสมรรถนะ 
 

การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
ใ น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา                                      
                                       

 
การดําเนินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

- สภาพการดําเนินงาน  

- ปญหาและอุปสรรค                                       
                                       

แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร   

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศดวยการเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking) ดานกระบวนการบริหาร และดานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ และเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูวิจัยแบงวิธีการดําเนินการเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) 2) ศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) และ 3) นําเสนอแนวทางการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
การคัดเลือกกรณีศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เปนเปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตรท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ผูวิจัยไดมาโดยการคัดเลือกจากคณะ
ศึกษาศาสตรจาก 2 มหาวิทยาลัย ไดแก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อันเนื่องมาจาก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไดรับรางวัลจากสํานักงานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) วาเปนคณะท่ีไดรับผลการประเมินคุณภาพไดอันดับท่ี 1 
ของกลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร และไดรับอันดับท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                
สวนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา อยูในระดับดีมาก 
อีกท้ัง 2 หนวยงานนี้ มีสภาพบริบทท่ีใกลเคียงกับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังในดาน
บุคลากร ขนาด จํานวนนักศึกษา และสถานท่ีตั้ง จึงมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาเปนองคกรเทียบเคียง
เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการประกันคุณภาพการศึกษา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการวิเคราะหเอกสาร การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การ
สัมภาษณอยางเปนทางการ การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ และการสนทนากลุม กระบวนการใน
การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ข้ันตอน 
ดังนี้ 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การเทียบเคียงสมรรถนะ  (Benchmarking) ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) มีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
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 1. นําเอกสารผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 9 องคประกอบ จํานวน 23 ตัวบงชี้ และเอกสารผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกตามแนวทางทางของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 3 
กลุมตัวบงชี้ ไดแก 1) กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 2) กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และ 3) กลุมตัวบงชี้มาตรการ
สงเสริม รวมจํานวน 18 ตัวบงชี้ ระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2554 มาศึกษาวิเคราะหความเหมือนตาง 
 2. คํานวณหาคาความแตกตางระหวางผลการประกันคุณภาพแยกรายเปนตัวชี้วัด แลวจึงจัด
อันดับตามความหางของผล จําแนกเปนรายองคประกอบ  
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบจุดแข็งจุดออนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรกับคณะ
ศึกษาศาสตรท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 แบบวิเคราะหเอกสาร มีกระบวนการสรางและพัฒนา ดังนี้ 

1. สรางแบบวิเคราะหเอกสาร ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบบันทึกผลการประกันคุณภาพ จําแนก
ตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา และจําแนกตาม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

2. นําแบบวิเคราะหเอกสารมาทดลองวิเคราะหเอกสารเพ่ือดูความเหมาะสม ปญหา และ
อุปสรรค ในการวิเคราะห ตลอดจนความถูกตอง และสมบูรณ  

3. ปรับปรุงแบบวิเคราะหเอกสารใหมีความถูกตอง และนําไปใชวิเคราะหขอมูลจริง 
การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ขอมูลเชิงคุณภาพของผลการประกันคุณภาพ 
ตลอดจนขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง จําแนกตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2. การวิเคราะหชวงหาง (Gap Analysis) ขอมูลเชิงปริมาณของผลการประกันคุณภาพ
จําแนกตามตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟแมงมุมหรือเรดาร 
 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. สรางแบบสัมภาษณ เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร และสรางแบบสัมภาษณเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) 3 กลุม ไดแก 
ผูบริหารคณะ คณะกรรมการประกันคุณภาพ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ
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การศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. สรางแนวทางการสนทนากลุม แลวนําไปจัดการสนทนากลุมประกอบท่ีไปดวยผูบริหาร
และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 1. แบบสัมภาษณ เปนแนวทางการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ รวมถึงคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ตอนท่ี 2 กระบวนการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ตอนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประประกันคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตร 
 2. แนวทางการสนทนากลุมสําหรับผูบริหารและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
 การวิเคราะหขอมูล 

1. การจําแนกประเภทของขอมูล (Typological Data) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ
ดวยการจําแนกขอมูลเปนชนิดๆ โดยใชแนวคิดท้ังแบบใชทฤษฎีและแบบไมใชทฤษฎ ี 

2. การเปรียบเทียบขอมูลการสรางขอสรุปเชิงอุปนัย (Analytic Induction) สรางขอสรุป
จากเหตุการณหลายๆ เหตุการณจนไดรับการยืนยันจากการรวบรวมขอมูลเพ่ิมเกิดเปนขอสรุปท่ีมี
ความเปนนามธรรมมากข้ึนแลวนําไปสูขอสรุปของงานวิจัย 

3. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยนําเอกสารและขอมูลท่ีรวบรวมไดมา
วิเคราะหแลวจัดระบบขอมูลท่ีวิเคราะหไดกอนนํามาสังเคราะห แลวนําเสนอในรูปของการบรรยาย  

ในการลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในระดับภาควิชาและระดับคณะ เพ่ือสังเกต 
สัมภาษณ และสนทนากลุม ผูวิจัยไดวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนลงภาคสนาม เพ่ือใหการเก็บ
ขอมูลมีความเปนระบบ โดยกําหนดชวงระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ 
และแหลงขอมูล และใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธีเดียวกันท้ังคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดังตารางท่ี 3.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-31- 
 



ตารางท่ี 3.1 แผนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
ระยะเวลา กิจกรรม แหลงขอมลู เคร่ืองมือ 
14 ม.ค.56 1. สัมภาษณผูบริหารในประเด็นของกระบวนการ

ประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร 
2. ศึกษาเอกสารของคณะศึกษาศาสตร เชน ขอมูล
นักศึกษา ขอมูลบุคลากร ขอมูลสภาพท่ัวไปของคณะ
ศึกษาศาสตร และรายงานประจําป เปนตน 

1. ผูบริหารคณะ 
2. เอกสารขอมลู
สารสนเทศของ
คณะศึกษาศาสตร 

1. แนวทางการ
สัมภาษณผูบริหาร 
2. แบบบันทึก
เอกสาร 

15 ม.ค.56 สัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องของกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร ปจจัยท่ี
สงเสริม ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนระหวางกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
คณะศึกษาศาสตร 

เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 
 

แนวทางการ
สัมภาษณ
เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 
 

16 ม.ค.56 หลังจากเก็บขอมูล ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบ และ
วิเคราะหขอมูลวามีความครบถวนหรือไม และเก็บ
ขอมูลในบางประเด็นท่ีไมชัดเจน  

1. ผูบริหาร  
2. เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 
 

1. แนวทางการ
สัมภาษณผูบริหาร 
2. แนวทางการ
สัมภาษณ
เจาหนาท่ี 

17 ม.ค.56 ทําการตรวจสอบขอมูลโดยการสัมภาษณซ้ําหรือ
สัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักและการสนทนากลุม
ประกอบไปดวยผูบริหารและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

1.ผูบริหารคณะ 
2. เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 
 

1. แนวทางการ
สัมภาษณผูบริหาร 
2 แนวทางการ
สัมภาษณ
เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 
3. แนวทางการ
สนทนากลุม 

 
ข้ันตอนท่ี 3 นํ า เสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา                  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 จัดทํารางแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร จาก
ขอมูลท่ีไดรับจากการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 – 3 โดยใชกรอบทฤษฎีเชิงระบบ ไดแก การนําเสนอวิธี
ปฏิบัติท่ีดีในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต โดยใชกระบวนควบคุมคุณภาพ 
PDCA จําแนกตามดัชนีการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศ ดวยการ
เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานกระบวนการบริหาร และดานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปน
เลิศ และเ พ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา                      
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 ตอน ไดแก               
ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา            
(สมศ.) ตอนท่ี 2 ผลการเทียบเคียงสมรรถนะดานแผนยุทธศาสตร ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และ             
พันธกิจ ตอนท่ี 3 ผลการเทียบเคียงสมรรถนะดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และตอนท่ี 4 ผลการสัมภาษณเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)   
 ผลการเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร คะแนนของแตละตัวบงชี้เปนคะแนนการประเมินตามเกณฑ สกอ. มีคะแนน
เต็มแตละตัวบงชี้เทากับ 5 คะแนน เม่ือนํามาวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) จําแนกตามปจจัย
นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ดานปจจัยนําเขา พบวา ตัวบงชี้อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการมีคาความตางมาก
ท่ีสุด (รอยละ 75.45) ตัวบงชี้อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบงชี้หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู และตัวบงชี้เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย พบวาไมมีคาความแตกตาง 
 ดานปจจัยกระบวนการ พบวา ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรมีคา
ความตางมากท่ีสุด (รอยละ 50.00) รองลงมาคือตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
(รอยละ 40.00) และตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบงชี้ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน ตัวบงชี้ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ตัวบงชี้ระบบ
และกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ตัวบงชี้กระบวนการบริการทางวิชา การให
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เกิดประโยชนตอสังคม ตัวบงชี้ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ภาวะผูนํา
ของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ตัวบงชี้การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ตัวบงชี้
ระบบบริหารความเสี่ยง ตัวบงชี้ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ และตัวบงชี้ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวาไมมีคาความแตกตาง   

สําหรับตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตและ
ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค พบวา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนสูงกวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคาความตางรอยละ 
25.00 
 ดานผลลัพธ พบวา ตัวบงชี้ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษาพบวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนสูงกวา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคาความตางรอยละ 25.00 
 ผลการเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับคณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปากร คะแนนของแตละตัวบงชี้เปนคะแนนการประเมินตามเกณฑ สกอ. 
มีคะแนนเต็มแตละตัวบงชี้เทากับ 5 คะแนน เม่ือนํามาวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) จําแนกตาม
ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output)  

ดานปจจัยนําเขา พบวา ตัวบงชี้อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการมีคาความตางมาก
ท่ีสุด (รอยละ 74.88) ตัวบงชี้อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบงชี้หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู และตัวบงชี้เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย พบวาไมมีคาความแตกตาง 
 ดานปจจัยกระบวนการ พบวา ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรมีคา
ความตางมากท่ีสุด (รอยละ 60.00) รองลงมาคือตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
(รอยละ 40.00) และตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาแผน ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบงชี้ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ตัว
บงชี้ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ตัวบงชี้ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตัวบงชี้ระบบ
และกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตัวบงชี้ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม ตัวบงชี้กระบวนการบริการทางวิชา การใหเกิดประโยชนตอสังคม ตัวบงชี้ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน ตัวบงชี้การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ตัวบงชี้เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ตัวบงชี้
ระบบสารสนเทศ ตัวบงชี้ระบบบริหารความเสี่ยง ตัวบงชี้ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
และตัวบงชี้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวาไมมีคาความแตกตาง   
 ดานผลลัพธ พบวา ตัวบงชี้ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษาไมมีคาความแตกตาง  
 ผลการเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คะแนนของแตละตัวบงชี้เปนคะแนนการประเมินตาม
เกณฑ สมศ. มีคะแนนเต็มแตละตัวบงชี้ เทากับ 5 คะแนน เม่ือนํามาวิเคราะหชองวาง (Gap 
Analysis) จําแนกตามปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output) มี
รายละเอียดดังนี้ 
 ดานกระบวนการ พบวา ตัวบงชี้ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร มีคาความตางมากท่ีสุด (รอยละ 38.44) รองลงมาคือตัวบงชี้การพัฒนาคณาจารย
และตัวบงชี้ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (รอยละ 15.42 และ 3.43 
ตามลําดับ) สําหรับตัวบงชี้ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร ตัวบงชี้ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ตัวบงชี้ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหา
สังคมในดานตางๆ ของสถาบัน ตัวบงชี้การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้
งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ตัวบงชี้บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน             
1 ป ตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และตัวบงชี้ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร          
มีคะแนนสูงกวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (รอยละ 90.84, 36.99, 25.00, 25.00, 
19.05, 9.22, 8.00, 7.01 ตามลําดับ) สําหรับตัวบงชี้ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ ตัวบงชี้ผล
การพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล ตัวบงชี้งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร ตัวบงชี้ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ตัวบงชี้ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก ตัวบงชี้การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม พบวาไมมีคาความ
แตกตาง   

ดานผลลัพธ พบวา ตัวบงชี้ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนสูงกวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีคาความตางรอยละ 25.00 
 ผลการเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คะแนนของแตละตัวบงชี้เปนคะแนนการ
ประเมินตามเกณฑ สมศ. มีคะแนนเต็มแตละตัวบงชี้เทากับ 5 คะแนน เม่ือนํามาวิเคราะหชองวาง 
(Gap Analysis) จําแนกตามปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output)            
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ดานกระบวนการ พบวา ตัวบงชี้ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรมีคาความตางมากท่ีสุด (รอยละ 56.20) รองลงมาคือตัวบงชี้การพัฒนาคณาจารย
และตัวบงชี้การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (รอยละ 12.35 และ 10.00 ตามลําดับ) 
สําหรับตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ตัวบงชี้ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ตัวบงชี้ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยตนสังกัด ตัวบงชี้ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร และตัวบงชี้บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป พบวา             
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนสูงกวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (รอยละ 8.00, 5.77, 5.63, 5.26 และ 3.95 ตามลําดับ) สําหรับตัวบงชี้ผลการบริหาร
สถาบันใหเกิดอัตลักษณ ตัวบงชี้ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล ตัวบงชี้งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  ตัวบงชี้งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน ตัวบงชี้ผลงานวิชาการ
ท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ตัวบงชี้ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ตัวบงชี้ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก ตัวบงชี้ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ของสถาบัน ตัวบงชี้
การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม และตัวบงชี้การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวฒันธรรม พบวาไมมีคาความแตกตาง   
 ดานผลลัพธ พบวา ตัวบงชี้ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษาไมมีคาความแตกตาง รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                
จําแนกตามตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 
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อันดับ
ของ
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ปจจัยนําเขา  

สกอ. 
2.2 อาจารยประจาํท่ี
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  

5.00 5.00 0.00 2 5.00 5.00 0.00 2 

สมศ. - - - - - - - - - 

สกอ. 
2.3 อาจารยประจาํท่ี
ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ  

4.40 1.08 75.45 1 4.30 1.08 74.88 1 

สมศ. - - - - - - - - - 

สกอ. 

2.5 หองสมุด 
อุปกรณการศึกษา 
และสภาพแวดลอม
การเรยีนรู  

5.00 5.00 0.00 2 

ใชผลการ
ดําเนินการ
/คะแนน

จากสถาบัน 

5.00 - - 

สมศ. - - - - - - - - - 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                
จําแนกตามตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 
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อันดับ
ของ
ความ
หาง 

สกอ. 4.3 เงินสนับสนนุ
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอ
จํานวนอาจารย
ประจาํและนกัวิจัย  

5.00 5.00 0.00 2 5.00 5.00 0.00 2 

สมศ. - - - - - - - - - 

กระบวนการ 

สกอ. 
1.1กระบวนการ 
พัฒนาแผน  

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. 

16. ผลการพัฒนาให
บรรลุตามปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถาบัน 

        

16.1 ผลการบริหาร
สถาบันใหเกิด 
อัตลักษณ 

5.00 5.00 0.00 10 5.00 5.00 0.00 8 

16.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ 

4.28 4.58 -7.01 9 4.33 4.58 -5.77 5 

17. ผลการพัฒนา
ตามจุดเนนและ
จุดเดนท่ีสงผล 

5.00 5.00 0.00 10 5.00 5.00 0.00 8 

สกอ. 
2.1 ระบบและกลไก
การพัฒนาและ
บริหารหลักสตูร  

4.00 2.00 50.00 1 5.00 2.00 60.00 1 

สมศ. - - - - - - - - - 

สกอ. 
2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. 
14. การพัฒนา
คณาจารย 

4.28 3.62 15.42 6 4.13 3.62 12.35 2 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                
จําแนกตามตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 
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อันดับ
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หาง 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการ
สอน  

5.00 3.00 40.00 2 5.00 3.00 40.00 2 

สมศ. - - - - - - - - - 
สกอ. 2.7 ระบบและกลไก

การพัฒนาสัมฤทธิ์ 
ผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต  

4.00 5.00 -25.00 3 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. 1. บัณฑิตปริญญา
ตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

4.34 4.74 -9.22 7 4.56 4.74 -3.95 8 

 2. คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณ
วุฒระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

4.25 4.59 -8.00 8 4.25 4.59 -8.00 4 

 3. ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา โทท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

2.62 5.00 -90.84 1 4.75 5.00 -5.26 7 

 4. ผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

 

3.85 2.37 38.44 2 5.00 2.37 52.6 1 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                
จําแนกตามตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 
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อันดับ
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ความ
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สกอ. 

3.1 ระบบและกลไก
การใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูล
ขาวสาร  

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. - - - - - - - - - 

สกอ. 
3.2 ระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา  

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. - - - - - - - - - 

สกอ. 
4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. - - - - - - - - - 

สกอ. 

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  

4.00 5.00 -25.00 3 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. 
5. งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

5.00 5.00 0.00 10 5.00 5.00 0.00 8 

 
6. งานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชน 

4.20 5.00 -19.05 5 5.00 5.00 0.00 8 

 
7. ผลงานวิชาการท่ี
ไดรับการรับรอง
คุณภาพ 

3.56 5.00 -36.99 3 5.00 5.00 0.00 8 

สกอ. 
5.1 ระบบและกลไก
การบริการทาง
วิชาการแกสังคม  

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                
จําแนกตามตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 
 

 
องคประกอบ 
และตัวบงชี ้

มห
าวิ

ทย
าล

ัย
นเ

รศ
วร

 (B
) 

มห
าวิ

ทย
าล

ัย
ศิล

ปา
กร

 (A
) คาความ

แตกตาง 
A กับ B 

 

อันดับ
ของ
ความ
หาง มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

มห
าส

าร
คา

ม 
(C

) 

มห
าวิ

ทย
าล

ัย
ศิล

ปา
กร

 (A
) คา

ความ
แตกตาง 
A กับ C 

 

อันดับ
ของ
ความ
หาง 

สมศ. 

8. ผลการนําความรู
และประสบการณ
จากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการ
วิจัย 

5.00 5.00 0.00 10 5.00 5.00 0.00 8 

สกอ. 

5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอ
สังคม 

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. 

9. ผลการเรียนรูและ
เสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

5.00 5.00 0.00 10 5.00 5.00 0.00 8 

 

18. ผลการช้ีนําและ/
หรือแกปญหาสังคม
ในดานตางๆ ของ
สถาบัน 

4.00 5.00 -25.00 4 5.00 5.00 0.00 8 

สกอ. 
6.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. 
10. การสงเสรมิและ
สนับสนุนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.00 5.00 -25.00 4 5.00 5.00 0.00 8 

 

11. การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 0.00 10 5.00 5.00 0.00 8 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                
จําแนกตามตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 
 

 
องคประกอบ 
และตัวบงชี ้

มห
าวิ

ทย
าล

ัย
นเ

รศ
วร

 (B
) 

มห
าวิ

ทย
าล

ัย
ศิล

ปา
กร

 (A
) คาความ

แตกตาง 
A กับ B 

 

อันดับ
ของ
ความ
หาง มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

มห
าส

าร
คา

ม 
(C

) 

มห
าวิ

ทย
าล

ัย
ศิล

ปา
กร

 (A
) คา

ความ
แตกตาง 
A กับ C 

 

อันดับ
ของ
ความ
หาง 

สกอ. 

7.1 ภาวะผูนําของ
สภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน  

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. 
12. การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีของ
สภาสถาบัน 

- - - - - - - - 

 
13. การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารสถาบัน 

- 4.50 - - 5.00 4.50 10.00 3 

สกอ. 
7.2 การพัฒนาสถา 
บันสูสถาบันเรียนรู  

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. - - - - - - - - - 

สกอ. 
7.3 ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจ  

5.00 
ใชผล

ของมหา 
วิทยาลัย 

- - - - - - 

สมศ. - - - - - - - - - 

สกอ. 
7.4 ระบบบริหาร
ความเสีย่ง  

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. - - - - - - - - - 

สกอ. 
8.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 

สมศ. - - - - - - - - - 

สกอ. 

9.1 ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 
9.2 การดําเนินงาน
ตามอัตลักษณของ
สถาบัน 

5.00 5.00 0.00 4 5.00 5.00 0.00 3 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)                
จําแนกตามตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 
 

 
องคประกอบ 
และตัวบงชี ้

มห
าวิ

ทย
าล

ัย
นเ

รศ
วร

 (B
) 

มห
าวิ

ทย
าล

ัย
ศิล

ปา
กร

 (A
) คาความ

แตกตาง 
A กับ B 

 

อันดับ
ของ
ความ
หาง มห

าวิ
ทย

าล
ัย 

มห
าส

าร
คา

ม 
(C

) 

มห
าวิ

ทย
าล

ัย
ศิล

ปา
กร

 (A
) คา

ความ
แตกตาง 
A กับ C 

 

อันดับ
ของ
ความ
หาง 

สมศ. 

15. ผลประเมินการ
ประกันคณุภาพ   
ภายในรับรองโดยตน
สังกัด 

4.66 4.50 3.43 9 4.26 4.50 -5.63 6 

ผลลัพธ 

สกอ. 

2.8 ระดับความ สําเรจ็
ของการเสรมิสราง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ใหกับนักศึกษา 

4.00 5.00 -25.00 1 5.00 5.00 0.00 1 

สมศ. - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-42- 
 



 
หมายเหตุ ชุดขอมูลท่ี 1 หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร, ชุดขอมูลท่ี 2 หมายถึง มหาวิทยาลัย
นเรศวร และชุดขอมูลท่ี 3 หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

แผนภาพท่ี 4.1 การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จําแนกตามตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 
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หมายเหตุ ชุดขอมูลท่ี 1 หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร, ชุดขอมูลท่ี 2 หมายถึง มหาวิทยาลัย
นเรศวร และชุดขอมูลท่ี 3 หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

แผนภาพท่ี 4.2 การเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จําแนกตามตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ 
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ตอนท่ี 2 ผลการเทียบเคียงสมรรถนะดานปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
และกลยุทธ 

ผลจากการวิเคราะหเอกสารการเพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะดานปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน              
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ ระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียด ดังนี้ 

ดานปรัชญา มีความแตกตางในประเด็นท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลิตครูท่ีมุง
การวิจัยเปนฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน นําความรูสูชุมชนเชื่อมโยงความเปนสากล ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงสูความเปนเลิศดานการศึกษา 

ดานปณิธาน มีความสอดคลองกันเก่ียวกับการมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในความ
เปนครู ความเปนเลิศในวิชาชีพ เปนผูนําทางวิชาการในศาสตรทางการศึกษา สรางสรรคองคความรู 
การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ใหบริการทางวิชาการ และเปน
แหลงเรียนรูของชุมชนและสังคม 

ดานวิสัยทัศน มีความแตกตางในประเด็นท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงเนนการ
ผลิตครูคุณภาพ 1 ใน 3 ของประเทศภายในป 2560 ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษา ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การวิจัย การ
ใหบริการทางการศึกษาอยางครอบคลุมทุกดานในระดับสากล 

ดานพันธกิจ มีความสอดคลองกันในประเด็นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพ             
เปนครูท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม สงเสริมความเปนผูนําในการ
สรางสรรคองคความรูดานการศึกษา สงเสริมการวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา การใหบริการ
วิชาการดานศึกษาศาสตรและดานอ่ืนๆ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

มีความแตกตางในประเด็นการวิจัยท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการตอยอด       
องคความรูจากการวิจัยสูการใชประโยชนในสถานศึกษาและชุมชน และนํานวัตกรรมทางการศึกษาไป
ใชประโยชนเชิงพาณิชย ประเด็นการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร               
เนนพัฒนาการศึกษาท้ังระดับชุมชนและระดับชาติ ตลอดจนนําองคความรูจากการวิจัยสูการ
ใหบริการชุมชน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เนนเปนศูนยกลางการเรียนรูเพ่ือ
สังคม ประเด็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการบูรณา-
การกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับคุณธรรมจริยธรรมของความเปนครู ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยไปสูประชาคมท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังเนนจัดการศึกษา            
ทุกระดับอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ดานประเด็นยุทธศาสตร มีความสอดคลองกันในประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับสื่อเทคโนโลยี 
โดยใหมีการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพสื่อเทคโนโลยีใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับการใชงาน เพียงพอ
ตอนักศึกษา เพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ประเด็นยุทธศาสตรดานการวิจัย                  
การบริหารงานวิจัย งานวิจัยเชิงสรางสรรค ประเด็นยุทธศาสตรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

-45- 
 



และประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ มีระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ            
เพ่ือการเปนผูนําดานครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร 

มีความแตกตางในประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ ท้ังสองมหาวิทยาลัย
เนนการสนับสนุนบุคลากรและพัฒนาหลักสูตร แตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเนน
พัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหไดมาตรฐานสากลเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร               
วางยุทธศาสตร สานสัมพันธกับศิษยเกา องคกรภายนอกและบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน                
เพ่ือสนับสนุนงานดานวิชาการ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วางยุทธศาสตร
พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนนําไปสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังมีความแตกตางกันในประเด็นตอไปนี้ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีการวางยุทธศาสตรเก่ียวกับการผลิตครูคุณภาพ การปรับและวางแผนการรับนิสิตใหสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย และการบริหารงาน
กิจการนิสิตและศิษยเกา ท้ังดานวิชาการ การสรางเสริมประสบการณ และกิจกรรมเพ่ือทักษะและ
การพัฒนา ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วางยุทธศาสตรในการพัฒนานักศึกษา
ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม และวาง
ยุทธศาสตรในการประกันคุณภาพโดยการพัฒนาระบบกลไกเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใน
หนวยงานทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ 

ดานกลยุทธ มีความแตกตางกันใน 
1) ประเด็นเก่ียวกับการผลิตครูคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใชกลยุทธ

การคัดเลือกคนเกง คนดีเขาเรียนครู ปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาครูท่ีเนนคุณภาพ และใชระบบ
อยูรวมกัน (Residential system) จัดกิจกรรมเพ่ือสรางจิตวิญญาณความเปนครู จัดทําแผนพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิตครูตั้งแตป 1 ถึง ป 5 อยางตอเนื่อง ใหไดบัณฑิตท่ีพึงประสงคตาม 
อัตลักษณของคณะ และอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือ เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต เกงพิชิต
ปญหา สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือทําความตกลง ความรวมมือในการผลิตครู และปฏิรูปหลักสูตรทุกระดับการศึกษา             
โดยมุงเนนองคความรูวิชาชีพ ความตองการของผูใช และสามารถเขาสูการศึกษาเสรีในป 2558 

2) ประเด็นเก่ียวกับปรับและวางแผนการรับนิสิตใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใชกลยุทธประชาสัมพันธหลักสูตรและ
เปาหมายการมีงานทําท้ังทางตรงและทางออมสูเปาหมาย คือ นักเรียนมัธยมปลาย โดยเนนนักเรียน
ในจังหวัดพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ทําความรวมมือกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือจัดสง
นักเรียนท่ีเกง เขาเรียนครู จัดตั้งกองทุนสนับสนุนระหวางการศึกษาและการศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา ปรับสัดสวนการรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑการเปน
มหาวิทยาลัยวิจัย และจัดโครงการพิเศษระดับปริญญาตรีเพ่ือรวมมือกับหนวยงานท่ีมีความประสงค
จะพัฒนาผูเรียนดานการศึกษา 

3) ประเด็นเก่ียวกับระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ใชกลยุทธการกิจกรรมการจัดการความรูเชิงบูรณาการใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา กระตุนการ
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เพ่ิมคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. พัฒนาศักยภาพ 
สงเสริม และสนับสนุนอาจารยดานการเขียนตํารา เอกสารทางวิชาการ การวิจัยพัฒนา และเผยแพร
นวัตกรรมการเรียนการสอน ทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกับสถาบันท้ังในและตางประเทศ สนับสนุน
ใหคณาจารยพัฒนาภาษาอังกฤษในประเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และตางประเทศ ทานละ 1 ครั้ง 
และสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู 
คณาจารย และนักศึกษา 

4) ประเด็นเก่ียวกับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ใชกลยุทธสงเสริม สนับสนุน การผลิตและการใชเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนการสอนและการจัดองคกร 
e – education, e – learning, e – management, e – service ตั้งศูนยความเปนเลิศนวัตกรรม
ทางการศึกษา เพ่ือสอดคลองกับเอกลักษณมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม และเตรียม
ความพรอมทุกดานเพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบ e – learning โดยเปนหุนสวนกับสถาบันอ่ืน ท้ังใน
และนอกประเทศ โดยมีเปาหมายนิสิตในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอินโดจีน 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนการสอนและการวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

5) ประเด็นเก่ียวกับบริหารงานกิจการนิสิตและศิษยเกา ท้ังดานวิชาการ การสรางเสริม
ประสบการณและกิจกรรมเพ่ือทักษะและการพัฒนา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช             
กลยุทธสนับสนุนการจัดตั้งชมรม สงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค                
5 ประการ คือ ความรู ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะหและการสื่อสาร การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และเปนอัตลักษณของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ เกงงาน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญญา สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการ
พัฒนาวิชาการ ใหกับนิสิตทุกคน จัดใหนิสิตฝกงาน/ประสบการณอ่ืนท่ีเหมาะสมตองานอาชีพ และ
การอยูรวมในสังคม จัดต้ังกองทุนสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือนิสิตท่ีประสบปญหาและภัยพิบัติ  และจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี โดยความรวมมือกับโรงเรียนท่ีมีครูท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ รวมท้ังใหมีการฝกงานประกอบรายวิชาในโรงเรียน หรือสถานศึกษาในโครงการสหกิจ
ศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

6) ประเด็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใชกล
ยุทธกระจายความรับผิดชอบดานวิชาการและการเรียนการสอนใหบุคลากรตามศักยภาพอยางเทา
เทียม และจัดผูสอนเปนทีมบางรายวิชา สงเสริมและสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและการเรียนดวยตนเอง (Self Directed) สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีสงเสริมใหนิสิตสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเปนเครื่องมือในการเรียนรู สนับสนุน
สื่อการเรียนการสอนและการจัดสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี ประเมินประสิทธิภาพดานการ
สอน และการปฏิบัติงาน ปรับแผนการเรียนและวิธีการบริหารจัดการ สรางแรงจูงใจใหนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโท เพ่ิมจํานวนรับ แผน ก และขยายจํานวนรับระดับปริญญาเอก  
เพ่ือสรางงานวิจัยและองคความรูใหม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทุกหลักสูตร และทุกระดับ โดย
การวิจัยจากผลผลิต คือ บัณฑิตและผูใชบัณฑิตโดยตรง 
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7) ประเด็นเก่ียวกับการบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใชกลยุทธ
สรางความรวมมือกับองคกรวิชาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดหัวขอวิจัยใหสอดคลองกับความตองการและ
นําไปใชประโยชน จัดหาแหลงทุนและสิ่งอํานวยความสะดวก จัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงงานวิจัยเพ่ือให
คําปรึกษาและคําแนะนําแกนักวิจัยรุนใหม สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัยท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีมีงานวิจัยเปนท่ียอมรับ จัดทําฐานขอมูลดาน
การวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานวิจัยภายนอก และพัฒนางานวิจัยโดยบูรณากับการเรียนการสอน 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธสงเสริมและสนับสนุนใหมีแนวคิด
รูปแบบและวิธีการหลากหลายและ สรางสรรคในการทําวิจัย และสรางเครือขายความรวมมือกับ
สถาบันท่ีมีชื่อเสียงท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือผลิตงานวิจัย 

8) ประเด็นเก่ียวกับการบริการวิชาการสานสัมพันธกับศิษยเกา องคกรภายนอกและบุคลากร
ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนงานดานวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใชกล
ยุทธจัดวางแผนการพัฒนาครู เพ่ือเปนครูยุคใหม คือ ครูประจําการท่ีไดรับการพัฒนาโดยหลักสูตร
และรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีสอดคลองกับคําวาคุณภาพการศึกษาจะไมดีกวาคุณภาพครูรวมกับชุมชน
วิชาการ เปดเวที และ/หรือรวมเวทีกับนักวิชาการ พัฒนาครูข้ันพ้ืนฐานใหมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และ
พัฒนาการใชเทคโนโลยี ใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูสูงอายุและแสวงหาความรวมมือ
จากศิษยเกาใหมีสวนรวมในการพัฒนาคณะ และเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการใหกับศิษยเกา ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
สอน การพัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาค
ตะวันตก และสนับสนุนงานดานภูมิปญญาทองถ่ินและเปนแหลงเรียนรูเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 

9) ประเด็นเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช
กลยุทธสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับภารกิจดานอ่ืนๆ อาทิ การเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ สงเสริม และสนับสนุนการวิจัยดานการทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ            
ภูมิปญญาไทย และสนับสนุนการเผยแพรผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธสงเสริมอนุรักษและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

10) ประเด็นเก่ียวกับระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ใชกลยุทธปรับโครงสรางภาควิชาใหสอดคลองกับศาสตรและหลักสูตร                  
ท่ีรับผิดชอบ จัดตั้งศูนยข้ึนในคณะเพ่ือเปนการขับเคลื่อนภารกิจของคณะไดเต็มศักยภาพ บริหารโดย
หลักธรรมรัฐ (Good Governance) มีการจัดองคกรและแผนการทางานอยางเปนระบบ โดยมุงเนน
ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร ตลอดจนมีการติดตามผลการประเมินและการปรับปรุงงาน การ
สนับสนุนการใหรางวัลความดีความชอบแกผูปฏิบัติงานท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน กลยุทธ
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน และกลยุทธนําระบบคุณภาพ การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายในมาใชเปนกลไกการดําเนินการและประเมินคุณภาพของคณะ ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธการพัฒนาคณาจารยใหมีขีดความสามารถสูงเพ่ือความ
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เปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีขีดความสามารถสูงเพ่ือความกาวหนาใน
อาชีพ และการพัฒนาระบบบริหารเชิงรุก มุงเนนสมรรถนะ ประเมินผลงานระดับบุคคล 

11) ประเด็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหได
มาตรฐานสากลเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช
กลยุทธพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. มาตรฐานวิชาชีพ (คุรุสภา) และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีเนนให
ผูเรียนมีการคิดสรางสรรค สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชนหนวยงานระดับชาติและ
นานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปน
ตนแบบการจัดการเรียนการสอน และเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เปนท่ียอมรับใน
ระดับประเทศ 

12) ประเด็นเก่ียวกับการพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธพัฒนานักศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

13) ประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาระบบกลไกเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหนวย 
งานทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธสงเสริมงาน
ประกันคุณภาพใหเปนงานประจําท่ีมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 
ผลจากการวิเคราะหเอกสารการเพ่ือเทียบเคียงสมรรถนะดานปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน             

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ ระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียด ดังนี้ 

ดานปรัชญา มีความแตกตางในประเด็นท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม               
มีปรัชญาวาการศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร             
มีปรัชญาเพ่ือความเปนเลิศดานการศึกษา 

ดานปณิธาน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีปณิธานในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความ
เปนเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูนําในการสรางสรรคองคความรู การวิจัย นวัตกรรมทาง
การศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และเปนแหลงเรียนรูของสังคม 

ดานวิสัยทัศน มีความแตกตางกัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวิสัยทัศนใน
การเปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและไดรับการยอมรับเปน
มหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวิสัยทัศนในการเปนสถาบันชั้นนําท่ีมีความเปนเลิศทางการศึกษา การผลิต
และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การวิจัยตลอดจนใหบริการทางการศึกษาไดอยางครอบคลุม 
ทุกดานในระดับสากล 

ดานพันธกิจ มีความสอดคลองกันในประเด็นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ 
ทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 
นวัตกรรมทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษา สงเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับ                
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ความตองการของสังคม อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเปนเลิศในระดับประเทศ
และนานาชาติ รวมถึงจัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ดานประเด็นยุทธศาสตร มีความสอดคลองกันในประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการ
นําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางยั่งยืน 

มีความแตกตางในประเด็นยุทธศาสตรท่ีเ ก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน โดยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
ตามเกณฑมาตรฐานและการจัดอันดับสากล ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหไดมาตรฐานสากลเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
 ประเด็นเก่ียวกับการเรียนรูและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วางยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมท้ังสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เนนพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนนําไปสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
 ประเด็นเก่ียวกับระบบบริหารจัดการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พัฒนา
ระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ในขณะ
ท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปนผูนํา
ดานครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร 

ประเด็นเก่ียวกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล
และประเด็นพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

ประเด็นเก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มุงเนนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนและสังคม 
 ประเด็นเก่ียวกับการวิจัยและสรางสรรค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา และการ
ประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เนนการสงเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิง
สรางสรรค พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
พัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
และพัฒนาระบบกลไกเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ  
 ดานกลยุทธ มีความแตกตางกันใน 

1) ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยมีความ
สอดคลองกันในประเด็นมีกลยุทธการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการพัฒนาหลักสูตร            
การเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหหลักสูตรไดมาตรฐานและผานการรับรอง
ของสภาวิชาชีพ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความทันสมัยหรือเหมาะสมเพ่ือสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน พัฒนาหรือนําเขาหลักสูตร
การเรียนการสอนสําเร็จรูปท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล เปดหลักสูตรนานาชาต ิ             
(เนนประเทศเพ่ือนบานลุมแมน้ําโขง)  
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มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงาน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการรวมมือกับ
ภาคเอกชนและหนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตกอนออกสูการทํางาน เพ่ิม
รูปแบบการเรียนการพัฒนาความรูใหกับกลุมคนทํางาน  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหอาจารยผูสอนมีศักยภาพจัดการเรียน           
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการ
สงเสริมรูปแบบการเรียนการสอนเนนใหคิดและปฏิบัติ  สงเสริมการเรียนการสอนดวยขอมูลท่ีทันสมัย 
ทันตอสถานการณ ใชเทคโนโลยีและสื่อท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน ใหอาจารยหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ซ่ึงเปนผูมีประสบการณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมารวมในการเรียนการสอน สงเสริมใหอาจารย
พัฒนาองคความรูและความสามารถในการสอนอยางตอเนื่อง  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนคนดี ชวยเหลือ
สังคม มีความมุงม่ัน และภาคภูมิใจในสถาบัน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกล
ยุทธการผลิตนิสิตและบัณฑิตท่ีสอดคลองตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รณรงคและสรางคานิยมใน
การเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และชวยเหลือสังคม และสงเสริมใหนิสิตและบัณฑิตมีความมุงม่ัน 
อดทน และมีจิตอาสาเพ่ือสังคม  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหมีหลกัสูตรท่ีไดมาตรฐานเชิงสรางสรรค โดย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. มาตรฐาน วิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีการคิดสรางสรรค สงเสริมใหเกิดความรวมมือ
ระหวางชุมชนหนวยงานระดับชาติและนานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
และเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เปนท่ียอมรับในระดับประเทศ 
 2) ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธการเรียนรูและบริการวิชาการ มีความแตกตางกันเก่ียวกับ
เปาหมายท่ีตองการใหเปนท่ีพ่ึงดานการเรียนรูและวิชาการของสังคมและชุมชน โดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการ ใหบริการ ทางวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน สงเสริมการจัดตั้งศูนยการเรียนรู และสงเสริมให
อาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติ เนนการทํากิจกรรมในชุมชน มีความแตกตางกันเก่ียวกับ
เปาหมายท่ีตองการใหเกิดความรวมมือกับเครือขายมหาวิทยาลัยและองคกรท้ังในและตางประเทศ 
โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการสนับสนุนการสรางความรวมมือดาน
บริการวิชาการกับเครือขายตางๆ ท้ังในและตางประเทศ และขยายเครือขายความรวมมือไปยัง
ภาคเอกชน  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งและเปนท่ีพ่ึง
ของภาคสวนตางๆ ในการสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการผนึกกําลังรวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา และสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหนวยงานตางๆในอาเซียนและเปนศูนยกลางใหคําปรึกษาและบริการวิชาการดาน
อาเซียนใหแกประชาชนและภาคสวนตางๆ ความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหเปนแหลง
ถายทอดความรูใหครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร ใชกลยุทธการใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาคตะวันตกและสนับสนุนงานดาน
ภูมิปญญาทองถ่ินและเปนแหลงเรียนรูเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 

3) ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความแตกตางกันเก่ียวกับ
เปาหมายท่ีตองการใหมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถตอยอดไปสูเชิงพาณิชยได โดยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการสรางระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการวิจัย 
รวมมือกับภาคเอกชนสรางงานวิจัยเชิงพาณิชย และสงเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการ
สรางมูลคาเชิงพาณิชย และเผยแพรสูสาธารณชน  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนา
สังคมและทองถ่ิน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการสรางระบบและ
กลไกท่ีสนับสนุนการวิจัย รวมมือกับภาคเอกชน/ภาคประชาสังคมสรางงานวิจัยท่ีชวยพัฒนาสังคม
และทองถ่ิน และสงเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาสังคมและทองถ่ิน และเผยแพร
สูสาธารณชน  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของ
อาจารยใหสามารถทํางานรวมกับนักวิจัยภายนอกท้ังในและตางประเทศ โดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการสรางนักวิจัยใหมและพัฒนานักวิจัยเดิมใหมีศักยภาพสูงอยาง
ตอเนื่องและเพ่ิมงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถเผยแพรในระดับสากล  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหเกิดความรวมมือดานการวิจัยกับองคกรท้ัง
ในและตางประเทศ เพ่ือใหงานวิจัยแพรหลายในระดับสากล โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ใชกลยุทธการสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาท้ังใน
และตางประเทศ สรางพันธมิตรรวมกับหนวยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ และ
เพ่ิมชองทางในการเผยแพรผลงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 4) ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย มีความสอดคลองกันในประเด็นการพัฒนาสงเสริมระบบการบริหารคณาจารย
และบุคลากร และมีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหมีระบบการบริหารการเงินอยางยั่งยืน            
โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการพัฒนาการบริหารจัดการดาน
คาใชจาย ดานรายได และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ มีความแตกตางกันเก่ียวกับ
เปาหมายท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล โดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธการบริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ในทุกระดับ สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย มีขอมูลท่ี
ครบถวน ถูกตองและสามารถเชื่อมโยงครอบคลุมพันธกิจ และเพียงพอตอการวิเคราะหตัดสินใจของ
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ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีฐานขอมูลท่ีทันสมัย และครบถวนทุกยุทธศาสตร และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีสามารถเชื่อมโยงถึงกันไดมหาวิทยาลัยศิลปากร  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหคณาจารยและบุคลากรมีขีดความสามารถ
สูงในการปฏิบัติงาน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธการพัฒนาคณาจารยใหมี
ขีดความสามารถสูงเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีขีดความสามารถ
สูงเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ และพัฒนาระบบบริหารเชิงรุก มุงเนนสมรรถนะ ประเมินผลงานระดับ
บุคคล  
 5) ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย มีความแตกตางกันเก่ียวกับ
เปาหมายท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีรูจักและเกิดการยอมรับและเชื่อม่ันในการเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหทันสมัยตรงกลุมเปาหมาย สรางจุดเดนเฉพาะดานของมหาวิทยาลัย 
ประสานความรวมมือกับโรงเรียนและสถาบันวิชาชีพตางๆ สนับสนุนทุนการศึกษาหรือสวัสดิการอ่ืนๆ 
และสรางความเชื่อม่ันใหกับผูปกครอง  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหเกิดการยอมรับและเชื่อม่ันในคุณภาพของ
บัณฑิตท่ีจบจากมหาวิทยาลัย โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการ
สนับสนุนใหนิสิตเขาไปฝกปฏิบัติกับหนวยงานภาคธุรกิจ สนับสนุนใหนิสิตมีกิจกรรมตางๆท่ีชวยเหลือ
ชุมชนและสังคม จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูและเตรียมความพรอมกอนจบการศึกษา และสนับสนุน
การสรางความไดเปรียบใหกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  

มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหชุมชนและสังคมใหการยอมรับในศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการประชาสัมพันธ
ความสําเร็จของมหาวิทยาลัย เสนอตัวเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมทางวิชาการในระดับภูมิภาคและ
ประเทศ เสนอตัวเปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัดกิจกรรมตางๆ ของสภาวิชาชีพ
หรือหนวยงานของรัฐและประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจกรรมความรวมมือตางๆ กับบุคคลหรือหนวยงาน
ท่ีมีชื่อเสียง 

6) ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มีความ
แตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวของการจัดอันดับโดย University 
of Indonesia (UI) โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการสรางจิตสํานึก 
และการมีสวนรวมของบุคลากร ในการประหยัดพลังงาน พัฒนา และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
รวมถึงระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัย 

กลยุทธเก่ียวกับการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปญญาทองถ่ินไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหทํานุบํารุงและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ิน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ใชกลยุทธการสงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน/การวิจัย เพ่ือการทํานุบํารุงและ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินและปลูกฝงใหบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ                
ภูมิปญญาทองถ่ินไดนําไปใชสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือใหคงอยูอยางยั่งยืน โดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนา
สงเสริมศักยภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการใหเกิดความมีสวนรวมกับชุมชนและทองถ่ิน 
โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชกลยุทธการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือกับชุมชนและทองถ่ินในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพ่ือนบาน และสนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและเครือขายศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 7) ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธการวิจัยและสรางสรรค มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ี
ตองการใหมีงานวิจัยเชิงสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใชกลยุทธการสงเสริมและสนับสนุนใหมีแนวคิดรูปแบบและวิธีการหลากหลายและ 
สรางสรรคในการทําวิจัย และสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันท่ีมีชื่อเสียงท้ังในประเทศและ
ตางประเทศเพ่ือผลิตงานวิจัย 
 8) ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมาย
ท่ีตองการใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการ
วิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 9) ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธนักศึกษา มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ีตองการให
นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชกลยุทธการ
พัฒนานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตรใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 10) ประเด็นเก่ียวกับกลยุทธการประกันคุณภาพ มีความแตกตางกันเก่ียวกับเปาหมายท่ี
ตองการใหมีระบบการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ใชกลยุทธการสงเสริมงานประกันคุณภาพใหเปนงานประจําท่ีมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 
ตอนท่ี 3 ผลการเทียบเคียงสมรรถนะดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ การประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ผลจากการวิเคราะหเอกสารการประกันคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จําแนกตามตัวบงชี้ดานปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลลัพธ มีรายละเอียด ดังนี้  

ดานปจจัยนําเขา พบวา 1) ตัวบงชี้อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีความสอดคลอง
กันในประเด็นจํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมีคามากกวารอยละ 60 ข้ึนไป 2) ตัวบงชี้
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีความแตกตางกันในประเด็นคารอยละของอาจารย
ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการรอยละ 26.42 ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการรอยละ 6.45 3) ตัวบงชี้หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
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สภาพแวดลอมการเรียนรู มีความสอดคลองกันในประเด็นมีการจัดระบบในการใหบริการสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพของบริการอยางครอบคลุม
และท่ัวถึง และมีการนําผลการประเมินคุณภาพมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ และมีความแตกตางกันในประเด็นการจัดการและ
ใหบริการคอมพิวเตอร โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดการและใหบริการเพ่ือให
นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราสวน 1:0.13 FTES ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีการจัดการและใหบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES 
ตอเครื่อง และ 4) ตัวบงชี้เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัย มีความแตกตางกันโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันรวมท้ังสิ้น 1,292,795.52 บาท คิดเฉลี่ยตอ
อาจารยและนักวิจัยประจํา 75,045.28 บาท ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร              
มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันรวมท้ังสิ้น 
13,569,014.98 บาท คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยประจํา 182,134.43 บาท 

ดานกระบวนการ พบวา 1) ตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาแผน มีความสอดคลองกันในประเด็น
มีแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และ
แผนพัฒนาชาติ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูหนวยงานภายในระดับภาควิชา/หนวยงาน มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ดําเนินการตามแผน และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ รวมถึงมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลท่ีไดไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการ และมีความแตกตางกันในประเด็นการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการติดตามการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการทุกสัปดาหแรกของเดือน ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือนและ 
12 เดือน และประเด็นความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงม่ันในการปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนองคกร ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากรบางสวนยังไมเห็นความสําคัญ/ความจําเปนของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําป 

2) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีความสอดคลองกันในประเด็นมี
ระบบกลไกในการเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรปรบัปรุง และการปดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีคณะกรรมการในการควบคุมและกํากับใหมี
การดําเนินการเปด-ปดหลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของท้ังสองมหาวิทยาลัยเปน
หลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย แตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย 
คิดเปนรอยละ 64.70 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด สวนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร            
มีหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัยคิดเปนรอยละ 57.69 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด และมีความแตกตาง
กันในประเด็นรอยละของจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทําวิจัย โดยคณะ
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ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทําวิจัย 
คิดเปนรอยละ 20.60 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีศึกษาอยูในทุกระดับการศึกษา ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทํา
วิจัย คิดเปนรอยละ 33.75 ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีศึกษาอยูในทุกระดับการศึกษา 

สําหรับประเด็นความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตรของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คิดเปน
รอยละ 85.71 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

3) ตัวบงชี้ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีความสอดคลองกันใน
ประเด็น มีแผนและระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
มีการสรรหาบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีมาตรการในการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคคลากร และใหความสําคัญตอความพึงพอใจ
ของบุคลากร ติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการ
สอน และมีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับคณาจารยและบุคลากร รวมถึงมีการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรและนําผลการพัฒนามาปรับปรุงแผนพัฒนาบคุลากร   

4) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคลองกันในประเด็นมีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา
ของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนามกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริงซ่ึงมีการจัดการศึกษาท้ังในและ
นอกหองเรียนหรือการทําวิจัย มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ การใหคําปรึกษา และการสอบวิทยานิพนธ 
รวมถึงมีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  และมีความแตกตางกันในประเด็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนรู โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีมีผลการประเมินทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 3.51 ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีผลการประเมินรายวิชาสวนใหญไมต่ํากวา 3.51 ยกเวนรายวิชา 466404 ท่ีมีผลการ
ประเมิน 3.47 และในบางรายวิชาท่ีมีผูสอนหลายคน ซ่ึงมีผูสอนบางคนท่ีมีผลการประเมินต่ํากวา 
3.51 

5) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต มีความ
สอดคลองกันในประเด็นการนําผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดาน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย
และบุคลากร มีการเผยแพรขาวสาร สนับสนุนงบประมาณ และมีการจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการ จัดทําบทความวิทยานิพนธตีพิมพลงในวารสาร และสนับสนุนการเขารวม
กิจกรรมทางวิชาการระหวางสถาบัน มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา และ
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สนับสนุนการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ และมีความแตกตางกันในประเด็นการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในระดับปริญญาตรีจากผูใชบัณฑิต และมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคในระดับปริญญาตรี โท และเอก (อยางนอยทุก 5 ป) จากผูใช
บัณฑิต 

6) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร มีความสอดคลอง
กันทุกประเด็น ไดแก มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
บริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา บริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาลงเว็บไซตคณะ                
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดานการ
จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา และดานมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และการ
ใหบริการใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษาโดยการนําผล
การประเมินเสนอตอคณะกรรมการ 

7) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา มีความสอดคลองกันทุกประเด็น 
ไดแก มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซ่ึงคณะไดมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกดาน มีการจัดอบรมการใหความรู
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา สงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายและจัดกิจกรรมรวมกันภายใน
และภายนอกคณะ และมีการประเมินความสําเร็จและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

8) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีความสอดคลองกันใน
ประเด็นระบบและกลไกบริหารงานวิจัย หรืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด มีการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน มีโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย              
มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค มีการติดตามผลและ
ประเมินผลท้ังการจัดสรรงบประมาณ และงานสนับสนุนการวิจัยของคณะ และมีการดําเนินการนําผล
การประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือสงเสริมพัฒนาพันธกิจดานการวิจัยและงานวิจัยเชิงสรางสรรค   

มีความแตกตางกันในประเด็นมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดมีระบบการบริหารงานดานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคณะกรรมประจําคณะ และคณะกรรมการวิจัยของคณะและไดจัดทําระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยของคณะ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการนําผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานและบันทึกหลักฐานการทํางาน  
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ประเด็นการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
คณาจารยในคณะศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน คือ Research - Based 
Learning, Problem - Based Learning, Discovery - Based Learning และคณาจารยภาควิชา
บริหารและพัฒนาการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ Micro 
Teaching, Diary Record Learning Model ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ให
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทํา
โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคซ่ึงเก่ียวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย จัดใหมีการ
ประชุมและสงเสริมใหนักศึกษาเขาประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ  

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย ไดแก กิจกรรมโครงการ                  
การเสวนาการเรียนการสอนและการวิจัย มีการจัดสรรทุนสนับสนุนคณาจารยบุคลากรและนักศึกษา
ในการทําวิจัย โดยมีจุดเดนท่ีมีคณาจารยท่ีมีประสบการณการวิจัยท่ีเอ้ือและใหคําปรึกษากับ
คณาจารย และบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยได  

ประเด็นการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัยอยางเพียงพอ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจุดเดนท่ีมีหนวยงานวิจัยท่ีทําหนาท่ีในการประสานงานติดตอการดําเนินงาน
และโครงการตางๆท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย มีคณะกรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตรและคณะกรรมการ
ในแตละโครงการวิจัยเปนกลไกในการดําเนินความรวมมือในการทําวิจัยระหวางนักวิจัยในคณะ
ศึกษาศาสตรกับองคกรภายนอก และการบันทึกความเขาใจกับสํานักงานสภาการศึกษา ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดเดนท่ีมีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรในดาน
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย และท้ังสองมหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทาง
วิชาการ และกิจกรรมท่ีสงเสริมการวิจัย มีการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของคณะ และมีโครงการ
ประชุมทางวิชาการโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูดานการวิจัยเชนเดียวกัน  

9) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีความ
สอดคลองในประเด็นมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดทําโครงการสนับสนุนการเผยแพร
ผลการวิจัย  มีหนวยวารสารของคณะทําหนาท่ีคัดสรรบทความวิจัยตีพิมพลงในวารสาร และมีเว็บไซต
ของคณะในการเผยแพรงานวิจัย มีการสังเคราะหงานวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารยและเผยแพร 
สนับสนุนใหคณาจารยมีผลงานวิจัยเผยแพร และประเด็นการสนับสนุนใหงานวิจัยของคณาจารย
เผยแพรในสื่อตางๆโดยมีการสนับสนุนใหคณาจารยสังเคราะหงานวิจัยของคณาจารยเผยแพรโดยจัด
ใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะ ในสื่อประเภทตางๆ ไดแก วารสารของคณะ ระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัย เว็บไซต เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงมีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และมีการสนับสนุนงบประมาณ  

มีความแตกตางกันในประเด็นการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนและรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการสราง
เครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการทําวิจัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
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แหงชาติ (สกศ.) ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ี สกศ. เปนผูกําหนดหัวขอและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนใน             
เชิงนโยบาย ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และสนับสนุนคาตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัยระดับ
นานาชาติ 

ประเด็นการ คุมครองสิทธิ์ ของงานวิ จัยหรืองานสร า งสรรค ท่ีนํ า ไปใชประโยชน                      
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคเพ่ือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยมีหนาท่ีดูแลในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ในขณะท่ีกลไกเพ่ือชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เปนไปตามรายละเอียดขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกิจ              
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาในระดับคณะศึกษาศาสตร 

ประเด็นการสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ                
อนุสิทธิบัตรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการประกาศใหเงินรางวัลแก
ผูสรางสรรคผลงาน สงเสริมใหอาจารยจดสิทธิบัตรผานเจาหนาท่ีของศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

10) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม มีความสอดคลองในประเด็นมี
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสราง
ความเขมแข็ง หรือมีการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน ประเทศชาติ นานาชาติ มีการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย มีการนําผลการประเมินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และมีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยท่ีทําในลักษณะของโครงการวิจัยและพัฒนาและโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

มีความแตกตางกันในประเด็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา 
แยกตามระดับปริญญาตรี โท และ เอก อยางชัดเจน โดยใชการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาทาง
วิชาการและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปนหลัก ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีการจัดกิจกรรมโครงการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในภาพรวมไมได
จําแนกตามระดับการศึกษาแตใชการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาทางวิชาการและโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัยนเรศวร 

11) ตัวบงชี้กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม มีความสอดคลองใน
ประเด็นมีการสํารวจความตองการของบุคลากรทางการศึกษาและความพึงพอใจในการรับบริการ
วิชาการแกชุมชนและสังคมในเรื่องตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการหนวยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยตอการใหบริการทางวิชาการผ านทางแบบสอบถามและเว็บไซตของคณะ                      
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มีการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารยและบุคลากรผูรับบริการดานการนําความรูความเชี่ยวชาญไปใช
ประโยชน มีการนําผลการประเมินไปพิจารณากําหนดระบบและกลไกการใหบริการวิชาการของคณะ 
และมีการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนโดยผานทางเว็บไซตของ
คณะ 

มีความแตกตางกันในประเด็นความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ  หรือหนวยงานวิชาชีพ                    
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับมหาวิทยาลัยใน
การดําเนินการโครงการออกหนวยบริการวิชาการเคลื่อนท่ี มีความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร
ตางมหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยบูรพา กับหนวยงานภาครัฐ คือ สกอ. และหนวยงานภาคเอกชน 
คือ บริษัท ไทยทิชเชอรทีวี จํากัด ในการใหบริการวิชาการ การเปนศูนยเครือขายใหบริการชวย
พัฒนาการจัดการเรียนรู สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาไดรูจัก เขาใจ และใช 
Thai Teacher TV และมีโครงการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรตางมหาวิทยาลัย 
คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเรื่องหลักสูตรการฝกอบรมครู 8 
หลักสูตร มีความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับหนวยงานภาครัฐ คือ สพป. และ สพม. โดยการ
จัดโครงการพัฒนาครู และมีความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับโรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคี
คุณูปถัมภ” ในดานการมีสวนรวมในการบริหารและการเปนวิทยากรการอบรมพัฒนาครูเรื่องการทํา
วิจัย การจัดการเรียนการสอน และคายกิจกรรมการเรียนรู 

12) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความสอดคลองในประเด็น
การมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และคณะดําเนินกิจกรรม/โครงการตาม
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มีความแตกตางกันในประเด็นการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการบูรณาการ
จากการทําวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาดวยตนเอง การบูรณาการในรายวิชาและกิจกรรมนักศึกษา 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการบูรณาในรายวิชาและกิจกรรมนักศึกษา  

ประเด็นการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยผานทางเว็บไซตงานกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยการนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญศิลป ของคณะศึกษาศาสตรไปบรรเลง และการอาน
ทํานองเสนาะ 

ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยมีตัวชี้วัดในแผน คือ จํานวนโครงการท่ีมีการ 
บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
รอยละ 10 ของกิจกรรมท้ังหมด ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการประเมินผล
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สําเร็จของการบูรณาการ มีการสรุปผลการประเมิน และรายงานผลใหผูบริหารและผูเก่ียวของ
รับทราบ  

ประเด็นการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไมมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน
คุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน และมีโครงการจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และมีนักศึกษาไดรับรางวัลสาขา
ศิลปวัฒนธรรมจากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ 

13) ตัวบงชี้ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน มีความสอดคลองใน
ประเด็นการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามท่ีหลักเกณฑ         
ท่ีกําหนด คณะกรรมการประจําคณะทุกคนมีความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีความ
เขาใจในนโยบายของคณะ แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติแผน กลยุทธของมหาวิทยาลัย ประเด็นผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน 
และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร คณะผูบริหารคณะรวมกันกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน
พันธกิจ แผนกลยุทธ นําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจนโดยการจัดประชุมคณะกรรมการใหบุคลากร
ทุกระดับรับทราบและมีความเขาใจรวมกันและมีการเผยแพรผานเวปไซตของคณะ มีโครงสรางการ
บริหารงานท่ีชัดเจน มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูปฏิบัติงานแตละระดับ และดําเนินงานใน
บทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และมีการจัดประชุมคณาจารยและบุคลากรคณะเพ่ือรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร รวมถึงผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 มีความแตกตางกันในประเด็นผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและ
งบประมาณใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจทุกไตรมาส ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะเพ่ือติดตามผลการบริหาร
สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง 
 ประเด็นการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติของผูบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ผานการประชุมและผานทางเว็บไซตของคณะ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร            
มีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติผานการประชุม 
 ประเด็นผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการประชุมอธิบายและทําเขาใจงานท่ีปฏิบัติ ถายทอดความรูและขอมูลความ
เคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของคณะศึกษาศาสตรใหกับบุคลากรทราบ มีการจัดทําแผนการ
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จัดการความรู เพ่ือเปนแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนประจําท้ังคณาจารยบุคลากรและนักศึกษา 
อีกท้ังมีการสรางเครือขายการเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสงเสริมการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกําหนดโครงการพัฒนาบุคลากรท้ังในระดับคณะ
และภาควิชา ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการถายทอดความรูและสงเสริม
พัฒนาผูรวมงานเพ่ือเพ่ิมทักษะหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานท้ังภายในและภายนอกคณะ เชน มีการ
สอนงานใหกับผูรวมงาน การสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมความรู มีการสนับสนุนใหมี
วิทยากรจากภายนอกมาใหความรูและถายทอดประสบการณ  
 ประเด็นสภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการ
ประจําคณะไดมีการประเมินการบริหารงานของตนเองและคณบดีไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การบริหารงาน จัดทําโครงการพัฒนางานตนเอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารงาน
ใหกับผูบริหาร โดยกําหนดในแผนการจัดการความรูและโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการประจําคณะไดมีการประเมินการบริหารงานของ
ตนเองโดยยึดหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิง
สรางสรรค และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานอยางตอเนื่อง 
 14) ตัวชี้วัดการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู มีความสอดคลองในประเด็นมีการกําหนด
ประเด็นกลุมเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครอบคลุมการพัฒนาดานการผลิตบัณฑิต ดานการ
วิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ และประเด็นการสรุปรวบรวมความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมา
เผยแพรในลักษณะของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ และทางเว็บไซตของคณะ 
 มีความแตกตางกันในประเด็นมีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ
ความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร และแผนจัดการความรูใหครอบคลุมการผลิตบัณฑิตการวิจัย การประกันคุณภาพ
การศึกษา การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทําแผนงานดําเนินงานการจัดการความรู
แยกสายวิชาการและสายสนับสนุน กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายท่ีสอดคลองแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย และกํากับติดตามกิจกรรม/โครงการตางๆใหเปนไปตามแผน 
 ประเด็นการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัยอยางชัดเจน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการแบงปนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากความรู ทักษะ ของผูมีประสบการณ โดยใชการจัดกิจกรรมจัดการความรูและคนพบแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการควบคุมการทําสารนิพนธ (IS) ของภาควิชาบริหารการศึกษาท่ีเปนระบบ ทําให
นักศึกษาสามารถดําเนินการไดตามกําหนดเวลา และในการจัดกิจกรรมการจัดการความรูมีการ
สรุปผลการดําเนินการเพ่ือเผยแพรสูบุคลากรกลุมเปาหมาย ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนดตามแผนจัดการความรูและเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีการจัด
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กิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการเชิญบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีผลงานดีเดน
ดานวิชาการและผลงานดานวิจัยมาข้ึนเวทีจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 ประเด็นการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร นําความรูและประสบการณท่ีไดมาปรับใชในการจัดกิจกรรม
ควบคุมวิทยานิพนธของภาควิชาการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําผลงานวิชาการ ในขณะ
ท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการนําความรูและประสบการณท่ีไดมาเปนแนวทางการ
ทําผลงานวิชาการ และกําหนดแผนงานรายการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือหัวขอการวิจัย 
 15) ตัวบงชี้ระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล และจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศ มีฐานขอมูล/ระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร คือ ฐานขอมูล MIS ฐานขอมูล SAR 
Online ฐานขอมูล Self Access ผลงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร และระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 
คือ ระบบทะเบียนออนไลน ระบบบริหารโครงการวิจัย ระบบฐานขอมูล NUDB ระบบฐานขอมูลกอง
การบริหารงานบคุคล  มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ และนําผล
การประเมินมาดําเนินการปรับปรุงระบบฐานขอมูล และมีการประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบ 
CHE QA ONLINE ไปยัง สกอ. งานวิชาการมีการสงขอมูลหลักสูตรขอมูลนักศึกษาทุน สควค. ไปยัง 
สกอ. และคุรุสภา เพ่ือประกอบการขอใบรับรองวิชาชีพครู ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใชผลการดําเนินงานรวมกับทางมหาวิทยาลัย 
 16) ตัวบงชี้ระบบบริหารความเสี่ยง มีความสอดคลองในประเด็นการแตงตั้งคณะกรรมการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและไดจัดลําดับความ
เสี่ยงท่ีคณะไดมีการดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับ
ความเสี่ยงสูงและไดดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง การนําผลการบริหารความเสี่ยงเสนอ
ตอคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในป
ตอไป และมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป 

มีความแตกตางกันในประเด็นการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการ
วิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงครอบคลุมดานทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน 
ดานนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดานการปฏิบัติงาน ดานบุคลากร และความเสี่ยงธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร รวมไปถึงความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
และอ่ืนๆ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และ
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงครอบคลุมดานระบบการเงินและงบประมาณ ดานนโยบาย ดานกลยุทธ 
ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก และอ่ืนๆ 
 17) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ มีความสอดคลองในประเด็นมีแผนกล
ยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร และผูบริหารมีการติดตามผลการ
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ใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และประเด็นการมีหนวยตรวจสอบภายในและภายนอก               
ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด โดยท้ังสอง
มหาวิทยาลัยมีหนวยงานตรวจสอบภายในของคณะ และมีหนวยตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัย
และสํานักงานตรวจเงินแผนดินก็เปนคณะจากหนวยงานภายนอกท่ีเขามาตรวจสอบ 

มีความแตกตางกันในประเด็นแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานเงิน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการกําหนดแผน การรับนักศึกษา และรับนักศึกษาตามแผนท่ีกําหนดไว ทําให
คณะมีแนวทางการประมาณเงินรายไดของคณะ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มีการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และเพียงพอสําหรับการ
บริหารกิจการของคณะตามเปาหมาย และมีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรโดยเปนท่ียอมรับท่ัวไปของ
ประชาคม 
 ประเด็นการจัดทํารายงานการเงิน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดทํา
รายงานการใชจายเงิน ในรูปแบบของรายวัน รายเดือน และรายไตรมาส เสนอตอผูบริหารของคณะ
และมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทํารายงานการเงินท่ี 
ประกอบดวย งบประมาณ รายรับ คาใชจาย และงบดุล ปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) มีการจัดทํา
รายงานทางการเงิน ปละ 2 ครั้ง เสนอผูบริหารของคณะรับทราบ และจัดทํารายงานทางการเงิน
โครงการพิเศษ เชน งบดุล งบรายได - รายจาย เสนอผูบริหารคณะเปนประจําทุกเดือน รวมถึงเสนอ
รายงานทางการเงินตอกองคลังสําหรับจัดทํารายงานทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นการติดตามการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณรายได โดยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการติดตามการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณ
รายได การใชจายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป และเสนอรายงาน
ตอกรรมการประจําคณะเปนรายไตรมาส ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
จัดทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 
 18) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีความสอดคลองใน
ประเด็นการมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/ภาควิชา มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา สรางความเขาใจ
ใหกับบุคลากร มีการดําเนินการตามแผนตามวงจร PDCA มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามองคประกอบ ตัวบงชี้ของ สกอ. และมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สมศ. และเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยผานระบบ CHE QA Online และนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ นํา SAR/CAR เสนอตอมหาวิทยาลัยและมีการเผยแพรตอสาธารณชนผาน
เวปไซตของคณะศึกษาศาสตร รวมถึงนําผลการประกันคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางาน ตลอดจนปรับปรุงตัวบงชี้ในการ
ดําเนินงาน 

มีความแตกตางกันในประเด็นมีการกําหนดตัวบงชี้ เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน              
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดใชตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ 5 เกง เกงคน 
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เกงงาน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา และคณะศึกษาศาสตรไดมีการกําหนดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับอัตลักษณความเปนครู คือ ครูคุณภาพ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได
ใชตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค  

ประเด็นการมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีระบบฐานขอมูลงานธุรการ ฐานขอมูล 3 มิติ ฐานขอมูล
กิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ฐานขอมูลครุภัณฑ ฐานขอมูล MIS ฐานขอมูลการเงินของคณะ 
ฐานขอมูล การลงทะเบียนของนักศึกษา และฐานขอมูลงานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย QAD ท่ีมี
การเก็บขอมูลเพ่ือประเมินครบท้ัง 9 องคประกอบ ประเมินตนเองผานระบบ CHE QA ONLINE 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS 
และระบบ MIS เปนระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ 
ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูล
บุคลากร ระบบฐานขอมูลวิจัย เปนตน นอกจากนี้ทางคณะยังไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

ประเด็นมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มีการใหบุคลากรทุกระดับเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะงานกิจการนักศึกษา นักศึกษาเขามามีสวนรวม
ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การประเมิน และการพัฒนามาปรับปรุง และมีการเก็บขอมูลความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนําขอมูลปอนกลับมาสูการพัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรของสถาบันเขามามี
สวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ รวมกําหนด
ตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตและบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานหรือโครงการท่ีทางคณะจัดข้ึนผานทาง
เว็บไซตของคณะ  

ประเด็นเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันพลศึกษาสุโขทัย 
และมีเครือขายภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร 7 คณะ โดยมีการจัดกิจกรรมรวมกัน  และหมุนเวียนการ
เปนเจาภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้แลวนักศึกษายังมี
เครือขายการประกันคุณภาพและการทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษารวมกันระหวางคณะวิทยาการ
จัดการ คณะมนุษยศาสตร คณะนักศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร และนานาชาติ 
กลาวไดวามีเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัยเดียวกันในระดับ
คณะ รวมถึงเครือขายในการจัดกิจกรรมระหวางบุคลากรคือนักศึกษา ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณาจารยและ
เจาหนาท่ีผู เ ก่ียวของกับงานประกันคุณภาพในระดับคณะวิชา/หนวยงานไดเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพ                    
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ท่ีหนวยงานภายนอกจัดและเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานภายนอก แตไมมี
เครือขายกลุมนักศึกษา และเครือขายระหวางคณะในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการพัฒนาการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา SAR Online สําหรับภาควิชา มีการวิเคราะหจัดทําตารางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามองคประกอบตัวบงชี้ ของ สกอ. และเผยแพรใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ัง
ในลักษณะของเอกสารและทางเว็บไซตของคณะ 

19) ตัวบงชี้การดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  มีระบบกลไกในการพัฒนาสถาบันใหมีเอกลักษณตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน โดย
มหาวิทยาลัยมีกําหนดใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค โดยการสงเสริมการใช
ความคิดสรางสรรคสนับสนุนพันธกิจและจัดโครงการกิจกรรมตางๆ มีการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร โดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค บุคลากรและ
นักศึกษามีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือใหบรรลุตามจุดเนนของสถาบัน โดยมีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงใหบุคลากรรับทราบแผนและนําไปปฏิบัติ สําหรับคณาจารยมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในกระบวนการจัดทําแผนการเรียนรู กิจกรรม
ฝกงาน และโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพสนองความตองการของสังคม เปนตน สวนนักศึกษา
ใชความคิดสรางสรรคทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสราง
คุณคาใหกับสังคมท่ีเก่ียวของกับเอกลักษณและเผยแพรตอสาธารณะ และมีการประเมินผลสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการประจําป และนําผลการประเมินไปพัฒนา 

ดานผลผลิต พบวา ตัวบงชี้ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา มีความสอดคลองกันในประเด็นการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร โดยการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การเผยแพร
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาโดยการประชาสัมพันธเผยแพรไปยังผูบริหาร 
คณาจารย และนักศึกษา ในเว็บไซตของคณะและในคูมือนักศึกษาของคณะ และการระบุตัวบงชี้และ
เปาหมายวัดความสําเร็จโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษา และประเด็นดําเนินการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และผลการประเมิน โดยท้ังสองคณะบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 

มีความแตกตางกันในประเด็นนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรมในระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไมมีนักศึกษาท่ีไดรับการยก
ยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรมโดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ คือรางวัลผูมีความประพฤติดีงามจากพุทธ
สมาคมแหงประเทศไทย 

ผลจากการวิเคราะหเอกสารการประกันคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จําแนกตามตัวบงชี้ในดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ          
มีรายละเอียด  ดังนี้  
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ดานปจจัยนําเขา พบวา 1) ตัวบงชี้อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ประเด็นจํานวน
อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมีคามากกวารอยละ 60 ข้ึนไป พบวาในคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 79.37  
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกคิดเปนรอยละ 64.52 2) ตัวบงชี้อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ มีความแตกตางกันใน
ประเด็นคารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 51.59 ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 6.45 3) ตัวบงชี้
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ใชผลการดําเนินงานและคะแนนจากระดับสถาบัน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดการและใหบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูง
กวา 8 FTES ตอเครื่อง และ 4) ตัวบงชี้เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย มีความแตกตางกัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันรวมท้ังสิ้น 8,518,692 บาท              
คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยประจํา 135,217.33 บาท ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันรวมท้ังสิ้น 
13,569,014.98 บาท คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยประจํา 182,134.43 บาท 

ดานกระบวนการ พบวา 1) ตัวบงชี้กระบวนการพัฒนาแผน มีความสอดคลองกันในประเด็น
มีแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และ
แผนพัฒนาชาติ โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบัน
ไปสูหนวยงานภายในระดับภาควิชา/หนวยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ดําเนินการตามแผน 
และติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ รวมถึงมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลท่ีไดไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  

มีความแตกตางกันในประเด็นการวิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสารคาม ไดวิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณท้ัง 5 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ             
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยมีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร 
(Strategic Map) และการจัดทําผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ
เปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมโดยไดมอบหมายใหงานประกัน
และ ก.พ.ร. ทําการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตรและมีการรายงาน
ผลการประเมินรอบ 12 เดือน โดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะพิจารณา ในขณะท่ี
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน  

2) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีความสอดคลองกันในประเด็นมี
ระบบกลไกในการเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรปรบัปรุง และการปดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีคณะกรรมการในการควบคุมและกํากับใหมี
การดําเนินการเปด-ปดหลักสูตร สําหรับการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย คิดเปนรอยละ 57.69 ของจํานวน
หลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  

ประเด็นความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรระหวางสถาบันภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตรคิดเปนรอยละ 
85.71 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา และประเด็นรอยละของจํานวน
นักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทําวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทําวิจัย คิดเปนรอยละ 33.75 ของจํานวน
นักศึกษาท้ังหมดท่ีศึกษาอยูในทุกระดับการศึกษา  

3) ตัวบงชี้ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีความสอดคลองกันใน
ประเด็น มีแผนและระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
มีการสรรหาบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีมาตรการในการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคคลากร และใหความสําคัญตอความพึงพอใจ
ของบุคลากร ติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการ
สอน และมีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับคณาจารยและบุคลากร รวมถึงมีการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรและนําผลการพัฒนามาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร   

4) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคลองกันในประเด็นมีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีรายวิชาท่ีสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริงซ่ึงมีการจัดการศึกษาท้ัง
ในและนอกหองเรียนหรือการทําวิจัย มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีผลการประเมินทุกรายวิชา  

มีความแตกตางกันในประเด็นทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดใหคณาจารยจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.5 โดยใหจัดสงกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน มิฉะนั้นจะไมดําเนินการเบิก
คาสอนใหกับอาจารยผูสอนในรายวิชาดังกลาวและมีรายวิชาท่ีจัดใหนักศึกษาไดมีการศึกษาเรียนรูดวย
ตนเองเพ่ิมเติมจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาท้ังแบบบรรยาย (มคอ.3) และของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 5) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต มี
ความสอดคลองกันในประเด็นการนําผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ัง
ดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
คณาจารยและบุคลากร มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา 

มีความแตกตางกันในประเด็นการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในระดับปริญญาตรีสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคในระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก (อยางนอยทุก 5 ป) จากผูใชบัณฑิต  

ประเด็นการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มีการสนับสนุนงบประมาณและมีการจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ
สนับสนุนการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ โดยสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจาก
วิทยานิพนธและมีการรองรับการใชประโยชนจากหนวยงานจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพ 

6) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร มีความสอดคลอง
กันทุกประเด็น ไดแก มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
บริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา บริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกาลงเว็บไซตคณะ              
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดานการ
จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา และดานมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และการ
ใหบริการใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความตองการของนักศึกษาโดยการนําผล
การประเมินเสนอตอคณะกรรมการ 

7) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา มีความสอดคลองกันทุกประเด็น 
ไดแก มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซ่ึงคณะไดมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมท่ี
สงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกดาน มีการจัดอบรมการใหความรู
ดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา สงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายและจัดกิจกรรมรวมกันภายใน
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และภายนอกคณะ และมีการประเมินความสําเร็จและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

8) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีความสอดคลองกันใน
ประเด็นระบบและกลไกบริหารงานวิจัย หรืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด มีการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน มีโครงการ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย                 
มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค มีการติดตามผลและ
ประเมินผลท้ังการจัดสรรงบประมาณ และงานสนับสนุนการวิจัยของคณะ และมีการดําเนินการนําผล
การประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือสงเสริมพัฒนาพันธกิจดานการวิจัยและงานวิจัยเชิงสรางสรรค   

มีความแตกตางกันในประเด็นมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดมีระบบการบริหาร งานดานการวิจัย คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบหลัก และมีการจัดทํา Flowchart ในการ
ทํางาน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร มีการนําผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานและบันทึกหลักฐานการทํางาน  

ประเด็นการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
คณาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนคณาจารย โดยนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการเรียนการ
สอนในรายวิชาตาง ๆ และมีการสนับสนุนใหนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก มีงานวิจัยรวมกับ
อาจารย และกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก เขารวมประชุมวิชาการและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยท่ีคณะจัดข้ึน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ซ่ึงเก่ียวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย จัดใหมีการประชุมและสงเสริมใหนักศึกษา
เขาประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ กลาวโดยสรุปคือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีจุดเดนท่ีการสนับสนุนใหนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก มีงานวิจัยรวมกับอาจารย 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสนับสนุนใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามี
งานวิจัยรวมกับอาจารย  

ประเด็นการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัยอยางเพียงพอ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัยอยางเพียงพอ โดยมีหนวย
งานวิจัยท่ีทําหนาท่ีในการประสานงานติดตอการดําเนินงานและโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
ไดแก ศูนยปฏิบัติการวิจัย มีแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย มีกิจกรรมการสงเสริมงานวิจัย 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรในดาน
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
รวมถึงโครงการประชุมทางวิชาการโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูดานการวิจัย กลาวโดยสรุปคือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีจุดเดนท่ีมีหนวยงานวิจัยท่ีทําหนาท่ีในการประสานงานติดตอการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยโดยเฉพาะ ไดแก ศูนยปฏิบัติการวิจัย 
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นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังมีระบบและกลไกเพ่ือสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหาของสังคม โดยจัดทํา
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สนับสนุนใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของ
หลักสูตร โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ประยุกตตามโจทยท่ีชุมชนและทองถ่ิน
ตองการ  

9) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีความ
สอดคลองในประเด็นมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติโดยจัดทําโครงการสนับสนุนการเผยแพร
ผลการวิจัย   

มีความแตกตางกันในประเด็นการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ชุมชน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีชองทางการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคสูสาธารณชน ไดแก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วารสารการวิจัย   
และเว็บไซต ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหนวยวารสารของคณะทําหนาท่ีคัด
สรรบทความวิจัยตีพิมพลงในวารสาร และมีเว็บไซตของคณะในการเผยแพรงานวิจัย มีการสังเคราะห
งานวิจัยในชั้นเรยีนของคณาจารยและเผยแพร ตลอดจนสนับสนนุใหคณาจารยมีผลงานวิจัยเผยแพร 

ประเด็นการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนและรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภายนอกหรือชุมชน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการนําผลงานวิจัย
ไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน เชน 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม นําชุดการเรียนรูท่ีไดจากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูสําหรับ
ครูไปพัฒนาบุคลากรในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และสนับสนุนคาตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัยระดับ
นานาชาติ 

ประเด็นการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน คณะ
ศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีแนวปฏิบัติในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนโดยเฉพาะในเชิงพาณิชยและหาวิธีการสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูวิจัยและคณะ ในขณะท่ีกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปตาม
รายละเอียดขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาในระดับคณะศึกษาศาสตร 

ประเด็นการสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ               
อนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารย นักวิจัยในการจดสิทธิบัตร            
การซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 
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10) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมมีความสอดคลองในประเด็น         
การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย และมีการนําผลการประเมินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

มีความแตกตางกันในประเด็นมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระบบและกลไกการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม ไดแก มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในประเด็น
กลยุทธท่ี 3 การกระจายการใหบริการวิชาการสูสังคม เปาประสงคท่ี 6 สงเสริมบริการวิชาการท่ี
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินฯ มีการกําหนดกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม  มีการ
กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร มีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็ง หรือมีการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก
ชุมชน ประเทศชาติ นานาชาติ 

ประเด็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
ทุกระดับ ท้ังในระดับปริญญาตรี เชน รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม สาขาการศึกษาพิเศษ และใน
ระดับบัณฑิตศึกษา เชน รายวิชาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สาขา
การบริหารการศึกษา ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการใหบริการวิชาการโดย
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรม/โครงการในภาพรวมไมไดจําแนกตามระดับ
การศึกษา เปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะเปนโครงการสัมมนาทางวิชาการและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เชน โครงการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวรรณคดีไทย และโครงการแนวทาง
สงเสริมสุขภาพจิตใจในชุมชนสําหรับครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในชุมชน เปนตน  

ประเด็นการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการโดยนํา
ประเด็นท่ีไดพบเห็นจากการใหบริการวิชาการมาเปนหัวขอในการเสนอขอพิจารณาทุนอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการแกสังคม “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2555 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย ไดแก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระ
การเรียนรูทองถ่ิน: การขับเคลื่อนเพ่ือการจัดการเรียนรู และโครงการโทรทัศนครูในเขตภาคกลาง
ตอนลาง 

11) ตัวบงชี้กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคมมีความสอดคลองใน
ประเด็นการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคมโดยมีการ
ประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารยและบุคลากรผูรับบริการดานการนําความรูความเชี่ยวชาญไปใช
ประโยชน มีการนําผลการประเมินไปพิจารณากําหนดระบบและกลไกการใหบริการวิชาการของคณะ 
และมีการเผยแพรความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณชน 
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มีความแตกตางกันในประเด็นการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชน 
หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการสํารวจความตองการดาน
บริการวิชาการของชุมชนและหนวยงานเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู และไดนําผลการสํารวจ
เขาท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาแนวทางในการวางแผนงาน ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสํารวจความตองการของบุคลากรทางการศึกษาและนํามา
จัดทําเปนแผนการบริการวิชาการ มีการสํารวจความตองการในการรับบริการวิชาการแกชุมชนท้ัง
เอกสารผานหนวยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชนและสังคมผานทางเวปไซตของคณะ 

ประเด็นความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับหนวยงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งแต
ป 2554 จนถึงปจจุบัน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความรวมมือระหวาง
คณะศึกษาศาสตรตางมหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการใหบริการทางวิชาการแก
สังคมเรื่องหลักสูตรการฝกอบรมครู 8 หลักสูตร มีความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับ
หนวยงานภาครัฐ คือ สพป. และ สพม. โดยการจัดโครงการพัฒนาครู และมีความรวมมือระหวาง
คณะศึกษาศาสตรกับโรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” ในดานการมีสวนรวมในการบริหาร
และการเปนวิทยากรการอบรมพัฒนาครูเรื่องการทําวิจัย การจัดการเรียนการสอน และคายกิจกรรม
การเรียนรู 

12) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความสอดคลองในประเด็น
การมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณา
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีการสรุปผลการประเมินและรายงานผลใหผูบริหาร
และผูเก่ียวของรับทราบ  

มีความแตกตางกันในประเด็นการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดรับ
งบสนับสนุนใหดําเนินงานดานงานวิจัย ดานการพัฒนานิสิตสูการประกันคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร 
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี คือดานคุณธรรมจริยธรรม ดานยาเสพเสพติด และดานประชาธิปไตย 
แตท้ังสองมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาในรายวิชาและในกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาเชนเดียวกัน 

ประเด็นการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยผานทางเวปไซตของคณะ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการนําวงดนตรีไทย 
โอฬารชํานาญศิลป ของคณะศึกษาศาสตรไปบรรเลง และการอานทํานองเสนาะ 

ประเด็นการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไมมีการกําหนดหรือสราง
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มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน และมีโครงการจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และมีนักศึกษาไดรับรางวัลสาขา
ศิลปวัฒนธรรมจากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ 

13) ตัวบงชี้ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน มีความสอดคลองใน
ประเด็นการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง คณะกรรมการ
ประจําคณะทุกคนมีความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีความเขาใจในนโยบายของคณะ 
แผนกลยุทธท่ีมีความสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย ประเด็นการมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง
บุคลากรของผูบริหารของคณะผูบริหารคณะรวมกันกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจ แผน
กลยุทธ นําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจนโดยการจัดประชุมคณะกรรมการใหบุคลากรทุกระดับ
รับทราบและมีความเขาใจรวมกันและมีการเผยแพรผานเว็บไซตของคณะ และ มีโครงสรางการ
บริหารงานท่ีชัดเจน มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูปฏิบัติงานแตละระดับ และดําเนินงานใน
บทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และมีการจัดประชุมคณาจารยและบุคลากรคณะเพ่ือรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร รวมถึงผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 มีความแตกตางกันในประเด็นผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูบริหารมีวิสัยทัศนใหคณะศึกษาศาสตรเปน
หนวยงานท่ีมีความเปนเลิศดานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเขาสู
วิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนภายในป พ.ศ.2563 โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจํา และจัดทําแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูบริหารมีการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน มีจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะเพ่ือติดตามผลการ
บริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 
 ประเด็นการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติของผูบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน ผานการประชุมและผานทางเว็บไซตของคณะ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติผานการ
ประชุม 
 ประเด็นผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการถายทอดแผนกลยุทธและคํารับรองการปฏิบัติราชการทุกงานเพ่ือถือ
เปนแนวปฏิบัติมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการถายทอดประสบการณ มีคูมือ
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ปฏิบัติงาน และมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการถายทอดประสบการณ ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือเพ่ิมทักษะ
หรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานท้ังภายในและภายนอกคณะ เชน มีการสอนงานใหกับผูรวมงาน           
การสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมความรู มีการสนับสนุนใหมีวิทยากรจากภายนอกมาให
ความรูและถายทอดประสบการณ  
 ประเด็นสภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภาสถาบัน
ประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรมดําเนินการรับการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/การประเมินตนเองของกรรมการ
ประจําคณะ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการประจําคณะไดมีการ
ประเมินการบริหารงานของตนเองโดยยึดหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร มุงเนน
การใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานอยางตอเนื่อง 
 14) ตัวบงชี้การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู มีความสอดคลองในประเด็นการรวบรวม
ความรูตามประเด็นความรูมาจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยมีการสรุปรวบรวมความรูท่ีไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู บอกเลาถึงประสบการณ และเผยแพรในลักษณะของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศิลปากร) และทางเว็บไซตของคณะ (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) 
 มีความแตกตางกันในประเด็นการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู
ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระบบการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู  มีพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิตโดยมีการขยายโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ และมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรไดทําวิจัยในชั้นเรียน ทําวิจัยในการ
พัฒนางาน พรอมท้ังสงเสริมใหนิสิตท้ังในในระดับปริญญาตรี โท และเอก ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือใหเกิด
องคความรู ใหม ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการกําหนดประเด็น
กลุมเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครอบคลุมการพัฒนาดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 
 ประเด็นการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัยอยางชัดเจน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายพัฒนาความรู
และทักษะดานการวิจัยใหกับนิสิต คณาจารย และบคุลากร เพ่ือใหมีความรูดานการวิจัยและเกิดความ
ตอเนื่องของการพัฒนางานวิจัย เชน การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา และการ
พัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย มีเวทีใหนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือใหเกิด
องคความรู ท่ีดีดานการบริการวิชาการและการบริหารจัดการ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทําแผนงานดําเนินงานการจัดการความรูแยกสายวิชาการและสาย
สนับสนุน กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายท่ีสอดคลองแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และกํากับ
ติดตามกิจกรรม/โครงการตางๆใหเปนไปตามแผน 
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 ประเด็นมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง เพ่ือ
คนหาแนวปฏิบัติท่ีดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใชการจัดกิจกรรมทางวิชาการใน
วันศึกษาศาสตรเพ่ือถายโอนความรู ประสบการณ และบทเรียนจากผูอาวุโสสูคนรุนใหม ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใชการจัดกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการเชิญ
บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีผลงานดีเดนดานวิชาการและผลงานดานวิจัยมาข้ึนเวทีจัด
ประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 ประเด็นการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดการความรูแบบบูรณาการโดยการดําเนินการรวมกัน
ของบุคลากรภายในและภายนอกคณะ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรคณะไดรับรางวัลประเด็นรูปแบบเทคนิคการ
สอนและวัดผลประเมินผล ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดมาเปนแนวทางการทําผลงานวิชาการ และกําหนดแผนงานรายการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานหรือหัวขอการวิจัย 
 15) ตัวบงชี้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ใชผลการดําเนินงานรวมกับทางมหาวิทยาลัย 
 16) ตัวบงชี้ระบบบริหารความเสี่ยง มีความสอดคลองในประเด็นการแตงตั้งคณะกรรมการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและไดจัดลําดับความ
เสี่ยงท่ีคณะไดมีการดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับ
ความเสี่ยงสูงและไดดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง การนําผลการบริหารความเสี่ยงเสนอ
ตอคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในป
ตอไป และมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงใน
รอบปถัดไป 

มีความแตกตางกันในประเด็นการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของสถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ
วิเคราะหความเสี่ยงตามพันธกิจหลักดานตางๆ เชน ดานการบริหาร ดานการเงิน ดานการผลิต และมี
การวิเคราะหโครงการในระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยง ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงครอบคลุมดาน
ระบบการเงินและงบประมาณ ดานนโยบาย ดานกลยุทธ ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก และ
อ่ืน ๆ 
 17) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ มีความสอดคลองในประเด็นมีแผนกล
ยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร และผูบริหารมีการติดตามผลการ
ใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

มีความแตกตางกันในประเด็นแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานเงิน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ ซ่ึงมีแนว
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ทางการจัดหาแหลงทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุนและเพียงพอสําหรับการ
บริหารภารกิจของคณะศึกษาศาสตรในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย มีแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปของประชาคม ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ
คาใชจายหรือเงินทุน และเพียงพอสําหรับการบริหารกิจการของคณะตามเปาหมาย และมีแนว
ทางการจัดสรรทรัพยากรโดยเปนท่ียอมรับท่ัวไปของประชาคม 

 ประเด็นการจัดทํารายงานการเงิน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดทํา
รายงานการใชจายเงินทุกเดือนเสนอตอคณบดีคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย ไดจัดพิมพรายงาน
การใชเ งินจากระบบ MIS เ พ่ือรายงานตอสภาสถาบันทุกเดือน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทํารายงานการเงินท่ี ประกอบดวย งบประมาณ รายรับ คาใชจาย 
และงบดุล ปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ปละ 2 ครั้ง เสนอผูบริหารของ
คณะรับทราบ และจัดทํารายงานทางการเงินโครงการพิเศษ เชน งบดุล งบรายได-รายจาย เสนอ
ผูบริหารคณะเปนประจําทุกเดือน รวมถึงเสนอรายงานทางการเงินตอกองคลังสําหรับจัดทํารายงาน
ทางการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 ประเด็นการติดตามการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณรายได คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย 
และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานการใช
เงินงบประมาณตามแผนการ ดําเนินงานเสนอตอผูบริหารเปนรายงาน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงิน
รายไดประจําปงบประมาณ 

ประเด็นการมีหนวยตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             
มีหนวยตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป เพ่ือทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร               
มีหนวยตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกคณะ หนวยงานภายในจากมหาวิทยาลัยเปนหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และคณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของคณะเปนหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน และสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนคณะจากหนวยงานภายนอกท่ีเขามาตรวจสอบ 

 18) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีความสอดคลองใน
ประเด็นการมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/ภาควิชา มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา สรางความเขาใจ
ใหกับบุคลากร มีการดําเนินการตามแผนตามวงจร PDCA มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามองคประกอบ ตัวบงชี้ของ สกอ. และมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สมศ. และเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยผานระบบ CHE QA Online และนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ นํา SAR/CAR เสนอตอมหาวิทยาลัยและมีการเผยแพรตอสาธารณชนผาน
เวปไซตของคณะศึกษาศาสตร รวมถึงนําผลการประกันคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ของคณะ และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางาน ตลอดจนปรับปรุงตัวบงชี้ในการ
ดําเนินงาน 

มีความแตกตางกันในประเด็นมีการกําหนดตัวบงชี้ เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน             
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของ
สถาบันโดยกําหนดตัวบงชี้ท่ีสะทอนอัตลักษณ คือ การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใชตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค  

ประเด็นการมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ คือ ระบบ CHE QA ONLINE 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS และ
ระบบ MIS เปนระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบ
การเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร 
ระบบฐานขอมูลวิจัย เปนตน นอกจากนี้ทางคณะยังไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ 

ประเด็นมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีการมีสวนรวมของนักศึกษา คณาจารย และผูบริหารสถานศึกษา โดยใหนักศึกษา
ประเมินคุณภาพการสอน มีรายงานผลการประเมินการสอนของคณาจารย มีการสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคของผูใชบัณฑิตในการประชุม Focus Group ผูบริหารสถานศึกษา และได
นําเสนอเขาท่ีประชุมกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการมีสวนรวมของคณาจารย บุคลากรของสถาบัน ผูใชบัณฑิต 
และบุคคลภายนอก โดยการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ รวมกําหนดตัวบงชี้และ
เปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆดาน
การประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตและบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานหรือโครงการท่ีทางคณะจัดข้ึนผานทางเว็บไซตของคณะ  

ประเด็นเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกคณะ ไดแก เครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานประกันคุณภาพทุกวันศุกรสุดทายของเดือน ประชุม KM ประกันคุณภาพ 
การเปนเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับบัณฑิตศึกษาระหวางคณะ และมี
เครือขายภายนอกคณะ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสรางเครือขายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณาจารยและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับงานประกันคุณภาพในระดับ
คณะวิชา/หนวยงานไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการ
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ประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานภายนอกจัดและเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาใหกับ
หนวยงานภายนอก แตไมมีเครือขายกลุมนักศึกษา และเครือขายระหวางคณะ 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังมีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพเสนอเปนแนวปฏิบัติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีคณาจารยและ
บุคลากรทําโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสรางพลังรวมการ
จัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

19) ตัวบงชี้การดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีระบบกลไกในการพัฒนาสถาบันใหมีเอกลักษณตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน โดย
มหาวิทยาลัยมีกําหนดใหมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค โดยการสงเสริมการใช
ความคิดสรางสรรคสนับสนุนพันธกิจและจัดโครงการกิจกรรมตางๆ  มีการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร โดยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค บุคลากรและ
นักศึกษามีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือใหบรรลุตามจุดเนนของสถาบัน โดยมีการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงใหบุคลากรรับทราบแผนและนําไปปฏิบัติ สําหรับคณาจารยมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในกระบวนการจัดทําแผนการเรียนรู กิจกรรม
ฝกงาน และโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพสนองความตองการของสังคม เปนตน สวนนักศึกษา
ใชความคิดสรางสรรคทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสราง
คุณคาใหกับสังคมท่ีเก่ียวของกับเอกลักษณและเผยแพรตอสาธารณะ และมีการประเมินผลสําเร็จของ
แผนปฏิบัติการประจําป และนําผลการประเมินไปพัฒนา 

ดานผลผลิต พบวา ตัวบงชี้ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา มีความสอดคลองกันในประเด็นการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาท่ีตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร และมีการระบตุัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
โครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา และมี
ดําเนินการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
ผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90  

มีความแตกตางกันในประเด็นมีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิตท่ีตองการสงเสริม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเผยแพรพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธเผยแพรไปยังผูบริหาร คณาจารย และ
นักศึกษา ในเว็บไซตของคณะ ติดขาวประชาสัมพันธท่ีบอรดหนาคณะ และ facebook ฝายกิจการ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธเผยแพรไปยังผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา ในเว็บไซต
ของคณะและในคูมือนักศึกษาของคณะ 

ประเด็นนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษา
ไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ คือ โครงการ “นอมนําเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระ
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ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม  2554 ชาวคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมใจสวดอิติปโส 108 จบ” ท่ีคณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศ ใน
การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับอุดมศึกษา ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติ คือ นายภาณุพงษ เงาะลําดวน ไดรับรางวัลผูมีความประพฤติดีงามจากพุทธ
สมาคมแหงประเทศไทย 

 
ผลจากการวิเคราะหเอกสารการประกันคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการประกัน

คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศิลปากรสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จําแนกตามตัวบงชี้ในดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ มีรายละเอียดดังนี้  

ดานกระบวนการ พบวา 1) ตัวบงชี้ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ มีความแตกตางกันใน
ประเด็นการกําหนดและสงเสริมอัตลักษณของคณะ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ
กําหนดอัตลักษณของคณะ คือ การเปนท่ีพ่ึงของสังคมและชุมชน และมีการดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริม                 
อัตลักษณ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการกําหนดอัตลักษณของคณะ คือ ผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค และไดจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดพันธกิจท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน มี
การดําเนินกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน พรอมท้ังประเมินแผน และรายงานผลการดาํเนินงาน  

ประเด็นการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ             
ท่ีกําหนด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดําเนินงานใหเกิดประโยชนตอชุมชน
และสังคมเกิดองคความรูใหม ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดประชุม             
เชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนรับทราบแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ บุคลากรสายวิชาการมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน
และกระตุนใหคณาจารยเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนมีความคิด
สรางสรรค โดยจัดทําแบบประเมินตนเองของอาจารย สวนบุคลากรสายสนับสนุน มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในแตละสายงาน  เปดโอกาสในการพัฒนาตนเอง สําหรับนักศึกษา
มีการสนับสนุนเงินสาขาวิชาละ 15,000 บาท ในการจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสรางสรรค 

ประเด็นการไดรับการยกยองในระดับนานาชาติในประเด็นเก่ียวกับอัตลักษณ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคณาจารยนําองคความรูท่ีไดจากดําเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมไปเผยแพร 
ประกวด แขงขันในระดับประเทศจนเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดรับการยกยองในระดับชาติในประเด็น
เก่ียวกับอัตลักษณ  

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังมีผลการดําเนินความเห็นของ
บุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณมีคะแนนเทากับ 4.09 จาก
คะแนนเต็ม 5 และมีการดําเนินงานใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม โดยจัดโครงการ/กิจกรรมท่ี
เปนประโยชน เชน โครงการวันเวลาภาษาไทย และโครงการลานดนตรี สุนทรียเพลงไทย เปนตน 

2) ตัวบงชี้ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ มีความแตกตางกันในประเด็นผลการประเมิน
คุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลการประเมิน
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เฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.33 จากการประเมินบัณฑิตจํานวน 834 คน และผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษารอยละ 36.10 ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.58 จากการประเมินบัณฑิตจํานวน 121 คน และผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษารอยละ 25.05 

3) ตัวบงชี้ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล มีความสอดคลองกันในประเด็น          
การนําองคความรูท่ีไดจากดําเนินการในประเด็นเก่ียวกับเอกลักษณตามจุดเดนไปเผยแพร ประกวด 
แขงขันในระดับประเทศจนเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

มีความแตกตางกันในประเด็นการกําหนดกลยุทธท่ีสอดคลองกับจุดเนนจุดเดนของสถาบัน             
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนดเอกลักษณของคณะผานความเห็นของสภา
มหาวิทยาลัย คือ การเปนท่ีพ่ึงของสังคมและชุมชน และมีการดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมจุดเนนดังกลาว 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดอัตลักษณของคณะผานความเห็นของสภา
มหาวิทยาลัย คือ ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีการดําเนินกิจกรรมตางๆเพ่ือสงเสริม พรอมท้ังประเมิน
แผน และรายงานผลการดําเนินงาน 

ประเด็นการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดําเนินงานใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมท้ัง
โครงการของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หรือโครงการท่ีนักศึกษาเปนผูริเริ่ม ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากรสายวิชาการ คณาจารยไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรคเห็นไดจากการท่ีนักศึกษาชั้นปท่ี 4 - 5 สามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับจาก
การเรียนไปใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงการจัดทําโครงการ
พัฒนาประสบการณวิชาชีพ สวนบุคลากรสายสนับสนุนจะมีสวนรวมในคณะทํางานการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกสอน สัมมนาการฝกสอน และฝกงานทุกภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาเห็นได
จากการท่ีนักศึกษาใชความคิดสรางสรรคจัดทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ  

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังมีผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร
เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดนหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันมีคะแนนเฉลี่ย 4.09 
จากคะแนนเต็ม 5 และมีการดําเนินงานเพ่ือบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันท่ี
เกิดประโยชนตอสังคม โดยใหนักศึกษาทํากิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวกับการใชความคิดสรางสรรคเพ่ือสราง
คุณคาแกสังคม  

4) ตัวบงชี้การพัฒนาคณาจารย มีความแตกตางกันในประเด็นคุณภาพอาจารย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคุณภาพอาจารยเทากับ 4.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณภาพอาจารยเทากับ 3.62 คะแนน                
จากคะแนนเต็ม 5 

5) ตัวบงชี้บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มีความแตกตางกัน
ในประเด็นภาวะการทํางานของบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํารวจภาวะการ
ทํางานของบัณฑิตในระบบออนไลนท่ี สกอ. จัดข้ึน พบวา มีผลการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 4.56 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สํารวจภาวะการทํางานของ
บัณฑิต โดยการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง ครั้งแรกชวงบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรและติดตาม
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ผลจนครบรอบการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาครบ 1 ป พบวา มีผลการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 4.74 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

6) ตัวบงชี้ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท  และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีความแตกตางกันในประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของนายจางของมี
ผูสําเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชา ผูประกอบการ และผูเก่ียวของในการใชบัณฑิต จํานวน 3 ดาน ดังนี้ 1) ความรู
ความสามารถทางวิชาการ (4.19) 2) ความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน (4.16) และ 
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ (4.41) รวม 3 ดานไดคาลี่ยอยูในระดับ 4.25 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสํารวจความพึง
พอใจของนายจาง จํานวน 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (4.63) 2) ดานความรู (4.56) และ 
3) ดานทักษะทางปญญา (4.54) 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล (4.63) 5) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.55)  และ 6) ดานทักษะวิชาชีพ 
(4.49) รวม 6 ดาน ไดคาลี่ยอยูในระดับ 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 7) ตัวบงชี้ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร                
มีความแตกตางกันในประเด็นการสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูชวยวิจัยและสงเสริมให
นักศึกษามีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดตั้งเวทีสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการใหกับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ไดแก การจัดระชุมวิชาการปละ 3 ครั้ง 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปละครั้ง และมีวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล TCI จํานวน 3 ฉบับ           
มีวารสารในระบบออนไลนเพ่ือใหนักศึกษาเผยแพรผลงานทางวิชาการ มีรอยละของผลงานผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพเทากับ 23.75 ผลการดําเนินงานไดคะแนน 4.75 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการประชาสัมพันธให
นักศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการเสมอ มีรอยละของผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ไดรับการตีพิมพโดยเฉลี่ยเทากับ 34.82 ผลการดําเนินงานไดคะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 8) ตัวบงชี้ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร              
มีความแตกตางกันในประเด็นการสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูชวยวิจัยและสงเสริมให
นักศึกษามีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. โดยการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอก มีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเนนคุณภาพงาน การทําวิทยานิพนธ และตีพิมพ
เผยแพรผลงานท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสารตางประเทศเทานั้น รวมถึงมีโครงการใน
ความรวมมือกับตางประเทศหลายโครงการ มีรอยละของผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ท่ีไดรับการตีพิมพเทากับ 75.00 ผลการดําเนินงานไดคะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ในขณะท่ี
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสงเสริมใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูชวยวิจัย
และสงเสริมใหนักศึกษามีการตีพิมพ มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยเชิงสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการประชาสัมพันธ
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ใหนกัศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการเสมอ มีรอยละของผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีไดรับการตีพิมพโดยเฉลี่ยเทากับ 14.74 ผลการดําเนินงานไดคะแนน 1.47 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
 9) ตัวบงชี้งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร มีความแตกตางกัน โดย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในรายงานจากการ
ประชุมวิชาการหรือจํานวนการตีพิมพในวารสารระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI จํานวน 5 เรื่อง 
(นับคาน้ําหนัก 0.25) และมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีมีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR จํานวน 27 เรื่อง (นับคาน้ําหนัก 0.75) มีรอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจํา (จํานวน 63 คน) เทากับ 34.13 และผลการ
ประเมินเทากับ 5 คะแนน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การตีพิมพในรายงานจากการประชุมวิชาการหรือจํานวนการตีพิมพในวารสารระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI จํานวน 26 เรื่อง (นับคาน้ําหนัก 0.25) และมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร
ท่ีมีชื่อปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR จํานวน 1 เรื่อง (นับคาน้ําหนัก 1.00) มีรอยละ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจํา (จํานวน 144.5 
คน) เทากับ 12.28 และผลการประเมินเทากับ 5 คะแนน 
 10) ตัวบงชี้งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน มีความแตกตางกัน โดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยท่ีนําไปใชประโยชนจํานวน 
14 เรื่อง มีรอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยท่ีนําไปใชประโยชนตอจํานวน
อาจารยประจํา 22.22 และผลการประเมินเทากับ 5 คะแนน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยท่ีนําไปใชประโยชนจํานวน 44 
เรื่อง มีรอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยท่ีนําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารย
ประจํา 30.45 และผลการประเมินเทากับ 5 คะแนน 
 11) ตัวบงชี้ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ มีความแตกตางกัน โดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ไดแก หนังสือ/ตํารา ท่ีผานการขอ
ผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 เลม (นับคาน้ําหนัก 1.00) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง (นับคาน้ําหนัก 0.25)  และมีหนังสือตํารา จํานวน 25 เลม (นับคาน้ําหนัก 0.75)  
มีรอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพเทากับ 33.33 และผลการประเมินเทากับ 5 คะแนน 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ไดแก 
หนังสือ/ตํารา ท่ีผานการขอผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 เลม (นับคาน้ําหนัก 1.00) บทความวิชาการท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 13 เรื่อง (นับคาน้ําหนัก 0.25) และมีหนังสือตํารา จํานวน 15 เลม 
(นับคาน้ําหนัก 0.75)  มีรอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพเทากับ 10.73 และผลการ
ประเมินเทากับ 5 คะแนน 
 12) ตัวบงชี้ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย มีความแตกตางกัน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรอยละ
ของโครงการกิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยเทากับ 73.68 และผลการ
ประเมินเทากับ 5 คะแนน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรอยละของโครงการกิจกรรม
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บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยเทากับ 42.31 และผลการประเมินเทากับ 5 
คะแนน 

13) ตัวบงชี้ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก มีความ
สอดคลองกันในประเด็น มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีตั้งไว คิดเปนรอยละ 100 

มีความแตกตางกันในประเด็นการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนหรือองคกร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการกําหนดแผนและเปาหมาย
การดําเนินงาน และดําเนินการตามแผนท่ีวางไว ซ่ึงการดําเนินงานมีการประชุมชี้แจง ศึกษาปญหา
ความตองการ กําหนดกลยุทธ จัดทําแผน ปฏิบัติการตามแผนดวยการกระตุน สงเสริม แนะนํา มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรุปบทเรียนเพ่ือสะทอนปญหา ขอเสนอแนะท่ีนําไปสูการปรับปรุง 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการใหบริการวิชาการตอสังคมและชุมชนหลาย
โครงการ เชน โครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูท้ังระบบตามแผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง 2553-2555 ภายใตศูนยเครือขายของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เริ่มจากการประชุมวางแผนเตรียมความพรอมโดยการประสาน
ความรวมมือไปยังชุมชนท่ีเก่ียวของโดยตรงทําใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและเปนแนวทางในการวาง
แผนการอบรม จากนั้นจึงแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและกรรมการนิเทศติดตามประเมิน
โครงการ และประเมินหลักสูตร แบงผูรับผิดชอบเปนรายหลักสูตร ประกอบดวยคณะกรรมการท้ัง
ท่ีมาจากคณะศึกษาศาสตรและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการประชุมปรึกษาระหวาง
คณะกรรมการ สะทอนปญหา และขอเสนอแนะ นอกจากนี้ ในสวนของศูนยเครือขายคณะ
ศึกษาศาสตรยังมีการจัดอบรมหลักสูตรตางๆเพ่ือพัฒนาครู 

ประเด็นชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดทําแผนบริการวิชาการและโครงการบริการ
วิชาการโดยการมีสวนรวมของชุมชน องคกรตางๆ มีศูนยการจัดการความรูขององคกรชุมชนสงผลให
ผูนําและสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูท่ีนําไปสูการดําเนินการจัดการความรูของชุมชน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

ประเด็นชุมชนหรือองคกรมีกลไกการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่ งยืน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกลไกการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน มีการคง             
อัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนและองคกร โดยมีการดําเนินการจัดการความรูท่ีมีกิจกรรมสําคัญ 
13 ข้ันตอนดังนี้ 1) ทําความเขาใจผูนําชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) 2) สรางทีมและแกนนํา 3) ศึกษา
บริบท วีการจัดการความรูและแผนแมบทชุมชน 4) สรางวิสัยทัศนการจัดการความรู และจําแนก
ประเภทของความรูท่ีตองการ 5) สรางความเขาใจกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู 6) จัดทําแผน
กิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู 7) พัฒนาความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรสําหรับผูท่ีจะจัดเก็บ
ขอมูล 8) สรางตัวชี้วัดความสําเร็จ 9) สงเสริมการแสวงหาความรูและศึกษาดูงานการจัดการความรูท่ี
ดีเดน 10) ทําการสรุป ทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู 11) ดําเนินการนํารองใช
กิจกรรมในกระบวนการจัดการความรูขององคกรชุมชน ควบคูกับกิจกรรมพัฒนางานของกลุม 12) 
การสรุปบทเรียนสะทอนผลในระดับกลุม หมูบาน และขามหมูบาน และ 13) ดําเนินการยกระดับ
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ความรูและจัดการความรูในประเด็นอ่ืนจนเกิดองคความรูท่ีชัดเจน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุมชนหรือองคกรมีกลไกการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคง            
อัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนและองคกร เห็นไดจากภายหลังการจัดกิจกรรมใหกับชุมขนหรือ
องคกรแลวมีการนําไปปฏิบัติตอ เชน ภายหลังจากครูผูเขารับการอบรมเขารวมกิจกรรมคลินิกวิจัย
แลวครูเริ่มหันมาทําวิจัยเพ่ือแกปญหาในชั้นเรียนของตนเองมากข้ึน จนกระท่ังในปจจุบันครูผูสอนมี
ผลงานจากการวิจัยชั้นเรียนคิดเปนรอยละ 100 และสวนใหญมีผลงานวิจัยอยูในระดับดี 

ประเด็นมีผลกระทบท่ีเปนประโยชน สรางคุณคา ตอสังคม ชุมชน หรือองคกรมีความเขมแข็ง 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาศัยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีเนนองคกรชุมชนแหง
การเรียนรู การพ่ึงพาตนเอง มีกลไกหนุน สงเสริม และเขาถึงการใชทรัพยากรในระดับทองถ่ิน รวมถึงมี
การเรียนรูท่ีตอเนื่องและยกระดับองคความรู ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการ
ประเมินการใหบริการวิชาการวาสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปใชในการทํางานไดจริง
มากกวารอยละ 80 

14) ตัวบงชี้ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ของสถาบัน มีความสอดคลอง
ในประเด็นมีกิจกรรมท่ีเปนประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน สังคม และชุมชน และมีความ
แตกตางในประเด็นการดําเนินงานท่ีสงเสริม สนับสนุน ประเด็นชี้นําภายในมหาวิทยาลัยท่ีผาน
ความเห็นของสภามหาวิทยาลัย โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกิจกรรมการ
ดําเนินงานท่ีสงเสริม สนับสนุน ประเด็นชี้นําภายในมหาวิทยาลัยท่ีผานความเห็นของสภา
มหาวิทยาลัย คือ สวัสดิภาพนักศึกษา เชน โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% เปนตน ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสงเสริม สนับสนุน ประเด็นชี้นํา
ภายในมหาวิทยาลัยท่ีผานความเห็นของสภามหาวิทยาลัย คือ ความคิดสรางสรรค และจิตสาธารณะ 
ไดแก โครงการศิลปากรอาสา เพ่ือชวยเหลือและฟนฟูผูประสบอุทกภัย โครงการเสริมสรางความรู 
ฟนฟูสุขภาพจิต เพ่ือคุณภาพชีวิตผูประสบอุทกภัย โดยมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
และประเด็นการไดรับการยกยองระดับนานาชาติหรือนานาชาติ โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไดรับการยกยองระดับนานาชาติหรือนานาชาติในระดับบุคคล ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับการยกยองระดับชาติ/นานาชาติในระดับองคกร  
 15) ตัวบงชี้การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม มีความสอดคลองกันประเด็น
ผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบรรลุเปาหมายตาม
แผนท่ีวางไว คิดเปนรอยละ 100 และประเด็นการบูรณาการโครงการ/กิจรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตสงผลใหเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอชุมชน 

มีความแตกตางในประเด็นการดําเนินงานไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยกําหนดแผนกล
ยุทธของคณะตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนด
แผนกลยุทธของคณะตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย กําหนดเปนยุทธศาสตรท่ี 4 คือ อนุรักษและ
พัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือมุงพัฒนาความรูดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
และมีการจัดสรรงบประมาณ ดําเนินการตามข้ันตอนในแผนการ เผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมผานทางเว็บไซต และมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ในขณะท่ีคณะ
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ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดเปนนโยบายในแผนยุทธศาสตรของคณะ ยุทธศาสตรท่ี 6 
คือ อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินในภูมิภาคตะวันตก ดําเนินการตาม
ข้ันตอนในแผนการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ และมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน  
 ประเด็นมีแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีตอเนื่อง คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนดเปนแผนกลยุทธป 2554-2559 และไดกําหนดแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธตอเนื่องทุกป ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีตอเนื่อง เชน โครงการสืบสานภาษาไทย ท่ีได
ดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2535 ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน และจะดําเนินการตอไปจนถึงป
การศึกษา 2559 
 ประเด็นไดรับการยกยองในระดับชาติจากสถาบันตางๆ ในดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนักศึกษาไดรับการยกยองในระดับชาติจาก
สถาบันตางๆ ในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน นายกานตชนก ใครอุบล ไดรับการ
คัดเลือกในโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเกงในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี เปนตน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณาจารยและนักศึกษา
ไดรับการยกยองในระดับชาติจากสถาบันตางๆ ในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน       
รศ.ดร.วิสาข จัติวัตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไดรับโลครุศาสตรดีเดน ในฐานะศิษยเกาคณะ         
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 
 16) ตัวบงชี้การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความสอดคลองกันใน
ประเด็นมีอาคารสถานท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความสุนทรีย และมีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและ
สงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมสมํ่าเสมอ 
 มีความแตกตางกันในประเด็นการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการสงเสริมตามแผนยุทธศาสตรท่ี 4 คือ อนุรักษและ
พัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน จากการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเปนความ
รวมมือรวมใจของนักศึกษาและบุคลากร ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัด
กิจกรรม เชน การรําอวยพร การบรรเลงดนตรีไทย โครงการเทิดไทองคราชัน โครงการ 12 สิงหา ศึกษา
รวมใจเทิดไทราชินี เปนตน 
 ประเด็นการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนสภาพแวดลอมภายในอาคารและรอบอาคารให
สวยงาม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) มีระบบบริหารจัดการดานพลังงานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย              
ตามมาตรฐานอยางมีคุณภาพและมีการบูรณาการระบบเหลานั้นใหเขากับการดําเนินการทุกดานของ
มหาวิทยาลัย ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการตกแตงดวยภาพวาด ตนไม
ตกแตง และงานปูนปนตางๆ 
 ประเด็นผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ตอการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลการประเมิน
โดยรวมเทากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการ
ประเมินโดยรวมเทากับ 4.14 จากคะแนนเต็ม 5 
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 17) ตัวบงชี้การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน มีความแตกตางกัน โดยคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการประเมินผลคณบดีโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบัน
แตงตั้งโดยใชวิธีการประเมินโดยใชผลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบดวยองคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ องคประกอบท่ี 8 
การเงินและงบประมาณ และองคประกอบท่ี 9 ระบบกลไกการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ผลการ
ประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเปน 5 จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผูบริหารของคณะมีการบริหารงานดวยความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได โดยมีการกําหนด
นโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน มีการ
กําหนดแผนกลยุทธและนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจนตามตัวบงชี้ตามเกณฑ สกอ. สมศ. และ 
กพร. ในมิติตางๆ ไดแก 1) มิติการพัฒนาองคกร 2) มิติการพัฒนา และ 3) มิติของผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย 
 18) ตัวบงชี้ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด มีความสอดคลองกัน
ในประเด็นมีผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดระดับดี และมีความแตกตาง
กัน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยตนสังกัดมีคาเทากับ 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดมีคาเทากับ 4.39 จากคะแนนเต็ม 5  
 
ตอนท่ี 4 ผลการสัมภาษณเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผลการสัมภาษณเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนการศึกษาสภาพท่ัวไปเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน กระบวนการเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และปญหาอุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประประกันคุณภาพภายใน
คณะศึกษาศาสตร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาสนับสนุนรางรูปแบบฯ เชิงทฤษฎีท่ียกรางจากการเทียบเคียง
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยของการดําเนินงานในแตละชั้นของโครงสรางหลักและโครงสรางเสริม  
ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 4.1 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตอนท่ี 4.2 วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตอนท่ี 4.3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตอนท่ี 4.1 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1.  ผลการสังเคราะหการสัมภาษณมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผลการสัมภาษณนั้น เปนการศึกษาสภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน กระบวนการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และปญหา 
อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร เพ่ือนําขอมูล
ท่ีไดมาสนับสนุนรางรูปแบบฯ เชิงทฤษฎีท่ียกรางจากการเทียบเคียงการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ของการดําเนินงานในแตละชั้นของโครงสรางหลักและโครงสรางเสริม 
 ผลการสัมภาษณแบงไดออกเปน 3 ตอนดังนี้ 
  1. สภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา สรุปไดดังนี้ 
  1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตรมีลักษณะท่ีเปนทางการกลาวคือ มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการประจําคณะซ่ึงมีหนา ท่ีในการให คําปรึกษาในการดําเนินงาน และคําสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ซ่ึงประธานคณะกรรมการประกอบดวยรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ   
สวนกรรมการจะประกอบดวย หัวหนาภาควิชาทุกภาค หัวหนางานในสํานักงาน เจาหนาท่ีประกัน
คุณภาพ และมีการแตงตั้งอนุคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละภาควิชา ซ่ึงแตละ
ภาควิชาจะมีเอกเทศในการทํางาน เม่ือมีการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาจะมีตัวแทน
คณะกรรมการทุกภาควิชาทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซ่ึงคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะมีระยะเวลาดํารงตําแหนงหนึ่งป 
 

“….เรื่องของกรรมการก็จะประกอบดวยคณะกรรมการท่ีเราเรียกวาคณะกรรมการ
อํานวยการก็คือคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงก็จะลอยๆ อยูเพ่ือคอยใหคําแนะนํา 
คําปรึกษาอะไรตางๆ และจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ก็จะเปนรอง
ทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการ และเอาหัวหนาภาคเขามาทุกภาค เพราะวา
การประกันคุณภาพตองเขาไปเก่ียวของกับภาควิชา หัวหนางานท่ีอยูในสํานักงาน
เอาเขามาเปนกรรมการ และมีเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีเรื่องของการประกันคุณภาพเปน
กรรมการ นี้อันก็คือโครงสรางของเรา…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, 
ขอมูลการสัมภาษณ) 
 
“…หัวหนาภาคเปนประธาน ทุกคนตองรับผิดชอบแบงเปนองคประกอบ แตใน
ภาพรวมจะมีเลขาฯ ท่ีดูในภาพรวมอีกที.…” (อาจารยคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, 
ขอมูลการสัมภาษณ)    
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“…การแตงตั้งคณะกรรมการในภาคจะมีเอกเทศของแตละภาค เปนของภาคใคร
ภาคมัน กรรมการบางชุดก็จะมีอาจารยขามคณะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เวลา
ประชุมจะมีตัวแทนท้ัง 3 ภาคทํางานรวมกัน กรรมการปตอป แนวทางการคัดเลือก
ใหแตละภาคคัดเลือกมาเอง…”  (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการ
สัมภาษณ)    

 
   1.2 แนวทางในการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับบุคลากร

เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดมีการจัดทํา
โครงการทําความเขาใจเพ่ือใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร โดยมีการทํา
ความเขาใจในเรื่องตัวชี้วัด (KPI) สรางตารางวิเคราะหตัวบงชี้ มาตรฐาน และองคประกอบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร ซ่ึงมีข้ันตอนเริ่มจากการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร กลยุทธ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมวิเคราะหแนวโนมอนาคต จุดแข็ง  
จุดออน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร และไดสงเสริมการจัดการความรู 
(KM) เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับอาจารยบุคลากรและนิสิตของคณะศึกษาศาสตร 

 
“…การใหความรูมีการทํา KM  ประชุมกลุมระหวางอาจารยกะอาจารย หรือ
เจาหนา ท่ี กับอาจารย  มีการแลกเปลี่ยนกันสกัดออกมาเปนความรู…”              
(เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ) 

 
“…การสรางความตระหนักโดยการอบรมผูประเมินภายนอก มีความคาดหวัง
ทางดานความรูและเกณฑการประกันในแตละองคประกอบเพ่ือเอามาบูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน เจาหนาท่ีตระหนักเพราะเปนภาระงานท่ีไดรับ
มอบหมาย มีการออกคําสั่งกรรมการประกันคุณภาพสวนอ่ืนจะถูกบูรณาการ…” 
(อาจารยคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 
“…โดยความเปนจริง เราสรางตั้งแตระดับนิสิตมาเรื่อยๆเลยนะคะ ถานิสิตเราจะ
เริมตั้งแตวันปฐมนิเทศ ไมวาจะเปนระดับ ป.ตรี ป.โท ป.เอก เราจะมีการให
ความรู เรื่องประกันคุณภาพ แตเราไมไดใหความรู เรื่องประกันคุณภาพใน                
9 องคประกอบ แตเราจะสังเคราะหกอนวานิสิตควรรับรูในเรื่องอะไรของการ
ประกันคุณภาพ ป.ตรี เขาควรจะรูเรื่องอะไร โท และเอกควรจะรูเรื่องอะไร 
เพ่ือใหเขามีสวนรวม และลงไปท่ีกรรมการนิสิต สโมสรนิสิตดวยใหเขามีสวนรวม 
และมีการถายทอดงานประกันคุณภาพการศึกษาไปยังบุคลากรเพราะโครงสราง
มีหัวหนางานแลวถายทอดผานทางภาควิชาอาจารย ทุกภาคสวนมีการสราง
ความตระหนักมีการประชุมกรรมการเปนประจํา…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 
คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ) 
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  1.3 มีการดําเนินการจัดทําโครงการสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา เชน 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการจัดการความรู (KM) โครงการสนับสนุนการจัดทํา
จดหมายขาวการบริหารสัมพันธ โครงการบริการวิชาการ ไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายนอก
และภายในของคณะศึกษาศาสตรมีการตรวจสอบการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตาง โดยการ
ประเมินโครงการเพ่ือจัดทํารายงานสรุป 
 

“…มีการเชิญอาจารยเขารวมประชุมทําแผนเริ่มจากทบทวนแผน มีการทบทวน
กลยุทธ อาจมีการประชุมนอกสถานท่ีทบทวนผลการดําเนินการท่ีผานเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก และวิเคราะหแนวโนมจุดแข็งและจุดออน เพ่ือจัดทํา
โครงการท่ีสอดคลองกับนโยบาย ปจจุบันคณบดีเนนการมีสวนรวมมีบัดดี้
อาจารยรุนใหมและรุนเกาเพ่ือใหรุนใหมไดฝกและพัฒนามีการแขงขันในการ
จัดทําโครงการ….” (อาจารยคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 
“…มีการจัดทําโครงการท่ีตอบสนองนโยบายและสอดคลองกับองคประกอบและ
ตัวชี้วัดเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, 
ขอมูลการสัมภาษณ) 

 
  1.4 การเปลี่ยนแปลงของคณะศึกษาศาสตร หลังจากท่ีไดดํา เนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน พบวา ดานสภาพแวดลอม การบริหารจัดการดีข้ึนเนื่องมาจากมี
การวางแผนกลยุทธ แผนประจําปซ่ึงมีความเชื่อมโยงในทุกระดับ และการวางระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดานกระบวนการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนระบบมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนหมวดหมูชัดเจน ไดมีการจัดทําสรุปและประเมินโครงการ การเปลี่ยนแปลงดาน
การมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธโดยคํานึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึน   
ไดมีการพิจารณาวิเคราะหโครงการท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัด บุคลากรมีความเขาใจในหนาท่ีของตนเอง   
และมีการเปลี่ยนแปลงดานการสรางความตระหนักใหกับอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาเพราะมี
ตัวชี้วัด (KPI) ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาตนเองท้ังตําแหนงวิชาการและการนําเสนอตีพิมพงานวิจัยเพ่ือ
ไดผลลัพธ นอกจากนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงดานตัวนิสิตของคณะศึกษาศาสตรโดยมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมโครงการท่ีจะพัฒนาการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 

“…มีการเปลี่ยนแปลง โดยในอดีตการจัดทําโครงการโดยพิจารณาเฉพาะการ
เชื่อมโยงกับแผนอยางเดียว แตปจจุบันทุกคนก็รวมกันทําแผนกลยุทธโดย
คํานึงถึงประกันคุณภาพ โดยมองวางานท่ีทําตอบตัวชี้วัดใดบาง จัดทําโครงการ
อยางไรใหมีคุณภาพและตอบการประกันคุณภาพ มีการสรางความตระหนัก
ใหกับอาจารยเพ่ิมข้ึนเพราะมีตัว KPI ท่ีเก่ียวของกับอาจารย เพราะฉะนั้น
อาจารยตองพัฒนาตนเองท้ังตําแหนงวิชาการและนําเสนอตีพิมพงานวิจัยและดู
ผลลัพธ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร และในตัวนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงโดยมี
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สวนรวมมากข้ึนไมไดเปนฝายถูกกระทําเพียงอยางเดียว…” (ผูบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ) 
 
“…การเปลี่ยนแปลงงานประกันจากอดีตสูปจจุบัน คือการทํางานท่ีเปนระบบ 
เขาใจหนาท่ีของตนเองในอดีตการเก็บรวบรวมขอมูลยากไมมีการสรุปและ
ประเมินโครงการ…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 3, ขอมูลการสัมภาษณ) 

 
 2. กระบวนการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

         2.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
  พบวาแผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกระบวนการในการ

พัฒนาแบบมีสวนรวม ไดมีการจัดทําการทําแผนกลยุทธเปนรายปดวยวิธีการระดมความคิดและนํามา
สังเคราะห ซ่ึงจะทําใหสามารถเชื่อมโยงเขากับงานประกันคุณภาพการศึกษาและไดมีการบูรณาการใน
การพัฒนาแผนกลยุทธโดยกําหนดระบบตั้งแตเริ่มคิดวางแผน ดําเนินการเขียนโครงการท่ีสอดคลอง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา    

 ทางดานการนําแผนกลยุทธไปใชและตรวจสอบ พบวามีการประเมินยุทธศาสตรท่ี
ระบุไวทุกปจะมีการเขียนรายงานสรุปประจําปและ SAR มีการตั้งคาเปาหมายยุทธศาสตรและเขียน
โครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและมีกรตรวจสอบทุกปวาไดดําเนินการตามยุทธศาสตรหรือไม 
เม่ือสิ้นปจะมีการตรวจสอบโดยการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ อาจารยและบุคลากรทุกคนเขารวม
ประชุมแบงกลุมพิจารณาทีละพันธกิจและกลยุทธ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เชน อาจารย 
ดร.อธิปตย คลี่สุนทร มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหแนวโนมจุดแข็งและจุดออน เพ่ือเปน
สารสนเทศในการพัฒนาแผนกลยุทธตอไป 

 
“…วิธีดําเนินการแผนกลยุทธ มีการตรวจสอบโดยการประชุมทบทวน  อาจารย
ทุกคนเขารวมประชุมแบงกลุมดูทีละพันธกิจและกลยุทธ…” (ผูบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 3, ขอมูลการสัมภาษณ)                   

 
   “…มีการทบทวนกลยุทธ อาจมีการประชุมนอกสถานท่ีทบทวนผลการ
ดําเนินการท่ีผานมา ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกจากมุมมองภายนอก และ
วิเคราะหแนวโนมจุดแข็งและจุดออน รางออกมาเปนแผนกลยุทธดูนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ แลวทําแผนปฏิบัติการ…” (อาจารยคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 
1, ขอมูลการสัมภาษณ)    

   
“…ทําแบบมีสวนรวมมีการประเมินยุทธศาสตรท่ีระบุไวทุกป จะมีการเขียน
รายงาน การทําแผนมีการระดมความคิดและสังเคราะหมาเปนยุทธศาสตรและมี
การประเมินแผนยุทธศาสตร ซ่ึงจะทําใหสามารถเชื่อมโยงงานประกันได                 
มีการทําแผนยุทธศาสตรเปนปๆ ทําใหเขียนโครงการสอดคลองเม่ือสิ้นปจะมีการ
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ประเมินโดยคณบดี มีการตั้งคาเปาหมายยุทธศาสตรและเขียนโครงการให
สอดคลองกับยุทธศาสตรและมีกรตรวจสอบทุกปวาไดดําเนินการตามยุทธศาสตร
ไหม…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)                   

 
 “…วิธีการมอบหมายงานใหประสบความสําเร็จในงานประกัน การมอบหมาย
งานอาจารย ทางมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการวางระบบตั้งแตเริ่มคิดวางแผน  
แลวใหบุคลากรเสนอความคิดอยากเปนเจาของโครงการแลวเอางานประกันเขา
ไปจับ แลวจึงดําเนินการมีการสอดแทรกงานประกัน  โดยในการจัดทําโครงการ
จะตองมีการประเมินทุกครั้ง…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการ
สัมภาษณ)                   

 
2.2 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ทางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดใชระบบการมีสวนรวมวางแผนการ

บริหารหลักสูตรของคณะ โดยแตละภาควิชาจะมีหลักสูตรอยูแลว มีกรรมการวิชาการพัฒนาหลักสูตร 
สวนกรรมการคณะมีหนาท่ีตรวจสอบตามกรอบ TQF วาแตละหลักสูตรผานตามมาตรฐานหรือไม โดย
มีการใหอาจารยประจําหลักสูตรปรับปรุงและเสนอไปยังคณะ แตละหลักสูตรตองมีการประเมิน
หลักสูตรภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป การปรับปรุงหลักสูตรมีท้ังแบบไมเปนทางการและเปนทางการ 
หลักสูตรตองไดตามมาตรฐานของ TQM ซ่ึงจะมีการสํารวจความตองการของบุคลากร และมีการ
วิเคราะหจาก FTES วาจะมีอาจารยท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรก่ีคน สวนของระดับเจาหนาท่ีจะมีสวน
รวมในดานคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหาร มีการรายงานความกาวหนา ในดานการ
อนุมัติหลักสูตรตองผานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย     
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรมีการขยายผลโดยวิธีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีการสื่อสารภายใน 

 
“…ระบบกลไก บริหารหลักสูตร ทําตามกรอบTQF จุดเดนการพัฒนา คือมีเงิน
สนับสนุนฝกอบรมศึกษาดูงานใชกระบวนการ KM…”  (ผูบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 3, ขอมูลการสัมภาษณ)                   
 
“…การมีสวนรวมวางแผนบริหารหลักสูตรของคณะ แตละภาควิชาจะมีหลักสูตร
อยูแลวสวนคณะจะตรวจสอบดูวาผาน TQF ใหอาจารยประจําหลักสูตรปรับปรุง
และเสนอไปท่ีคณะ สวนของเจาหนาท่ีจะรวมพัฒนาในดานคณะกรรมการ
วิชาการ คณะกรรมการบริหาร มีการรายงานความกาวหนาถาหลักสูตรจะ
พิจารณากรรมการวิชาการกอน…” (อาจารยคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูล
การสัมภาษณ) 
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“…การพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาการศึกษาโดยใชกรอบมาตรฐาน TQF มีการ
ประเมินและปรับหลักสูตรทุก 5 ป…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, 
ขอมูลการสัมภาษณ) 
 

  คณะศึกษาศาสตรมีวิธีการในการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนซ่ึงระบุไวตามคูมือพัฒนางานบุคลากร โดยการสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรมีทักษะ
และความรู เ พ่ิมข้ึน มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาฝกอบรมรายหัวละ 50,000 บาท/ป                    
แตงตั้งคณะกรรมการสอนงานทํางานเปนทีมท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ แผนการพัฒนา
บุคลากรจะเชื่อมกับการจัดการความรู (KM) เขาดวยกัน มีการเชิญอาจารยท่ีไดรับตําแหนงทาง
วิชาการแลวมาแบงปนประสบการณและถายทอดความรูสงผลทําใหมีอาจารยเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการมากข้ึน และมีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในดานอ่ืนๆ เชน ประชุมสัมมนาใน
ประเทศและตางประเทศ การทําขอตกลงความรวมมือMOUกับประเทศเวียดนาม การพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร ซ่ึงมีการตั้งงบประมาณ15,000บาท/คน มีการสงเสริมให
บุคลากรทํางานวิจัยมีเครือขายการวิจัย ซ่ึงสามารถเสนอขอทุนงานวิจัยในอดีตจะตัดเงิน 5% จาก
รายไดมาสนับสนุนงานวิจัย แตในปจจุบันมีการกันเงินเพ่ือการสนับสนุนการนําเสนองานวิจัย
ตางประเทศโดยคณะศึกษาศาสตรสนับสนุนครึ่งหนึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนอีกครึ่งหนึ่งอาจารย
นําเสนองานวิจัยท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงจะทําใหไดนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปนประโยชนตอไป 
 

“…กระบวนการสงเสริมและพัฒนา มีการพัฒนาอาจารย เชน ประชุมสัมมนาใน
ประเทศและตางประเทศ เชน การทํา MOU ความรวมมือกับเวียดนาม               
การพัฒนาภาษาอังกฤษไดมีการตั้งงบประมาณ 15,000 บาท/คน มีการจัดสรร
งบประมาณศึกษาดูงานตางประเทศไปแลวตองไดประโยชน และมีการสนับสนุน
การนําเสนองานวิจัยตางประเทศคณะสนับสนุนครึ่งหนึ่งมหาลัยสนับสนุน
ครึ่งหนึ่ง…” (อาจารยคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ) 
 
“…มีการวิเคราะหจาก FTES วาจะมีอาจารยท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรก่ีคน                 
มีการประเมินการสอนอาจารยท่ีไดรองศาสตราจารย จะมีการประเมินการสอน
ซ่ึงเปนนโยบายแนวทางของคณบดีท่ีจะเขาสู ตําแหนงทางวิชาการ และมี
งบประมาณสนับสนุนการเรียนหัวละ 50,000 บาท มีคูมือพัฒนางานบุคลากร   
มีคณะกรรมการสอนงานทํางานเปนทีมท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ…” 
(ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ) 
   

 นโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร   
มุงเนนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต มีวัฒนธรรมอัตลักษณ 4 ดาน คือ เกงงาน เกงคน เกงคิด เกง
ครองชีวิต และเกงพิชิตปญญา โดยมีปรัชญาในการผลิตครูคุณภาพท่ีมุงการวิจัยเปนฐานในการ
พัฒนาการเรียนการสอน นําความรูสูชุมชนเชื่อมโยงความเปนสากล และมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต
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ในการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือการเปนครูท่ีมีคุณภาพและจัดการเรียนการสอน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเปนผูนําทางวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนิสิตจะทําหนาท่ีวิเคราะห
โครงการและดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนานิสิตใหเปนครูมืออาชีพ  
 

 “…การจัดการเรียนการสอนเนนคุณลักษณะบัณฑิตตามเกณฑ 5 เกง เวลาสอน
ตองบูรณาการ 5 เกง ซ่ึงเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยฝายกิจการนิสิต
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนานิสิต…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 3, ขอมูล
การสัมภาษณ) 
 
“…กระบวนการสอนนิสิตนั้นข้ึนอยูกับอาจารยในการสรางจุดเนน เชน ภาควิชานี้
เนนเรื่องอุดมการณ ก็มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกเขามาสอดแทรก  
อุดมการณความเปนครูเปนผูบริหาร…” (อาจารยคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, 
ขอมูลการสัมภาษณ) 
 
.  “…การสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต มีวัฒนธรรมอัตลักษณ 5 ดาน ดวยกัน           
ซ่ึงทางรองกิจการนิสิต จะทําหนาท่ีวิเคราะหเพ่ือจัดทําโครงการแลวจบดวยครู
มืออาชีพ มีการทํา QA และการสังเคราะห…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 
1, ขอมูลการสัมภาษณ) 
 
“…วัฒนธรรมองคกรในศึกษาศาสตรนเรศวรอยูอยางพ่ีนอง สวนท่ีเปนเปาหมาย
วิสัยทัศน ปรัชญาคือคําวา ครูคุณภาพ มองท้ังเด็กและอาจารย…” (ผูบริหาร
คณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ) 
 

  กระบวนการสอนนิสิต จุดเนนข้ึนอยูกับอาจารยผูสอนแตละภาควิชาจะมีจุดเนน          
ท่ีแตกตางกัน เชน ภาควิชาบริหารการศึกษาเนนเรื่องอุดมการณ จะมีการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาสอดแทรกใหความรูแกนิสิตในเรื่องอุดมการณความเปนครูเปนผูบริหาร บางภาควิชา
ก็เนนเรื่องภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสูความเปนอาเซียน สวนของคณะศึกษาศาสตรในภาพรวมจะ
มีจุดเนนคือเรื่องของความเปนครู เวลาจัดกระบวนการเรียนการสอนจะมีการบูรณาการ 5 เกง ซ่ึง
เปนอัตลักษณเขาไปดวย นอกจากนี้มีการเนนทางดานคุณภาพของนิสิตมากกวาการเนนทางดาน
ปริมาณ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจากการรับนิสิตในระยะหลังจะรับนิสิตจํานวนไมมาก ซ่ึงทางคณะ
ศึกษาศาสตรจะมีทุนสนับสนุนใหโดยจัดทําโครงการพัฒนานิสิต และนิสิตในระดับปริญญาตรีจะ
กําหนดใหอยูหอพักของทางมหาวิทยาลัยเพ่ือทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนในการพัฒนา      

การพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตมีกระบวนการในการ
พัฒนาดังนี้ ไดมีการจัดทําโครงการพัฒนานิสิต โดยทางคณะมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตทางดาน
ศึกษาศาสตรใหมีคุณธรรมจริยธรรมความรูทางวิชาการสามารถเปนผูนําทางวิชาการและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความสามารถทางการวิจัย ท่ีใชการวิจัยเปนฐานในการสรางองคความรู                
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ไดมีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคในระดับปริญญาตรีจากผูใชบัณฑิต และมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน             
การจัดทําแผนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารยและบุคลากร มีการเผยแพรขาวสาร 
สนับสนุนงบประมาณ และมีการจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จัดทํา
บทความวิทยานิพนธตีพิมพลงในวารสาร และสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการระหวาง
สถาบัน มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาการเขียน
บทความวิจัย/วิชาการ    

มีการตรวจสอบผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และ
สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน ดวยวิธีการประชุมกํากับติดตาม
งานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบมาจากภาควิชาและคณะมี
การพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตร และประเมินโครงการตามตัวชี้วัด (KPI)   

 2.3 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคมมีลักษณะดังนี้  มีการใหบริการวิชาการแกสังคมซ่ึงเปนวิสัยทัศนของ
มหาวิทยานเรศวรท่ีรองรับพัฒนาโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยการทําความรวมมือ
เครือขายทางการศึกษากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการพัฒนาครูในภาคเหนือตอนลาง              
ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดมีการจัดประชุมสัมมนาและสํารวจความตองการของชุมชนเพ่ือออก
หนวยเคลื่อนท่ีใหบริการทางวิชาการแกชุมชน (Mobile Unit) ในหนึ่งปการศึกษามีการออกใหบริการ
ประมาณ 10 ชุมชน โดยเนนเรื่องยุทธศาสตรทางการศึกษาและการบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีการจัดทํา
โครงการตางๆ เชน โครงการท่ีนิสิตไปเรียนรูวัฒนธรรมชุมชน นอกจากนี้กระบวนการบริการวิชาการ
ทางสังคมไดดําเนินการในลักษณะงานวิจัย มีการจัดการความรูและเผยแพรความรูโดยแบงปน
ประสบการณและนําเสนอผลงานวิจัย  

 
“…กระบวนการบริการวิชาการทางสังคมโดยทําในลักษณะงานวิจัย มีการทําให
ตอบ QA ดวย นิสิตจะลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเหมือนทํา Case Study ใหบริการ
ความรูดานการวิจัยในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลางมีการสํารวจความ
ตองการของโรงเรียน…” (อาจารยคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการ
สัมภาษณ) 

 
“…มีการทําความรวมมือเครือขายกับจุฬาฯ 8 กลุมสาระ พัฒนาครูในภาคเหนือ
เพ่ือรองรับเขาสูวิทยฐานะ ทําใหไดเครือขายจากผลการประเมินทุกรุน คือ มี
ความพึงพอใจ และไดมีการบูรณาการในงานวิจัยในเรื่องตางๆ เชน คอรสการ
สัมมนาท่ีตรงกับสาขาของเขา นโยบายของมหาวิทยาลัยคือโมบายยูนิตออก
หนวยเคลื่อนท่ี…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ) 
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“…การบริการวิชาการแกสังคมซ่ึงนโยบายของคณบดีคณะศึกษาฯ เนนการออก
พ้ืนท่ีความรวมมือกับโรงเรียนตางๆสวนหนึ่งออกไปขางนอกสวนหนึ่งจัดอยูท่ี
คณะมี 27 ศูนยใหความรูกับครูและผูบริหาร…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร 
คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
  2.4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวามีการสงเสริมให
อาจารยและนิสิตทุกระดับทําการศึกษาวิจัยลงพ้ืนท่ีชุมชนเรียนรูวิถีชีวิต เชน การเรียนรูเรื่องมงโดยมี
การสอนการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้มีการจัดทําโครงการตางๆ และมียุทธศาสตรบูรณาการเพ่ือ
การเรียนการสอนโดยบูรณาการเรียนการสอนกับศิลปะและวัฒนธรรมในทองถ่ิน เชน โครงการนิสิต
เรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน  
  2.5 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน การพัฒนาสถาบัน
สูสถาบันเรียนรู ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ระบบบริหารความเสี่ยง พบวา 
ผูนํามีบทบาทในการวางนโยบาย  แผน  ยุทธศาสตรและโครงการตางๆ  มีระบบการประเมินผูบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประเมินผานยุทธศาสตรตอบองคประกอบท่ี 1 และท่ี 7 การประเมินจะมี
ลักษณะเปน 360 องศา บุคลากรทุกคนถูกประเมินหมด มีโครงการพัฒนาผูบริหาร หลังจากการ
ประเมินมีการนําผลลัพธมาสะทอนและพัฒนาบุคลากรตามโครงการ เชน หาจุดแข็งจุดออนแลว
วิธีการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา โดยมีการประชุมในรูปแบบคณะกรรมการแสดงความคิดเห็นมีการรับ
ฟงความคิดเห็นแกไขและการหาขอตกลงรวมกัน การประเมินผูบริหารจะมีการประเมินและประชุม
กันมีการตัดสินใจท่ีเกิดจากมติการมีสวนรวมของทุกคน ในดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจมีลักษณะเปนกระบวนการลําดับข้ันซ่ึงเริ่มตนจากการเตรียมการประกันคุณภาพ ซ่ึงงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาจะถูกกําหนดอยูในแผน ชวงตนปจะมีการประชุมมอบหมายงานตามแผนซ่ึง
แตละโครงการจะตอบโจทยแนวทางการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา สรุปดวยรายงานและจุล
สารจดหมายขาวภาควิชา  
 

“…ผูนํามีการวางนโยบายเรื่องการทําแผนทําโครงการท่ีเก่ียวของกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา…” (อาจารยคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ) 

 
“…ภาวะผูนํามีการประเมินผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ผานยุทธศาสตร   
สามารถตอบองคประกอบท่ี 1 และท่ี 7 การประเมินจะเปน 360 องศา ทุกคน
ถูกประเมินหมด มีโครงการพัฒนาผูบริหาร พอประเมินก็นําผลมาสะทอนและ
พัฒนาบุคลากรตามโครงการ…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการ
สัมภาษณ) 

 
“…ภาวะผูนําของสถาบันมีการประเมินทุกปเปนระบบแลวนําผลมาพัฒนา…” 
(เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ)    
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  2.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ โดยระบบบริหารงานงบประมาณ  
ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  เปนไปตามระเบียบของทางราชการ การบริหารงาน
งบประมาณ ฝายแผนเปนผูกําหนดและแบงงบประมาณแตละพันธกิจมาจากคณะสงถึงภาควิชา ฝาย
การเงินก็จะดูตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด บุคลากรท่ีมีสวนรวมพิจารณางบประมาณในรูปแบบ
คณะกรรมการประจําคณะ มีระบบการตรวจสอบท่ีเปนกรรมการคณะและจัดสรรใหกับภาควิชาละ 
30% ภาควิชาทําแผนงบประมาณตามหมวดหมูท่ีกําหนด เม่ือครบ 3 เดือนฝายการเงินจะสรุป
งบประมาณและโครงการ มีบัญชีตรวจสอบการใชเงินรายวัน รายเดือน รายไตรมาส สวนโครงการท่ี
ยังไมไดดําเนินการจัดทําก็จะมีการติดตามใหดําเนินการ มีการบริหารความเสี่ยงเรื่องงบประมาณดวย
วิธีการควบคุมการใชจายงบประมาณซ่ึงมีผูดูแลรับผิดชอบและตรวจสอบโดยรองคณบดีฝายบริหาร
และหัวหนางานฝายพัสดุ   
 

“…การบริหารงานงบประมาณ ฝายแผนเปนตัวกําหนดและแบงเงินแตละพันธ
กิจมาจากคณะสงถึงภาค ฝายการเงินก็จะดูตามระเบียบ บุคคลท่ีมีสวนรวม
พิจารณาจะเปนรูปแบบคณะกรรมการประจําคณะระบบการตรวจสอบก็เปน
กรรมการคณะ…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 3, ขอมูลการสัมภาษณ) 

 
“…ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และจัดใหกับภาควิชา 30% 
แตอุปกรณสื่อตางๆคณะจะรับผิดชอบ ภาควิชาทําแผนงบประมาณตาม
หมวดหมู ท่ีกําหนด เม่ือครบ 3 เดือนฝายการเงินจะสรุปงบประมาณและ
โครงการ มีบัญชีตรวจสอบ…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการ
สัมภาษณ) 

 
  2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การวางแผนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายภาควิชาประเมินใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน  
ทางคณะศึกษาศาสตรภายในเดือนกรกฎาคม มีการจัดทําตารางวิเคราะหองคประกอบตัวบงชี้วาเก็บ
ขอมูลเม่ือใดผูรับผิดชอบใคร มีการเตรียมความพรอมอยางตอเนื่อง ผลการประเมินจะถูกสงเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (QA) และนําเสนอใหอาจารยทราบในท่ีประชุม  ถา
ผลการประเมินไดคะแนนลดลงจะมีการวมกันวิเคราะหถึงสาเหตุ เชน ตําแหนงทางวิชาการ มีการ
ประชุม 6 – 7 ครั้งตอป จุดเดนและจุดแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาในอดีตทาง
มหาวิทยาลัยใชหลักการจัดการความรู (KM) เขามาขับเคลื่อน แตในปจจุบันมีระบบเก็บขอมูลท่ี
เรียกวา QAD ซ่ึงมีการเชื่อมโยง (Link) ขอมูลสารสนเทศเขาไปในระบบ TQARI ของมหาวิทยาลัย  
สวนจุดแข็งในระดับคณะก็คือดานการสรางความตระหนักใหบุคคลากรเขามามีสวนรวมในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินบุคลากรผานทางระบบ online ทําใหงายไมเปนอุปสรรคใน
ภาระงาน 
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“…กระบวนการเตรียมการประกันคุณภาพ มีการวางแผนเปนแนวทางการทํางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สรุปดวยรายงานและจุลสารจดหมายขาวภาควิชา  
งานประกันอยูในแผน ชวงตนปจะมีการประชุมมอบหมายงานตามแผนซ่ึงแตละ
โครงการจะตอบโจทย…” (อาจารยคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการ
สัมภาษณ) 

 
“…การวางแผนระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยใหภาควิชาประเมินใหเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน  คณะภายในกรกฎาคม มีตารางวิเคราะหองคประกอบตัว
บงชี้วาเก็บขอมูลเม่ือใดผูรับผิดชอบใคร …” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, 
ขอมูลการสัมภาษณ) 

 
 3. ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประประกันคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตร ไดแก ดานการเปลี่ยนแปลงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษามีผลกระทบตอ
กระบวนการวางแผนและดําเนินการ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนก็ตองมีการสรางความเขาใจใหม
อยางตอเนื่องซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลา อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องภาระงานของอาจารยท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
เชน ปท่ีผานมามีการบริการวิชาการท่ีมากพัฒนาครูมากพอมีภาระเงินเพ่ิมเขามาก็จะกระทบตอระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไดมีแกปญหาโดยการมอบหมายงานโดยใชระบบ 
 

“…การจัดเก็บดานเอกสาร การเปลี่ยนแปลงเกณฑ ตอนหลังก็เปลี่ยนเปน QAD 
สแกนเอกสารใสลงในฐานขอมูลของ สกอ…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 
3, ขอมูลการสัมภาษณ) 

 
“…เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนก็ตองมีการสรางความเขาใจใหมอยางตอเนื่อง  
อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องภาระงานของอาจารยท่ีเพ่ิมมากข้ึน เชน ปท่ีผานมามีการ
บริการวิชาการท่ีมากพัฒนาครูมากพอมีภาระเงินเพ่ิมเขามาก็จะกระทบตอ QA 
จะแกปญหาโดยการมอบหมายงานโดยใชระบบขอเสนอแนะการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา อันดับแรกผูบริหารตองเห็นความสําคัญ ประเด็นท่ีสองเริ่ม
จากการวางแผนและการศึกษาท่ีดี ประเด็นสามตองเห็นความสําคัญและรู
เปาหมายจริงของ QA ไมใชยึดติดท่ีคะแนนจริงๆ แลวมีมากกวาคะแนน ตอมา
คือระบบกลไกบริหารและประกันเปนเนื้อเดียวกันและ Rewards ของคนทํางาน
ดีมีคุณภาพสะทอนคุณภาพจะไดเปนแบบอยาง…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 
คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ) 

 
2. ผลการสังเคราะหการสัมภาษณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ผลการสัมภาษณนั้น เปนการศึกษาสภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน กระบวนการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
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และปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร   
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาสนับสนุนรางรูปแบบฯ เชิงทฤษฎีท่ียกรางจากการเทียบเคียงการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยของการดําเนินงานในแตละชั้นของโครงสรางหลักและโครงสรางเสริม 
 
 ผลการสัมภาษณแบงไดออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 1. สภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา สรุปไดดังนี้ 
  1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตรมีลักษณะ ดังนี้ มีการออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
2 ชุด ชุดแรก คือ การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทํางานโดยมีคณบดีเปนประธาน  และ
ชุดท่ีสองคือคณะกรรมการกํากับติดตามผลซ่ึงมีรองคณบดีท้ังหาฝายรับผิดชอบ ไดมีการมอบหมาย
ความรับผิดชอบแกภาควิชาตามองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา (TQA) โดยทางฝาย
ประกันคุณภาพการศึกษาและฝายวิชาการ จะเปนผูประสานขอมูลไปทางเลขานุการภาคใหติดตอ
คณะกรรมการในแตละภาควิชา ซ่ึงมีการติดตามและรายงานทุกสามเดือน โดยคณะกรรมการมี
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงหนึ่งป 
 

“…สภาพการดําเนินงาน จะมีการแตงต้ังคณะกรรมการทุกปแนวในการแตงตั้ง
คณะกรรมการโดยคณบดีเปนฝายบริหารการทํางาน และรองหาทานทําหนาท่ี
กํากับติดตามตัวชี้วัดและหัวหนางาน.…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, 
ขอมูลการสัมภาษณ)    
 
 “…มีคําสั่งแตงตั้งการบริหารทํางานและการติดตาม โดยระบุตามองคประกอบ
รายงานทุกสามเดือนในระบบ TQA ในระบบมหาวิทยาลัยแตงตั้งทุกป มีการราง
และผานกรรมการบริหารคณะ คณบดีเปนผูแตงตั้ง…” (เจาหนาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 
“…ภาควิชาจะเปนหนวยงานยอยอีกทีหนึ่ง ก็คือทางฝายประกันคุณภาพ และ
ฝายวิชาการจะเปนคนหาขอมูลประสานไปทางเลขาฯ ภาคให ติดตอ
คณะกรรมการ แลวฝายประกันกับวิชาการจึงจะทําคําสั่งออกมาและเราเปนตัว
ประสานเฉยๆ .…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 

   1.2 แนวทางในการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับบุคลากร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีการ
ถายทอดความรูดานตัวชี้วัดปละหนึ่งครั้ง โดยมีฝายแผนและฝายประกันคุณภาพการศึกษาเปน
ผูจัดทําโครงการ อธิการบดีทําหนาท่ีเปนผูใหความรูแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 
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องคประกอบแกบุคลากรแลวจึงมีการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาเพ่ือ
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบและการแบงงานความรับผิดชอบตัวชี้วัดตางๆ ซ่ึงทางฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาและฝายวิชาการจะเปนผูกําหนดและมีการประชุมอธิบายแตละตัวชี้วัดใหทาง
ภาควิชาตางๆ ไดเขาใจตรงกันในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

 
“…จะมีการถายทอดตัวชี้วัด ปละครั้ง จะมีฝายแผนฝายประกันเปนเจาภาพ 

อธิการบดีจะเปนคนใหแนวทางในท้ัง 9 องคประกอบ จากนั้นแตละคณะก็จะ
ดําเนินการตอไป…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 3, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
“…ถาพูดถึงในสวนของการประชุมก็จะมีการประชุมเหมือนทุกภาคเพียงแต

วาเราจะนําสวนของขอปรับปรุงแกไขของรอบท่ีแลวในการเขาท่ีประชุมเพ่ือท่ีจะ
ทราบแนวทางแลวก็ขอจุดท่ีเราจะตองปรับปรุง แลวก็เหมือนเปนการเตรียมการ
ตั้งแตเนิ่นๆ เหมือนกับวามีคําสั่งหรือเอกสารท่ีเก่ียวของท่ีสามารถเปนประโยชน
ในการประกันคุณภาพก็จะมีอาจารยผูรับผิดชอบรวมกับเลขาในการจัดเตรียม
คะ…” ((เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 6, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
“…ทางฝายประกันและฝายวิชาการจะเปนคนเรียกเราประชุมแลวก็อธิบายแตละ
ตัวบงชี้ใหทางภาควิชาไดเขาใจตรงกันในการรวบรวมขอมูล…” (เจาหนาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 4, ขอมูลการสัมภาษณ) 
    

  1.3 การดํ าเนินการจัดทําโครงการสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา                 
โดยโครงการท่ีจัดทําจะตองถูกบรรจุตามแผน เชน โครงการถายทอดแผนกลยุทธและยุทธศาสตร 
โครงการอบรมประชุมและสัมมนา 
 

“…ในระดับของภาควิชา คนท่ีมีสวนรวมในแผนโดยตรงจะเปนหัวหนาภาคและก็
ประธานหลักสูตรนะคะท่ีจะรวมประชุมกับผูบริหารในการจัดทําแผนและกลยุทธ
ของคณะและก็จะลงมาท่ีสวนของภาควิชา…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คน
ท่ี 5, ขอมูลการสัมภาษณ)    
“…มีการจัดทําโครงการท่ีตอบสนองนโยบายและสอดคลองกับองคประกอบและ
ตัวชี้วัดเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, 
ขอมูลการสัมภาษณ) 
 

  1.4 การเปลี่ยนแปลงของคณะศึกษาศาสตร หลังจากท่ีไดดํา เนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน พบวาดานสภาพแวดลอม การบริหารจัดการดีข้ึนเนื่องมาจากมีมี
การวางแผนกลยุทธ แผนประจําปซ่ึงมีความเชื่อมโยงในทุกระดับ และมีการวางระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดานกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
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หมวดหมูชัดเจน มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกคณะ ไดแก 
เครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดาน
ประกันคุณภาพทุกวันศุกรสุดทายของเดือน ประชุม KM เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และมี
เครือขายภายนอกคณะ ไดมีการจัดทําสรุปและประเมินโครงการ ดานการเปลี่ยนแปลงดานการมีสวน
รวมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธโดยคํานึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึน และทาง
มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินไขวตางคณะในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือประเมิน โดยเลือกจากคนท่ีผานการอบรมมาแลวโดยการสงบุคลากรในคณะ
ใหเขารับการอบรม มีการสงเสริมกระบวนการทํา KM ท้ังกลุมใหญและกลุมยอย มีการทํา Work 
Shop เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

“…มีการประสานการทํางานระหวางบุคลากรและฝายตางๆ ท่ีเชื่อมโยงกันมาก
ยิ่งข้ึน…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 5, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 
“…มีการสงเสริมในเรื่องการใหความรูในการประกันคุณภาพการศึกษา…”   
(เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 4, ขอมูลการสัมภาษณ)    
  

2. กระบวนการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
         2.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
 พบวาแผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนแผนกลยุทธ
ท่ี ต้ังเปาหมายอยูในระดับอาเซียน เปาหมายหลักคือผลิตบัณฑิตเปนท่ียอมรับของสังคม มุงสูความ
เปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ โดยกระบวนการพัฒนาแผนมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของคณะศึกษาศาสตร ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  
  มีกระบวนการในการพัฒนาแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน มีการถายทอด
แผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงานภายในระดับภาควิชา/หนวยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ดําเนินการตามแผนและติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

 ดานการวิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยสารคาม ไดมีการวิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการประจําป
งบประมาณท้ัง 5 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยมีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) 
และจัดทําผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป ดาน
การติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดมีการมอบหมายใหงานประกันและ ก.พ.ร. ทําการรายงาน
ผลการดําเนินงานทุกเดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตรและมีการรายงานผลการประเมินรอบ 12 
เดือน โดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะพิจารณา  
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 “…แผนกลยุทธเปนแผน 10 ป มีการตั้งเปาหมายใหมีชื่ออยูในระดับอาเซียน 
น้ําหนักหลักคือผลิตบัณฑิต น้ําหนักรองมุงเนนงานวิจัย…” (ผูบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ) 
 
 “…จะมีการคุยกันเดือนละครั้งเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และมี
คณะกรรมการประสานงานและใหคนประสานงานมาประชุมกัน วาตองการ
อะไรบาง มีปญหาอะไรบาง จากนั้นก็จะมีการสนับสนุนกันอีกที…” (เจาหนาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 
“…แผนกลยุทธแผนระยะยาว 6 ป ทุกฝายก็จะมีสวนรวมในการกลั่นกรอง…” 
(เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 4, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
   “…วิธีการมอบหมายงานการพัฒนาแผนกลยุทธ มีคําสั่งแตงตั้ง มีการพัฒนา
บุคลากรเปนประจําทุกป…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 4, ขอมูลการ
สัมภาษณ)    
 

2.2 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 ทางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระบบกลไกในการเปดหลักสูตร

ใหม หลักสูตรปรับปรุง และการปดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีคณะกรรมการในการควบคุมและกํากับใหมีการดําเนินการเปด-ปด
หลักสูตร สําหรับการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน การปรับหลักสูตรเพ่ือใหตรง
กับกรอบ TQF ในการพัฒนาหลักสูตร มีอาจารยภายนอกและภายในรวมกันปรับปรุงหลักสูตร โดย
หลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การ
พัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน   
และการเผยแพรในระดับนานาชาติ  

 
“…การปรับหลักสูตรเพ่ือใหตรงกับกรอบ TQF คือ การพัฒนาหลักสูตร                        
มีอาจารยภายนอกและภายในรวมกันปรับหลักสูตร…” (เจาหนาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 6, ขอมูลการสัมภาษณ)    
               
“…จุดเนนของการปรับปรุงหลักสูตรคือ 1. สอดคลองกับ สกอ. 2. ตองตอบ
โจทยผูใชบัณฑิต…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 7, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 
“…หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะเนนการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม…” 
(ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร, ขอมูลการสัมภาษณ)   
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  คณะศึกษาศาสตรมีวิธีการในการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน มีแผนและระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน มีการสรรหาบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน มีมาตรการในการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร และใหความสําคัญตอความพึง
พอใจของบุคลากร ติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการ
เรียนการสอน และมีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับคณาจารยและบุคลากร รวมถึงมีการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและนําผลการพัฒนามาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร โดยสงเสริม
กระบวนการจัดการความรูท้ังกลุมใหญและกลุมยอย มีการจัดทําแผนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 “…มีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการทําKM ท้ังกลุมใหญและกลุม
ยอย มีการทํา Work Shop เพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรค…” (เจาหนาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 6, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
“…มีการสงเสริมทางดานภาษาใหบุคลากรเพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 5, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 
“…ตามท่ีไดประสบก็จะเปนโครงการเก่ียวกับพัฒนาดานวิชาการ ถาเปนโดยรวม
ก็จะมีหลายโครงการทางคณะจัดให ไมวาจะเปนดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ 
ดานการเขียนหนังสือหลักๆก็เปนงานทางเลขานุการ…” (เจาหนาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 3, ขอมูลการสัมภาษณ)    
   

  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑมาตรฐาน
และการจัดอันดับสากล และมุงเนนงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนและสังคม      
โดยมีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริง
ซ่ึงมีการจัดการศึกษาท้ังในและนอกหองเรียนหรือการทําวิจัย มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบันมามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีผลการประเมินทุก
รายวิชา โดยทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม 
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดใหคณาจารยจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 โดย
ใหจัดสงกอนและหลังการจัดการเรียนการสอน มิฉะนั้นจะไมดําเนินการเบิกคาสอนใหกับอาจารย
ผูสอนในรายวิชาดังกลาวและมีรายวิชาท่ีจัดใหนักศึกษาไดมีการศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก
การจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
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 “…การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีรายวิชาท่ีสงเสริมให
ผู เ รี ยน มี ทักษะการ เ รี ยนรู ด ว ยตน เองให ผู เ รี ยนลง มือปฏิบั ติ จ ริ ง…”                 
(ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ) 
 
“…การสนับสนุนงานวิจัย มีกลไกโดยเฉพาะ ป.โทและ ป.เอก จะมีกรรมการ
วิชาการพิจารณาหัวของานวิจัย  มีโครงสรางหัวหนาภาคซ่ึงมาประชุมภายใน
ภาคเวลาใหคําปรึกษาตองเปนแนวทางไหน…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คน
ท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ) 
 
. “…มีการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต   
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ …” 
(ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ) 
 
 “…กระบวนการสอนนิสิต มีจุดเนนคือการมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเขาสู
วิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ. 2563…” (เจาหนาท่ี
คณะศึกษาศาสตร คนท่ี 3, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 

 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตมีรายงาน
ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารยและบุคลากร          
มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในระดับปริญญาตรีสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  

มีการตรวจสอบผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และ
สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน ดวยวิธีการประชุมกํากับติดตาม
งานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบมาจากภาควิชาและคณะมี
การพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตร และประเมินโครงการตามตัวชี้วัด (KPI)   

 2.3 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม มีการบริการวิชาการโดยจัด
โครงการและกิจกรรมดานการบริการวิชาการแกชุมชน เชน โครงการวรรณศิลปวิจิตร โครงการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน e – learning แบบการมีสวนรวม โดยทางคณะมีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย    
และมีการนําผลการประเมินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการ บูรณา
การงานบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม ไดแก มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการกระจายการใหบริการวิชาการสูสังคม และสงเสริม
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บริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินฯ มีการกําหนดกระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับพันธ
กิจ มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกระดับ ท้ังในระดับปริญญาตรี เชน 
รายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม สาขาการศึกษาพิเศษ และในระดับบัณฑิตศึกษา เชน รายวิชาการมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สาขาการบริหารการศึกษา  

 
“…มีการกระจายใหบริการวิชาการสูสังคมอยางมีสวนรวม เพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพบุคคล องคกรและชุมชนอยางตอเนื่อง…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร 
คนท่ี 3, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
“…มีการทําความรวมมือบริการแกสังคมโดยทางคณะศึกษาศาสตรไดทํา
ขอตกลง MOU กับเทศบาลและ อบต. มีการติดตามผลโดยการประเมินความพึง
พอใจ เชน โครงการหองเรียนความสุข…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, 
ขอมูลการสัมภาษณ) 

 
“…มีการสงเสริมบริการวิชาการท่ีสอดคลองความตองการของทองถ่ินเพ่ือการ
พัฒนา…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 5, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
  2.4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวาทางคณะศึกษาศาสตร
มีการจัดทําโครงการเพ่ือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน การทําพิธีไหวครูกีฬาทุกๆ ป พิธีครอบ
ครูมวยไทย ซ่ึงทําใหนิสิตมีความรักเก่ียวกับวิชาชีพของตนเอง ทางคณะศึกษาศาสตร ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนใหดําเนินงานดานงานวิจัย ดานการพัฒนานิสิตสูการประกันคุณภาพตามแผน
ยุทธศาสตร ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานยาเสพเสพติด และดาน
ประชาธิปไตย มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษาในรายวิชาและในกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา มีการเผยแพรกิจกรรม/
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยผานทางเว็บไซตของคณะ  
  2.5 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน การพัฒนาสถาบัน
สูสถาบันเรียนรู ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ระบบบริหารความเสี่ยง พบวา 
ผูบริหารมีวิสัยทัศนใหคณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานท่ีมีความเปนเลิศดานการศึกษาในระดับชาติ
และนานาชาติ มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเขาสูวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ภายใน ป 
พ.ศ.2563 โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจํา และจัดทําแผนกลยุทธ
คณะศึกษาศาสตร ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการถายทอดแผนกลยุทธและคํารับรองการปฏิบัติราชการทุกงานเพ่ือถือ
เปนแนวปฏิบัติมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการถายทอดประสบการณ มีคู มือ
ปฏิบัติงาน และมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการถายทอดประสบการณ และมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจําคณะ โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 
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ครั้ง เพ่ือกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ผานการประชุมและผานทางเว็บไซตของทาง
มหาวิทยาลัย 
 

“…ภาวะผูนําผูบริหารคณะมีการวางนโยบายเรื่องการทําแผนทําโครงการท่ี
เก่ียวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษาสวนใหญผูบริหารก็จะมอบทานรอง
คบดีฝายท่ีเก่ียวของโดยตรง สวนทานก็จะสอดสองดูแลอยูพอสมควร และก็ให
ความสําคัญมากในสวนนี้…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 6, ขอมูลการ
สัมภาษณ)    

 
“…ผูบริหารมีวิสัยทัศนใหคณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานท่ีมีความเปนเลิศดาน
การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ …” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 4, 
ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
“…สวนของหัวหนาภาคจะเปนคนคอยใหคําแนะนํางานประกัน และถาสมมุติวา
มีเอกสารท่ีเก่ียวของก็จะชวยคนควาหาให...” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 
4, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
  2.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระบบบริหารงานงบประมาณไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายไดจากคาลงทะเบียนนํามาจัดสรรเชิงยุทธศาสตร แลววิเคราะหกําหนดรายการ
ใหแตละภาควิชาเสนอโครงการท่ีเปนโครงการกิจกรรรมท่ีตรงกับตัวบงชี้ มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการใน
แตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร และผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไป
ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจเพ่ือนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย มีเอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ ซ่ึงมีแนวทางการจัดหา
แหลงทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุนและเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของ
คณะศึกษาศาสตรในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมายมีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปของประชาคม การติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
แผนดิน เงินงบประมาณรายได คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการนําขอมูลทาง
การเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบัน
อยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการ ดําเนินงานเสนอตอผูบริหารเปน
รายงาน 
 

“…การบริหารงานงบประมาณ มีการพิจารณาจะเปนรูปแบบคณะกรรมการ
ประจําคณะระบบการตรวจสอบก็เปนกรรมการคณะ…” (ผูบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ) 
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“…โครงการทุกโครงการมันจะถูกบรรจุอยูในแผนของฝายแผนของคณะอยูแลว 
ก็จะตั้งมีการงบข้ึนในการดําเนินการตามแผน ก็จะมีงบประมาณ ระบุไวชัดเจน
อยูแลว แตถาเปนโครงการท่ีนอกเหนือจากแผนเคาก็จะมีวิธีการดําเนินการ
จัดหาเอง…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 4, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
  2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การวางแผนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดทําแผนประกันคุณภาพ
การศึกษา สรางความเขาใจใหกับบุคลากร มีการดําเนินการตามแผนตามวงจร PDCA มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ ตัวบงชี้ของ สกอ. และมาตรฐานและตัวบงชี้
ของ สมศ. และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผานระบบ CHE QA Online และนําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะมีการนํารายงานประจําป SAR/CAR 
เสนอตอมหาวิทยาลัยและมีการเผยแพรตอสาธารณชนผานเว็บไซตและเอกสารของคณะศึกษาศาสตร    
รวมถึงนําผลการประกันคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ และมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการทํางาน ตลอดจนปรับปรุงตัวบงชี้ในการดําเนินงาน โดยทางคณะมีการกําหนด
ตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบันโดยกําหนดตัวบงชี้ท่ีสะทอนอัตลักษณ คือ การเปนท่ีพ่ึงของ
ชุมชน 
 

“…การแทรกการดําเนินการโครงการประกันโดยตองเชื่อมโยงกับโครงการเกา
ตามกรอบ PDCA และกํากับติดตามตองมีรายงานประเมินโครงการ…” 
(เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 6, ขอมูลการสัมภาษณ)    

   
 “…ระบบการประกันคุณภาพไดมีการดําเนินการตามระบบซ่ึงมีการสราง
เครือขายการประกันท้ังภายนอกและภายใน  เนนการมีสวนรวมของทุกฝายและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของแลวมีการนําผลการประกันท่ีไดไปใชประโยชนใน
การศึกษา…” (ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ) 

 
 3. ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประประกันคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตรไดแก การไดมาซ่ึงขอมูลเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ ไดมีการแกไขปญหา
โดยการวางแผนคิดกลยุทธในการขอขอมูลดวยเทคนิคอันแยบคาย ทุกคนมีสวนในการตัดสินใจ
รวมกัน และเห็นความสําคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3. ผลการสังเคราะหการสัมภาษณมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ผลการสัมภาษณนั้นเปนการศึกษาสภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน กระบวนการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และปญหา 
อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร เพ่ือนําขอมูล
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ท่ีไดมาสนับสนุนรางรูปแบบฯ เชิงทฤษฎีท่ียกรางจากการเทียบเคียงการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ของการดําเนินงานในแตละชั้นของโครงสรางหลักและโครงสรางเสริม 
 ผลการสัมภาษณแบงไดออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 1. สภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สรุปไดดังนี้ 
  1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการท้ังระดับคณะและภาควิชา ซ่ึงมีลักษณะท่ีเปน
ทางการ พบวามีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับ
คณะวิชา และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝายดําเนินงานระดับภาควิชา/
สํานักงานเลขานุการคณะ ซ่ึงแตละภาควิชาจะมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือมีการ
ประชุมงานแตละภาควิชาจะพิจารณาคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการมาประชุมดําเนินการรวมกัน  ซ่ึง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจะมีระยะเวลาดํารงตําแหนงหนึ่งป 
 

“…การแตงตั้งกรรมการมีลักษณะเปนทางการแตงต้ังท้ังระดับภาควิชาและคณะ
วิชาแตงตั้งทุกปๆ ละ 1 ครั้ง แนวทางการคัดเลือกผูรับผิดชอบใหภาควิชา
พิจารณาคัดเลือกสงใหคณะ สวนคณะกรรมการจะเปนโดยตําแหนงคณบดี โดย
รองคณบดี ชุดแรกเปนผูบริหารดูแลกํากับติดตามนโยบาย มีคณะอนุกรรมการ
ดําเนินงานประกัน .. .” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการ
สัมภาษณ)    
 

   1.2 แนวทางในการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับบุคลากร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมีการจัดทํา
โครงการทําจัดการความรู (KM) และการสรางแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกบุคลากร โดยมีการทําความเขาใจในเรื่องตัวบงชี้ (KPI)  สรางตารางวิเคราะหตัว
บงชี้ มาตรฐาน และองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากการวางแผนจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินงาน ประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร และมีการแจกคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหกับอาจารยและบุคลากร 

 
“…มีการจัด KM และการทํา Best Practice มีโครงการท่ีเก่ียวกับการประกัน 
การประชุมวางแผน จัดทําปฏิทินดําเนินงาน มีการกํากับติดตามผลระยะเวลาทุก 
6 เดือน จากนั้นนําผลมาสรุปประเมินปลายป งานประกันคุณภาพจะทําเปน
ระบบ PDCA...” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 

  1.3 การดํ าเนินการจัดทําโครงการสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา                        
คณะศึกษาศาสตรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ซ่ึงดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA)                 
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ท่ีกอใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคมในดานความคิดสรางสรรค เชน โครงการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง โครงการหลักสูตรฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการสัมมนา
เพ่ือพัฒนากิจกรรมนักศึกษา: “บทบาทผูนํานักศึกษากับการประกันคุณภาพ” 
 

“…มีการเชิญอาจารยเขารวมประชุมทําแผน มีการเสนอโครงการท่ีตอบสนอง
นโยบายและสอดคลองกับองคประกอบและตัวบงชี้ เ พ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษา…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 

 1.4 การเปลี่ยนแปลงของคณะศึกษาศาสตร หลังจากท่ีไดดํา เนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในพบวา ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีกลยุทธการ
พัฒนาคณาจารยใหมีขีดความสามารถสูงเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีขีดความสามารถสูงเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ มีการพัฒนาระบบบริหารเชิงรุก มุงเนน
สมรรถนะ ประเมินผลงานระดับบุคคล มีการดําเนินงานตามพันธกิจ คือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปน
เลิศในวิชาชีพ เปนครูท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม สงเสริมความ
เปนผูนําในการสรางสรรคองคความรูดานการศึกษา สงเสริมการวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา 
การใหบริการวิชาการดานศึกษาศาสตรและดานอ่ืนๆ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังมีการ
เปลี่ยนแปลงดานการวางแผนซ่ึงมีการดําเนินงานครบทุกดานและมีเกณฑท่ีสามารถตรวจสอบได 
 

 “…มีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ไดการดําเนินงานตามพันธกิจ มีการวางแผน มีการ
ดําเนินงานครบทุกดาน มีเกณฑท่ีสามารถตรวจสอบได…” (เจาหนาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 

 2. กระบวนการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
         2.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

 พบวาแผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได ใช
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของคณะ มีการทบทวนแผนและปรับประเด็นยุทธศาสตรคณะ โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงานภายในระดับภาควิชา/
หนวยงาน มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 ภารกิจ มีการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ดําเนินการตามแผน และติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ รวมถึงมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลท่ีไดไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

 ทางดานการนําแผนกลยุทธไปใชและตรวจสอบ พบวามีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือนและ 12 
เดือน และประเด็นความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน จะมีการเขียนรายงานสรุปประจําปและ SAR มีการ
ตั้งคาเปาหมายยุทธศาสตรและเขียนโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและมีกรตรวจสอบทุกปวา
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ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรหรือไม เม่ือสิ้นปจะมีการตรวจสอบโดยการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหแนวโนมจุดแข็งและจุดออน เพ่ือเปนสารสนเทศในการพัฒนา
แผนกลยุทธตอไป 

 
“…การจัดทําแผนมีการดําเนินงานตาม 4 ภารกิจ มีการวางแผน มีการ
ดําเนินงานครบทุกดาน มีเกณฑท่ีสามารถตรวจสอบได…” (เจาหนาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 

2.2 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 ทางคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบกลไกในการเปดหลักสูตร

ใหม หลักสูตรปรับปรุง และการปดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีคณะกรรมการในการควบคุมและกํากับใหมีการดําเนินการเปด-ปด
หลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยหลักสูตรทุก
หลักสูตรตองบรรจุในแผนการพัฒนา ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกเปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัยความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวาง
สถาบันภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร สวนของระดับเจาหนาท่ีจะมีสวน
รวมในดานคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหาร มีการรายงานความกาวหนา ในดานการ
อนุมัติหลักสูตรตองผานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
การขยายผลมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีการสื่อสารภายในองคกร 

 
“…หลักสูตรตองอยูในแผนงบประมาณ จัดกรรมการรางหลักสูตร เขากรรมการ
คณะ กรรมการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีข้ันตอนตามมหาวิทยาลัย การปรับปรุง
หลักสูตรมีท้ังปรับเล็กหรือปรับใหญ เชน ถาเพ่ิมยอยเพ่ิมรายวิชากรรมการก็ทํา
เรื่องเสนอ ถาปรับใหญตองมีการทําแผนงบรางหลักสูตร…” (เจาหนาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
 คณะศึกษาศาสตรมีวิธีการในการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน มีแผนและระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน มีการสรรหาบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน มีมาตรการในการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร และใหความสําคัญตอความพึง
พอใจของบุคลากร ติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการ
เรียนการสอน มีโครงการสงเสริมพัฒนาอาจารย การประชุมอบรมสัมมนา การจัดการความรูสาย
วิชาการ โดยเนนการพัฒนาคณาจารยดานการจัดการเรียนรูและการคิดเชิงสรางสรรค มีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันการศึกษามาใหความรูแกบุคลากร มีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณ
วิชาชีพสําหรับคณาจารยและบุคลากร รวมถึงมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและนําผลการพัฒนามา
ปรับปรุงแผนพัฒนาบคุลากร   
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“…โครงการสงเสริมพัฒนาอาจารย การประชุมอบรมสัมมนา การทํา KM สาย
วิชาการ เนนจัดการเรียนรูและการคิดเชิงสรางสรรค มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก เชน อ.ชัยยงค พรมวงศ มาใหความรูแกบุคลากร…” (เจาหนาท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 

  นโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย มุงเนนการ
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหมีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณและความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล  
โดยมีปรัชญาในการมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล เปนผูนําในการพัฒนา
บุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทองถ่ิน และเปนแหลง
การเรียนรูตลอดชีวิต มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนามกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ มีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานท่ีจริงซ่ึงมีการจัดการศึกษาท้ังในและนอกหองเรียนหรือการทําวิจัย มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถาบันมามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ การให
คําปรึกษา และการสอบวิทยานิพนธ รวมถึงมีการจัดการเรียนรู ท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจาก
กระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 “…การจัดการเรียนการสอนเนนนโยบายของคณะในการจัดการเรียนการ
สอนมุงเนนตามภารกิจของคณะสงเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย                
การปรับหลักสูตร การทําตําราทางวิชาการ มีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
บุคลากร…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 2, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 

  กระบวนการสอนนิสิต คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดและเผยแพรคุณลักษณะ
บัณฑิต อันพึงประสงค  โดย มีประกาศเรื่ อ ง คุณลักษณะบัณฑิต อันพึงประสงคของคณะ                     
ดังนี้ 1) ความกลาหาญทางจริยธรรม 2) มีความคิดอยางเปนระบบ 3) มีศักดิ์ศรีแหงตนและตระหนัก
ในคุณคาความเปนไทย 4) มีจิตสาธารณะ 5) ตระหนักในคุณคาแหงศิลปะ 6) มีความรับผิดชอบ 7) มี
วินัย 8) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 9) ทํางานเปนทีม 

การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตมีการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคในระดับปริญญาตรี โท และเอก (อยางนอยทุก 5 ป) จากผูใชบัณฑิตเปน
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนเพ่ือสงเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการ
สอนของคณาจารยและบุคลากร มีการเผยแพรขาวสาร สนับสนุนงบประมาณ และมีการจัดประชุม
นําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จัดทําบทความวิทยานิพนธตีพิมพลงในวารสาร และ
สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการระหวางสถาบัน มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักศึกษา และสนับสนุนการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ 
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มีการตรวจสอบผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และ
สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน ดวยวิธีการประชุมกํากับติดตาม
งานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบมาจากภาควิชาและคณะมี
การพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตร และประเมินโครงการตามตัวชี้วัด (KPI)   

 
  2.3 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม    

พบวา มีการกําหนดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการพัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็ง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ใหบริการวิชาการแกสังคม ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันตกรวมมือกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีทางการศึกษาและ
หนวยงานตางๆ ลักษณะการใหบริการเชน การจัดอบรมครูตามกลุมสาระการเรียนรู และรวมมือกับ
องคการปกครองสวนทองถ่ินจัดประชุมอบรมเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะของครู มีการเผยแพรความรู
ทางดานวิชาการแกชุมชนและมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย มีการจัดกิจกรรมโครงการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
ภาพรวมไมไดจําแนกตามระดับการศึกษาโดยใชการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาทางวิชาการและ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทํารายงานการประเมินผลความสําเร็จของโครงการและนําผลการ
ประเมินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคม  

 
 “…การใหบริการวิชาการแกสังคมในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันตกรวมมือกับ สพป. 
สพม. เปนการอบรมครู เชน อบรมครูตามกลุมสาระ และรวมกับ อปท. การ
เลื่อนวิทยฐานะ  พัฒนาครูในภูมิภาคตะวันตกรับผิดชอบครูนครปฐมกับ
สุพรรณบุรี การติดตามโดยการประเมินโครงการและแจงผลเขาท่ีประชุม…” 
(เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)    
 

  2.4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
พบวามีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน มีการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยท่ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการของ
นักศึกษาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมประเพณี ไดมีโครงการจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมท้ังมี
นักศึกษาไดรับรางวัลสาขาศิลปวัฒนธรรมจากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน การนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญศิลป ของคณะศึกษาศาสตรไป
บรรเลงในงานตางๆ การอานทํานองเสนาะ และมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ มีการ
สรุปผลการประเมิน และรายงานผลใหผูบริหารและผูเก่ียวของรับทราบ 
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“…การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน สนับสนุนงบประมาณงานวิจัยท่ีเก่ียวของ    
สนับสนุนกิจการนักศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีภายในองคกร เชน วันไหว
คร…ู” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
  2.5 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  

   การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ ระบบบริหารความเสี่ยง พบวา ผูนํามีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือ
เพ่ิมทักษะหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานท้ังภายในและภายนอกคณะ เชน มีการสอนงานใหกับ
ผูรวมงาน การสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมความรู มีการสนับสนุนใหมีวิทยากรจากภายนอก
มาใหความรูและถายทอดประสบการณ คณะผูบริหารคณะรวมกันกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน
พันธกิจ แผนกลยุทธ นําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจนโดยการจัดประชุมคณะกรรมการใหบุคลากร
ทุกระดับรับทราบและมีความเขาใจรวมกันและมีการเผยแพรผานเว็บไซตของคณะ มีโครงสรางการ
บริหารงานท่ีชัดเจน มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูปฏิบัติงานแตละระดับ และดําเนินงานใน
บทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และมีการจัดประชุมคณาจารยและบุคลากรคณะเพ่ือรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร คณะกรรมการประจําคณะไดมีการประเมินการบริหารงาน
ของตนเองโดยยึดหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิง
สรางสรรค และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะเพ่ือ
ติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพท่ีกําหนดไวใน
แผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 

“…ภาวะผูนํามีกระบวนการพัฒนาโดยการอบรม มีการประเมินการทํางานของ
คณะกรรมการคณะ…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการ
สัมภาษณ)    

 
  2.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณระบบบริหารงานงบประมาณ   

    ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มีงบประมาณ
ประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร และ
ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช
ในการวางแผนและการตัดสินใจเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และประเด็นการมีหนวยตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบัน
กําหนดมีการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และเพียงพอสําหรับ
การบริหารกิจการของคณะตามเปาหมาย และมีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรโดยเปนท่ียอมรับท่ัวไป
ของประชาคมการจัดทํารายงานการเงินท่ี ประกอบดวย งบประมาณ รายรับ คาใชจาย และงบดุลป
ละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) มีการจัดทํารายงานทางการเงินปละ 2 ครั้ง เสนอผูบริหารของคณะรับทราบ 
และจัดทํารายงานทางการเงินโครงการพิเศษ เชน งบดุล งบรายได - รายจาย เสนอผูบริหารคณะเปน
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ประจําทุกเดือน รวมถึงเสนอรายงานทางการเงินตอกองคลังสําหรับจัดทํารายงานทางการเงินใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

“…รองคณบดีฝายแผนดูแลการต้ังงบประมาณใหภาควิชาเสนองบประมาณ  
รวบรวมและประชุมมีการอภิปรายและเสนอเขาระดับมหาวิทยาลัยมีกรรมการ   
ระบบการเบิกจายขออนุมัติ ฝายการเงินมีการตรวจสอบเอกสารในรอบ 3 เดือน 
6 เดือน…” (เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)    

   
 2.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

   พบวามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีการกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน
มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/
ภาควิชา มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา 
สรางความเขาใจใหกับบุคลากร โดยจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการดําเนินการ
ตามแผนตามวงจร PDCA มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ ตัวบงชี้ของ 
สกอ. และมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สมศ. และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผานระบบ 
CHE QA Online และรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ มี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS และระบบ MIS  เปนระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุก
ดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 
3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลวิจัย เปนตน นอกจากนี้ทางคณะยังได
มีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมีการสงเสริมใหคณาจารยและ
บุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของการรวม
เปนกรรมการ รวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับ
สถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิต
และบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานหรือโครงการท่ีทาง
คณะจัดข้ึนผานทางเว็บไซตของคณะ มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
คณาจารยและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับงานประกันคุณภาพในระดับคณะวิชา/หนวยงานไดเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพท่ี
หนวยงานภายนอกจัดและเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานภายนอก  
 

“…ระบบกลไกการประกันทําตามระบบและแผนงานท่ีวางไวมีคูมือประกัน
คุณภาพ มีการประเมินถึงระดับภาควิชา มีการแบงความรับผิดชอบใน 9 
องคประกอบ ภาควิชาจะเนนองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สวนการเขียน 
SAR เปนความรับผิดชอบของฝายประกันฯ ภาควิชาก็นําเสนอขอมูลตางๆให มี
การทําเลมรายงาน SAR ของภาควิชาข้ึนมาดวย ปจจัยท่ีสงเสริมการประกัน
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คุณภาพ คือความรวมมือและความตระหนัก มีการดําเนินงานตามข้ันตอน…” 
(เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตร คนท่ี 1, ขอมูลการสัมภาษณ)    

 
 3. ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประประกันคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตร ไดแก ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ เชน มีโปรแกรมการคํานวณเรื่องงบประมาณท่ีเหมาะสมกับงานวิจัย นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษามีผลกระทบตอระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ทําใหตองมีการเรียนรูและสรางความเขาใจใหมอยางตอเนื่อง 
  

“…อยากใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการคํานวณเรื่องการ
วิจัยและงบประมาณ อยากมีระบบการคํานวณเรื่องการดําเนินงาน ถาเปลี่ยน
เกณฑหรือองคประกอบใหมก็ตองมีการเรียนรู…” (คณะศึกษาศาสตร, ขอมูลการ
สัมภาษณ)   

 
ตอนท่ี 4.2 วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 1. ข้ันการเตรียมการมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงการเตรียมการ
สามารถแบงไดออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1) การเตรียมความพรอมของบุคลากรการสรางความตระหนักถึงคุณคา ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการทํางานรวมกันเปนทีม สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสงเสริมการจัดการความรู (KM) เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหกับอาจารยบุคลากรและนิสิตของคณะศึกษาศาสตร มีการจัดทําโครงการทํา
ความเขาใจเพ่ือใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร โดยมีการทําความเขาใจใน
เรื่องตัวชี้วัด (KPI) สรางตารางวิเคราะหตัวบงชี้ มาตรฐาน และองคประกอบในการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร ซ่ึงมีข้ันตอนเริ่มจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร          
กลยุทธ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมวิเคราะหแนวโนมอนาคต จุดแข็ง จุดออน              
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.2) การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแล ชวยเหลือ
สนับสนุนใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทํางานรวมกันและเชื่อมโยงเปนทีม โดยการตั้งคณะกรรมการควร
พิจารณาตามแผนภูมิโครงสรางการบริหารซ่ึงฝายท่ีรับผิดชอบงานใด ควรเปนกรรมการรับผิดชอบการ
พัฒนา และประเมินคุณภาพงานนั้น 
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 2. ข้ันการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกท่ีขับเคล่ือนใหงานประกันเกิด
ความสําเร็จ ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

 2.1) การวางแผน จะตองมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีตองใช สําหรับแผนตางๆ ท่ีควรจัดทําคือ แผนกลยุทธของ
คณะศึกษาศาสตร โดยมีกระบวนการในการพัฒนาแบบมีสวนรวม การจัดทําการทําแผนกลยุทธเปน
รายปดวยวิธีการระดมความคิดและการสังเคราะหซ่ึงจะทําใหสามารถเชื่อมโยงเขากับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และควรมีการบูรณาการในการพัฒนาแผนกลยุทธโดยกําหนดระบบต้ังแตเริ่มคิด
วางแผน ดําเนินการเขียนโครงการท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา    

 2.2) นโยบายการจัดการเรียนการสอนเปนตัวแปรตนท่ีสําคัญในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงเนนการสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิต มีวัฒนธรรมอัตลักษณ 5 ดาน คือ เกงงาน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญญา โดยมี
ปรัชญาในการผลิตครูคุณภาพท่ีมุงการวิจัยเปนฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน นําความรูสูชุมชน
เชื่อมโยงความเปนสากล และมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตในการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือการเปนครูท่ีมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปนผูนํา
ทางวิชาการ มีการกระจายหนาท่ีความรับผิดชอบรวมกันเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  2.3) ควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีการ
กระจายงานความรับผิดชอบและมอบหมายใหมีการประเมินเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมี
การจัดทําตารางวิเคราะหองคประกอบตัวบงชี้วาเก็บขอมูลเม่ือใดผูรับผิดชอบใคร มีการเตรียมความ
พรอมอยางตอเนื่อง    

  2.4) การปฏิบัติตามแผน ซ่ึงในขณะดําเนินการตองมีการเรียนรูเพ่ิมเติมตลอดเวลา
และผูบริหารควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานท้ังระดับบุคลากร ภาควิชา 
สาขาวิชา และมีการนิเทศ 

 2.5) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรควรยึดหลักการมีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรผลิตครูท่ีมุงการวิจัยเปนฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน นําความรูสูชุมชน
เชื่อมโยงความเปนสากล มีการใชระบบการมีสวนรวมวางแผนการบริหารหลักสูตรของคณะ                 
มีกรรมการวิชาการพัฒนาหลักสูตร สวนกรรมการคณะมีหนาท่ีตรวจสอบตามกรอบ TQF วาแตละ
หลักสูตรผานตามมาตรฐานหรือไม โดยมีการใหอาจารยประจําหลักสูตรปรับปรุงและเสนอไปยังคณะ  
แตละหลักสูตรตองมีการประเมินหลักสูตรภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป การปรับปรุงหลักสูตรมีท้ัง
แบบไมเปนทางการและเปนทางการ หลักสูตรตองไดตามมาตรฐานของ TQM ซ่ึงจะมีการสํารวจความ
ตองการของบุคลากร และมีการวิเคราะหจาก FTES วาจํานวนอาจารยท่ีมีความเหมาะสมกับหลักสูตร  
สวนของระดับเจาหนาท่ีจะมีสวนรวมสนับสนุนในดานคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหาร   
มีการรายงานความกาวหนาในการใชหลักสูตร ในดานการอนุมัติหลักสูตรตองผานคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร กรรมการมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย การขยายผลมีการแลกเปลี่ยนพูดคุย
กันมีการสื่อสารภายใน 
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 2.6) การสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสงผลให
ระบบการประกันมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ควรจัดทําคูมือพัฒนางานบุคลากร โดยสนับสนุนใหอาจารย
และบุคลากรมีทักษะและความรูเพ่ิมข้ึน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาฝกอบรมรายบุคคล/มี
คณะกรรมการสอนงานทํางานเปนทีมท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ แผนการพัฒนาบุคลากรจะ
เชื่อมกับการจัดการความรู (KM) เขาดวยกัน และควรมีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
ดานอ่ืนๆ เชน ประชุมสัมมนาในประเทศและตางประเทศ ควรการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับ
หนวยงานตางๆ เพ่ือสรางเครือขายการเรียนรู และควรสนับสนุนการนําเสนองานวิจัยซ่ึงจะทําใหได
นวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา 

  2.7) กระบวนการสอนนิสิตควรตระหนักถึงคุณภาพของนิสิตเปนสําคัญ โดยจุดเนน
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรข้ึนอยูกับอาจารยผูสอนแตละภาควิชาจะมีจุดเนนท่ี
แตกตางกัน เชน การเนนเรื่องอุดมการณ โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาสอดแทรก  
อุดมการณความเปนครูเปนผูบริหาร บางภาควิชาก็เนนเรื่องภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสูความเปน
อาเซียน นอกจากนี้มีการเนนทางดานคุณภาพของนิสิตจะไมเนนปริมาณ ซ่ึงมีการพิจารณาไดจากการ
รับนิสิตในระยะหลังจะรับนิสิตจํานวนไมมาก ซ่ึงทางคณะศึกษาศาสตรจะมีทุนสนับสนุนให โดยทํา
โครงการพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรีจะกําหนดใหอยูหอพักของทางมหาวิทยาลัยเพ่ือทํากิจกรรมท่ี
เปนประโยชนในการเตรียมความพรอมเขาสูวิชาชีพครู      

 2.8) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมเปนการสรางเครือขายและ
เผยแพรความรูใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน ควรมีการจัดประชุมสัมมนาและสํารวจความตองการของ
ชุมชนเพ่ือออกหนวยเคลื่อนท่ีใหบริการทางวิชาการแกชุมชน (Mobile Unit) โดยเนนเรื่องยุทธศาสตร
ทางการศึกษาและการบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดทําโครงการตางๆ เชน โครงการท่ีนิสิตไปเรียนรู
วัฒนธรรมชุมชน นอกจากนี้กระบวนการบริการวิชาการทางสังคมไดดําเนินการในลักษณะงานวิจัย   
มีการจัดการความรูและเผยแพรความรูโดยแบงปนประสบการณและนําเสนอผลงานวิจัย 
  2.9) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ                 
ควรมีการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตทุกระดับทําการศึกษาวิจัยลงพ้ืนท่ีชุมชนเรียนรูวิ ถีชีวิต   
นอกจากนี้ควรมีการจัดทําโครงการตางๆ และมียุทธศาสตรบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือบูรณาการ
เรียนการสอนกับศิลปะและวัฒนธรรมในทองถ่ิน เชน โครงการนิสิตเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน  
  2.10) ระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปจจุบันมีระบบเก็บขอมูลท่ีเรียกวา QAD ซ่ึงมีการเชื่อมโยง (Link) ขอมูล
สารสนเทศเขาไปในระบบ TQARI ของมหาวิทยาลัย มีการประเมินบุคลากรผานทางระบบ online 
ทําใหงายไมเปนอุปสรรคในภาระงาน 
  3. ข้ันการรวมกันตรวจสอบเปนผลสะทอนการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย 2 ข้ันตอน 
ดังนี้  

  3.1) การตรวจสอบประเมินผล ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
เพราะจะทําใหไดขอมูลยอนกลับท่ีแสดงวาการดําเนินงานท่ีผานมาบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยการ
ประเมินตองจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล แปลความขอมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน ควรมีการประเมิน
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ยุทธศาสตรท่ีระบุไวทุกปและมีการเขียนรายงานสรุปประจําปและ SAR มีการตั้งคาเปาหมาย
ยุทธศาสตรและเขียนโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและมีกรตรวจสอบทุกปวาไดดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรหรือไม เม่ือสิ้นปจะมีการตรวจสอบโดยการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ อาจารยทุก
คนเขารวมประชุมแบงกลุมพิจารณาทีละพันธกิจ และกลยุทธ อาจมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมารวมวิเคราะหและใหขอเสนอแนะดวย 

 3.2) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือแตละฝายประเมินผลมีการ
ตรวจสอบ ผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน ดวยวิธีการประชุมกํากับติดตามงานท่ีมอบหมายให
รับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบมาจากภาควิชาและคณะมีการพิจารณาความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร และประเมินโครงการตามตัวบงชี้ (KPI) สงผลใหคณะกรรมการรับผิดชอบ
นําไปวิเคราะห สังเคราะหและแปลผลมีการนําเสนอผลตอผูเก่ียวของเพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารและบุคลากร นําไปวางแผนในระยะตอไป และจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศหรือการเขียน
รายงานประเมินตนเองถาผลการประเมินไดคะแนนลดลงจะมีการวมกันวิเคราะหถึงสาเหตุ    
  4. ข้ันการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  เม่ือสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเสร็จแลวควรจัดทํา
รายงาน โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะหจําแนกตาม
องคประกอบการศึกษา ตัวบงชี้  และเขียนรายงานสรุป จุลสารและจดหมายขาวภาควิชา                    
เพ่ือนําเสนอเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอไป 
 5. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบันตองเห็นความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา   
  ผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเขาใจเปาหมายท่ีแทจริงมากกวาผลการประเมินท่ีแสดงออกเปนคาคะแนนระดับตางๆ  
โดยมีการกําหนดโครงการพัฒนาผูบริหาร หลังจากการประเมินมีการนําผลลัพธมาสะทอนและพัฒนา
บุคลากร เชน การวิเคราะหหาจุดแข็งจุดออนแลววิธีการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา โดยมีการประชุมใน
รูปแบบคณะกรรมการแสดงความคิดเห็นมีการรับฟงความคิดเห็นแกไขและการหาขอตกลงรวมกัน   
การประเมินผูบริหารจะมีการประเมินและประชุมกันมีการตัดสินใจท่ีเกิดจากมติการมีสวนรวมของทุก
คน        
 6. ระบบกลไกการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาควรเปนทิศทางเดียวกัน 

ระบบกลไกการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนทิศทางเดียวกัน            
คือ การสรางความตระหนักใหบุคคลากรเขามามีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ควรเริ่ม
ตั้งแตการวางแผนระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยางตอเนื่อง                  
การมอบหมายงาน การสรางความเขาใจและการจัดการความรู (KM) ในทิศทางเดียวกัน มีระบบการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีการเชื่อมโยง (Link) ขอมูลสารสนเทศเขาไปในระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพสะดวกตอการใชงาน  
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สรุปภาพรวมวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ โดย
เริ่มตนจากกระบวนการมีสวนรวมและการสรางความตระหนักใหบุคคลากร โดยการสงเสริมการ
จัดการความรู (KM) รวมกันวางแผนในดานตางๆ เชน การกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนยุทธศาสตร   
โดยท่ีระบบกลไกการบริหารและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
ผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและเขาใจ
เปาหมายท่ีแทจริงมากกวาผลการประเมินท่ีแสดงออกเปนคาคะแนนระดับตางๆ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแล ชวยเหลือสนับสนุนใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ
เชื่อมโยงเปนทีม มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกท่ีขับเคลื่อนใหงานประกัน
คุณภาพเกิดความสําเร็จ โดยสรางระบบในภาระงานดานตางๆท่ีมีประสิทธิภาพไดแก ระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเชิงคุณภาพ ระบบการสนับสนุนสงเสริมพัฒนา
คณาจารยและบคุลากรสายสนับสนุนโดยการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร ระบบกระบวนการ
สอนนิสิตตามปณิธาน และปรัชญาของคณะ ระบบการบริการทางวิชาการแกสังคมเพ่ือเปนการสราง
เครือขายและเผยแพรความรูใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน ระบบการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ ระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัยตอยุคสมัยและสภาพสังคม
สะดวกตอการใชงาน และมีกระบวนการรวมกันตรวจสอบการซ่ึงเปนผลสะทอนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพราะจะทําใหไดขอมูลยอนกลับท่ีแสดงวาการดําเนินงานท่ีผานมาบรรลุ
เปาหมายเพียงใด โดยการประเมินตองจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ จัดเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความขอมูล และการตรวจสอบ แตละฝายประเมินผลมีการ
ตรวจสอบผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงานปรับปรุงคุณภาพการประเมินอาจ
มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมวิเคราะหและใหขอเสนอแนะดวย มีการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออนเพ่ือการ
พัฒนา ดวยวิธีการประชุมกํากับติดตามงานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการ
ตรวจสอบมาจากภาควิชาและคณะมีการพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตร และมีการจัดทํา
รายงาน โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะหจําแนกตาม
องคประกอบการศึกษา ตัวบงชี้ เพ่ือเขียนรายงานสรุป มีการจัดทําจุลสารและจดหมายขาวภาควิชา   
เพ่ือนําเสนอเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปไดดัง
แผนภาพท่ี 4.3 ตอไปนี้ 
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รวมกันปฏิบัต ิ
การปฏิบัติตามแผน 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

สงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 
ระบบกระบวนการสอนนิสิต 

ระบบการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ระบบการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระบบการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

 

รวมกันวางแผน 
กําหนดยุทธศาสตร 

กําหนดแผนการพัฒนา 
กําหนดความรับผิดชอบ 

กําหนดแนวทางการดําเนนิงาน 
กําหนดระยะเวลา 

 

 

รวมกันตรวจสอบ 
วางกรอบการประเมนิ จัดหาหรือจดัทํา
เครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล                     
วิเคราะหขอมูล แปลความขอมูล  
และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพ                    
การประเมนิ   
 

รวมกันปรับปรุง 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
วางแผนในระยะตอไป 
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

 

ผูนําเขมแข็ง 

ปรัชญา 
 

ปณิธาน 
 

พันธกิจ 
 

วิสัยทัศน 
 

การปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สรางความ
ตระหนัก 

การจัดการความรู 
(KM) 
 

ความรวมมือ 

แผนภาพท่ี 4.3 การปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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2. วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 1. ข้ันการเตรียมการมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงการเตรียมการ
สามารถแบงไดออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1.1) การเตรียมความพรอมของบุคลากรการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการ
ประกันไดมีการถายทอดความรูตัวชี้วัด ปละ1ครั้ง โดยมีฝายแผน ฝายประกันคุณภาพการศึกษาเปน
ผูจัดทําโครงการ คณบดีทําหนา ท่ีเปนผู ใหความรูแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 
องคประกอบแกบุคลากรแลวจึงมีการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาเพ่ือ
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบและการแบงงานความรับผิดชอบตัวชี้วัดตางๆ    
  1.2) การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงานมีการออกคําสั่ง
แตงตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2 ชุด ชุดแรก คือ การออกคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการบริหารทํางานโดยมีคณบดีเปนประธาน และชุดท่ีสองคือคณะกรรมการกํากับติดตาม
ผลซ่ึงมีรองคณบดีท้ังหาฝายรับผิดชอบ ไดมีการมอบหมายความรับผิดชอบแกภาควิชาตาม
องคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา (TQA) โดยทางฝายประกันคุณภาพการศึกษาและฝาย
วิชาการ จะเปนผูประสานขอมูลไปทางเลขานุการภาคใหติดตอคณะกรรมการในแตละภาควิชา     
 2. ข้ันการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกท่ีขับเคล่ือนใหงานประกันใหเกิด
ความสําเร็จ ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

 2.1) แผนกลยุทธตั้งเปาหมายอยูในระดับอาเซียน เปาหมายหลักคือผลิตบัณฑิตเปน
ท่ียอมรับของสังคม มุงสูความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ โดยกระบวนการพัฒนาแผนมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย การวิเคราะหแผน
กลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสารคาม ไดมีการวิเคราะห
แผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการประจําปงบประมาณท้ัง 5 พันธกิจ คือ ดานการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
โดยมีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) และจัดทําผลการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป     
  2.2) นโยบายการจัดการเรียนการสอนมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญตามยุทธศาสตรการ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑมาตรฐาน และการจัดอันดับ
สากล มีการมุงเนนงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนและสังคมสงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริงซ่ึงมีการจัดการศึกษาท้ังในและ
นอกหองเรียนหรือการทําวิจัย มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอน สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการ
จัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
  2.3) มีการวางแผนระยะเวลาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการ
กําหนดกรอบและแผนในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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 2.4) การปฏิบัติตามแผน ทางคณะศึกษาศาสตร มี คู มือการปฏิบัติ งานและ
กระบวนการในการพัฒนาแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับ
สถาบันไปสูหนวยงานภายในระดับภาควิชา/หนวยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ดําเนินการ
ตามแผน และติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

2.5) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตองมีความสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา                   
มีคณะกรรมการในการควบคุมและกํากับใหมีการดําเนินการเปด-ปดหลักสูตร สําหรับการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน การปรับหลักสูตรเพ่ือใหตรงกับกรอบ TQF ในการพัฒนา
หลักสูตร มีอาจารยภายนอกและภายในรวมกันปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขันและการเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ 
  2.6) การสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสงผลให
ระบบการประกันมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับคณาจารยและ
บุคลากร รวมถึงมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและนําผลการพัฒนามาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร   
โดยสงเสริมกระบวนการจัดการความรู ท้ังกลุมใหญและกลุมยอย มีการจัดทําแผนเพ่ือสงเสริม
สนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2.7) กระบวนการสอนนิสิตมุงเนนการเขาสูวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
คณะศึกษาศาสตรมีการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเตรียมความพรอมผูเรียนเขาสู
ความเปนสากล มีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง 
และการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือ
ความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมใหมี
ความสามารถเชิงการแขงขัน    

 2.8) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมเพ่ือเผยแพรและบูรณาการ
ความรูสูชุมชน มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการกระจายการใหบริการ
วิชาการสูสังคม และสงเสริมบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินฯ มีการกําหนด
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกระดับ    
โดยจัดโครงการและกิจกรรมดานการบริการวิชาการแกชุมชน เชน โครงการวรรณศิลปวิจิตร  
โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน e - learning แบบการมีสวนรวม โดยทางคณะมีการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย และมีการนําผลการประเมินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาปรับปรุง 
  2.9) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมการการพัฒนานิสิต
สูการประกันคุณภาพตามแผนยุทธศาสตรและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 3 ดี คือ ดีดานคุณธรรม
จริยธรรม ดีดานยาเสพเสพติดและดีดานประชาธิปไตย มีการจัดทําโครงการเพ่ือทํานุบํารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม เชน การทําพิธีไหวครูกีฬาทุกๆ ป พิธีครอบครูมวยไทย ซ่ึงทําใหนิสิตมีความรักเก่ียวกับ
วิชาชีพของตนเอง ทางคณะศึกษาศาสตรไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหดําเนินงาน และมีการ
เผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยผานทางเว็บไซตของคณะ 
  2.10) ระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล และจัดทําแผนระบบสารสนเทศ  
มีฐานขอมูล/ระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร คือ ฐานขอมูล MIS ฐานขอมูล SAR Online ฐานขอมูล 
Self Access ผลงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร และระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย คือ ระบบทะเบียน
ออนไลน ระบบบริหารโครงการวิจัย ระบบฐานขอมูล NUDB ระบบฐานขอมูลกองการบริหารงานบุคคล  
มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ และนําผลการประเมินมาดําเนินการ
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล และมีการประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA ONLINE ไปยัง สกอ. 
งานวิชาการมีการสงขอมูลหลักสูตรขอมูลนักศึกษาทุน สควค. ไปยัง สกอ. และคุรุสภา เพ่ือประกอบการ
ขอใบรับรองวิชาชีพคร ู
  3. ข้ันการรวมกันตรวจสอบเปนผลสะทอนการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย 2 ข้ันตอน 
ดังนี้  

 3.1) การตรวจสอบประเมินผล ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา           
มีการตรวจสอบผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสู
การปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน ดวยวิธีการประชุมกํากับติดตามงานท่ีมอบหมายให
รับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบมาจากภาควิชาและคณะมีการพิจารณาความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร และประเมินโครงการตามตัวชี้วัด (KPI) รวมท้ังผูบริหารมีการติดตามผลการ
ใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย มีเอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ  
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการ ดําเนินงาน
เสนอเปนรายงาน 

 3.2) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือแตละฝายประเมินผลมีการ
ตรวจสอบ ผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไข มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ               
มีการนํารายงานประจําป SAR/CAR เสนอตอมหาวิทยาลัยและมีการเผยแพรตอสาธารณชนผาน
เว็บไซตและเอกสารของคณะศึกษาศาสตร รวมถึงนําผลการประกันคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะตอไป และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางาน ตลอดจน
ปรับปรุงตัวบงชี้ในการดําเนินงาน โดยทางคณะมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
โดยกําหนดตัวบงชี้ท่ีสะทอนอัตลักษณ คือ การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน 
  4. ข้ันการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  เม่ือสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลภายในเสร็จแลวควรจัดทํารายงานสรุป โดย
เริ่มจากรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะหจําแนกตามองคประกอบการศึกษา 
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ตัวบงชี้  และเขียนรายงานสรุป เผยแพรผานทางเว็บไซต จุลสารและจดหมายขาวภาควิชา                
เพ่ือนําเสนอเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตอไป 
 5. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับควรมีวิสัยทัศนพัฒนาความเปนเลิศ
ดานการศึกษาเพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
   ผูบริหารเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนซ่ึงมีการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานท่ีมีความ
เปนเลิศดานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเขาสูวิชาชีพทาง
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ภายในป พ.ศ.2563 โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจํา และจัดทําแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร และผูบริหารสามารถถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการ
ถายทอดประสบการณ และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจําคณะ 
โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานผานการ
ประชุมและผานทางเว็บไซต 

6. เครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร  
  ทางคณะศึกษาศาสตรมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันพลศึกษา
สุโขทัย และมีเครือขายภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด 7 คณะ โดยมีการจัดกิจกรรมรวมกัน และ
หมุนเวียนการเปนเจาภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้แลว
นักศึกษายังมีเครือขายการประกันคุณภาพและการทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษารวมกันระหวางคณะ
วิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร และ
นานาชาติ กลาวไดวามีเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย
เดียวกัน ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปภาพรวมวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดวยวิธีการปฏิบัติ
ตางๆ ดังนี้  โดยเริ่มตนจากการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการประกันปละ1ครั้ง โดยมีฝายแผน
และฝายประกันเปนผูจัดทําโครงการ คณบดีทําหนาท่ีเปนผูใหความรูแนวทางประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ัง 9 องคประกอบแกบุคลากร มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงาน
โดยการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2 ชุด ชุดแรก คือ การออกคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารทํางานโดยมีคณบดีเปนประธาน และชุดท่ีสองคือคณะกรรมการกํากับ
ติดตาม ซ่ึงผูนําและผูบริหารของคณะเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกลโดยมีการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรให
เปนหนวยงานท่ีมีความเปนเลิศดานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
เขาสูวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ภายใน ป พ.ศ.2563 ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และจัดทําแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร    กระบวนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกท่ีขับเคลื่อนใหงานประกันใหเกิดความสําเร็จซ่ึงมีแนว
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ทางการปฏิบัติ ดังนี้ มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีตั้งเปาหมายอยูในระดับอาเซียน  เปาหมายหลักคือผลิต
บัณฑิต เป น ท่ียอมรับของสั งคม  มุ ง สู คว าม เปน เลิ ศ ในระดับประ เทศและนานาชาติ  มี
กระบวนการพัฒนาแผนท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัยไดมีการ
วิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการ กําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน
มุงเนนเนนผูเรียนเปนสําคัญตามยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยตามเกณฑมาตรฐาน และการจัดอันดับสากล โดยมีการมุงเนนงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมท่ีสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนและสังคมสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ
จริงในสถานท่ีจริงซ่ึงมีการจัดการศึกษาท้ังในและนอกหองเรียน ทางดานการปฏิบัติตามแผน คณะ
ศึกษาศาสตรไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและกระบวนการในการพัฒนาแบบมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงานภายในระดับภาควิชา/
หนวยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ดําเนินการตามแผน และติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตองมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีคณะกรรมการในการควบคุม
และกํากับใหมีการดําเนินการเปด-ปดหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐาน และมีการเชิญอาจารยภายนอกและภายในรวมกันปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรทุก
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของคณะศึกษาศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิ
ปญญา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม มีกระบวนการสอนนิสิตมุงเนนการเขาสู
วิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเตรียม
ความพรอมผูเรียนเขาสูความเปนสากลมีการกระจายการใหบริการวิชาการสูสังคม นอกจากนี้ไดมีการ
สนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสงผลใหระบบการประกัน มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  โดยมีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับคณาจารยและบุคลากรรวมถึง
มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและนําผลการพัฒนามาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ไดมีการสงเสริม
บริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินกําหนดกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม มีการสรางระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล และจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศมีฐานขอมูล/ระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร คือ ฐานขอมูล MIS ฐานขอมูล SAR 
Online ฐานขอมูล Self Access การตรวจสอบประเมินผล ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดการ
พัฒนา มีการตรวจสอบผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออนรวมท้ังผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจเพ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ไดมีการนําผลการประกันคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะตอไป และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางาน ตลอดจนปรับปรุงตัวบงชี้ในการ
ดําเนินงาน โดยทางคณะมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบันโดยกําหนดตัวบงชี้ท่ี
สะทอนอัตลักษณ คือ การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน นอกจากนี้แลวนักศึกษายังมีเครือขายการประกัน
คุณภาพและการทํากิจกรรมพัฒนานักศึกษารวมกันระหวางคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร 
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คณะวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร และนานาชาติ กลาวไดวามีเครือขาย
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนในการ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปไดดังแผนภาพท่ี 4.4 ตอไปนี้ 
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ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
สงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

ระบบกระบวนการสอนนิสิต 
ระบบการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ระบบการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระบบการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

รวมกันวางแผน 
กําหนดยุทธศาสตร 

กําหนดแผนการพัฒนา 
กําหนดความรับผิดชอบ 

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
กําหนดระยะเวลา 

 

 

รวมกันตรวจสอบ 
วางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทํา
เคร่ืองมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล                     
วิเคราะหขอมูล   แปลความขอมูล  
และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพ                    
การประเมิน   
 

รวมกันปรับปรุง 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
วางแผนในระยะตอไป 
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

 

การปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูนํามีวิสัยทัศน
กวางไกล 

สรางเครือขาย 

การพัฒนาแบบ 
มีสวนรวม 

เปาหมาย 

บัณฑิตมีคุณภาพเขาสูวิชาชีพทางการศึกษาในภูมภิาคอาเซยีน 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

3 ด ี คือ ดีคุณธรรมจริยธรรม ดียาเสพเสพติด และดีประชาธิปไตย 

แผนภาพท่ี 4.4 การปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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3) แนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพ่ือการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1. ข้ันการเตรียมการมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงการเตรียมการ
สามารถแบงไดออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1.1) การเตรียมความพรอมของบุคลากรการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยการจัดทําโครงการทําจัดการความรู (KM) และการสรางแนวปฏิบัติท่ีดี                     
(Best Practice) เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร โดยมีการทําความเขาใจในเรื่อง             
ตัวบงชี้ (KPI) สรางตารางวิเคราะหตัวบงชี้ มาตรฐาน และองคประกอบในการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับอาจารยและบุคลากร 
  1.2) การแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแลชวยเหลือ              
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการท้ังระดับคณะและภาควิชา ท่ีมีลักษณะท่ีเปนทางการ  
 2. ข้ันการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกท่ีขับเคล่ือนใหงานประกันเกิด
ความสําเร็จ ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

 2.1) การวางแผนท่ีดีสงผลภาพความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยแผนกลยุทธของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใชแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ  มีการทบทวนแผนและปรับประเด็นยุทธศาสตร
คณะโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงาน
ภายในระดับภาควิชา/หนวยงาน มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 
ภารกิจ มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ดําเนินการตามแผน และติดตามผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ รวมถึงมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลท่ีไดไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
  2.2) นโยบายการจัดการเรียนการสอนมุงเนนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหมี
ความรู คุณธรรม  จรรยาบรรณและความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล  โดยมีปรัชญาในการมุงผลิต
บัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทาง
การศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทองถ่ิน และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร สงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริงซ่ึงมีการจัดการศึกษาท้ัง
ในและนอกหองเรียนหรือการทําวิจัย มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันมามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ การใหคําปรึกษา และการสอบวิทยานิพนธ 
รวมถึงมีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
  2.3) ควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
กําหนดกรอบและปฏิทินในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.4) การปฏิบัติตามแผน ซ่ึงในขณะดําเนินการตองมีการขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู               
และการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ 
รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน และประเด็นความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน จะมีการเขียนรายงานสรุป
ประจําปและ SAR มีการตั้งคาเปาหมายยุทธศาสตรและเขียนโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
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และมีกรตรวจสอบทุกปวาไดดําเนินการตามยุทธศาสตรหรือไม เม่ือสิ้นปจะมีการตรวจสอบโดยการ
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหแนวโนมจุดแข็งและจุดออน            
เพ่ือเปนสารสนเทศในการพัฒนาแผนกลยุทธตอไป 

2.5) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตองมีความสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีระบบกลไกในการเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง และการ
ปดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน มีคณะกรรมการในการควบคุมและกํากับใหมีการดําเนินการ
เปด-ปดหลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตองบรรจุในแผนการพัฒนา ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกเปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัยความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวาง
สถาบันภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร    

 2.6) การสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสงผลให
ระบบการประกันมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแผนและระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีการสรรหาบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนงงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีมาตรการในการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคคลากร และ
ใหความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากร ติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะท่ีไดจากการ
พัฒนามาใชในการจดัการเรยีนการสอน   
  2.7) กระบวนการสอนนิสิตมุงเนนคุณลักษณะอันพึงประสงค คณะศึกษาศาสตรมี
การกําหนดและเผยแพรคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค โดยมีประกาศเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตอัน
พึงประสงคของคณะดังนี้ 1) ความกลาหาญทางจริยธรรม 2) มีความคิดอยางเปนระบบ 3) มีศักดิ์ศรี
แหงตนและตระหนักในคุณคาความเปนไทย 4) มีจิตสาธารณะ 5) ตระหนักในคุณคาแหงศิลปะ 6) มี
ความรับผิดชอบ 7) มีวินัย 8) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 9) ทํางานเปนทีม 

 2.8) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมเพ่ือตอบสนองความตองการ
พัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน มีการกําหนดโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพใหบริการวิชาการแกสังคมในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันตกรวมมือกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีทาง
การศึกษาและหนวยงานตางๆ ลักษณะการใหบริการเชน การจัดอบรมครูตามกลุมสาระการเรียนรู 
และรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดประชุมอบรมเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะของครู มีการ
เผยแพรความรูทางดานวิชาการแกชุมชน และมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
  2.9) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ                 
ควรมีการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตทุกระดับมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย มีการ
จัดทําแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีการสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยท่ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการของนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม
ประเพณี  มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน การนําวงดนตรี
ไทย โอฬารชํานาญศิลป ของคณะศึกษาศาสตรไปบรรเลงในงานตางๆ การอานทํานองเสนาะ และมี
การประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ มีการสรุปผลการประเมิน และรายงานผลใหผูบริหารและ
ผูเก่ียวของรับทราบ 
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  2.10) ระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS และระบบ MIS เปนระบบ
ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดย
เกณฑพึงรับ - พึงจายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลวิจัย 
เปนตน นอกจากนี้ทางคณะยังไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะมีการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตและบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานหรือโครงการท่ีทางคณะจัดข้ึนผานทางเว็บไซตของคณะ 
  3. ข้ันการรวมกันตรวจสอบเปนผลสะทอนการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย 2 ข้ันตอน 
ดังนี้  

 3.1) การตรวจสอบประเมินผล ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา            
มีการตรวจสอบผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสู
การปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน ดวยวิธีการประชุมกํากับติดตามงานท่ีมอบหมายให
รับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบมาจากภาควิชาและคณะมีการพิจารณาความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรและประเมินโครงการตามตัวชี้วัด (KPI)   

 3.2) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือแตละฝายประเมินผลมีการ
ตรวจสอบ  ผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน ดวยวิธีการประชุมกํากับติดตามงานท่ีมอบหมายให
รับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบมาจากภาควิชาและคณะมีการพิจารณาความ
สอดคลองกับยุทธศาสตร และประเมินโครงการตามตัวบงชี้ (KPI) สงผลใหคณะกรรมการรับผิดชอบ
นําไปวิเคราะห สังเคราะหและแปลผลมีการนําเสนอผลตอผูเก่ียวของเพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารและบุคลากร นําไปวางแผนในระยะตอไป และจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศหรือการเขียน
รายงานประเมินตนเอง  
  4. ข้ันการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  เม่ือสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเสร็จแลว ควรมีการ
จัดทํารายงานสรุป โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะหจําแนกตาม
องคประกอบการศึกษา ตัวบงชี้ และเขียนรายงานสรุป จุลสารและจดหมายขาวภาควิชา อาจมีการ
เผยแพรขอมูลในเว็บไซตหรือการประชุม เพ่ือนําเสนอเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตอไป 
 5. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบันมีศักยภาพในการถายทอด
ความรูใหกับบุคลากร 
   ผูนํามีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือเพ่ิมทักษะหรือเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางานท้ังภายในและภายนอกคณะ เชน มีการสอนงานให กับผูร วมงาน                
การสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมความรู มีการสนับสนุนใหมีวิทยากรจากภายนอกมาให
ความรูและถายทอดประสบการณคณะผูบริหารคณะรวมกันกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน          
พันธกิจ แผนกลยุทธ นําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจนโดยการจัดประชุมคณะกรรมการใหบุคลากร
ทุกระดับรับทราบและมีความเขาใจรวมกันและมีการเผยแพรผานเว็บไซตของคณะ มีโครงสรางการ
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บริหารงานท่ีชัดเจน มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูปฏิบัติงานแตละระดับ และดําเนินงานใน
บทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

6. ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาควรใหความสําคัญตอการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือสะดวกตอการปฏิบัติงาน     
  ทางคณะศึกษาศาสตรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและเปน
ระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบ
บัญชีโดยเกณฑพึงรับ – พึงจายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบ
ฐานขอมูลวิจัย เปนตน นอกจากนี้ทางคณะยังไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะมีการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการรับผิดชอบ 
 
สรุปภาพรวมวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดวยวิธีการตางๆ ดังนี้ โดย
เริ่มตนจากการเตรียมความพรอมของบุคลากรการสรางความตระหนักถึงคุณคาของการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยการจัดทําโครงการทําจัดการความรู (KM) และการสรางแนวปฏิบัติท่ีดี              
(Best Practice) มีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในลักษณะท่ีเปนทางการ โดยผูนําและ
ผูบริหารทุกระดับของควรมีศักยภาพในการถายทอดความรูใหกับบุคลากร มีการจัดประชุมและแจก
คูมือการประกันคุณภาพใหบุคลากรทุกระดับรับทราบและมีความเขาใจรวมกันการวางแผนท่ีดีสงผล
ภาพความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยแผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดใช
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
คณะ  มีการทบทวนแผนและปรับประเด็นยุทธศาสตร โดยการมีสวนรวมและประสานงานของ
บุคลากรในสถาบัน มีกระบวนการปฏิบัติตามแผนซ่ึงในขณะปฏิบัติตองมีการขยายผลแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมดวย และมีการติดตามผลการดําเนินงานและความมุงม่ันในการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ควรมีการกําหนด
กรอบและปฏิทินในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน ทางดานนโยบายการจัดการ
เรียนการสอนมุงเนนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหมีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณและความเปน
เลิศในวิชาชีพระดับสากล โดยมีกระบวนการสอนนิสิตท่ีมุงเนนคุณลักษณะอันพึงประสงค มีการ
กําหนดและเผยแพรคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคมเพ่ือตอบสนองความตองการพัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน มีการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหบริการวิชาการแกสังคมในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันตกรวมมือกับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีทางการศึกษาและหนวยงานตางๆ ลักษณะการใหบริการเชน การจัดอบรมครูตามกลุมสาระ
การเรียนรู และรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดประชุมอบรมเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะของ
ครู ไดมีการเผยแพรความรูทางดานวิชาการแกชุมชน และมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
ชุมชนกับการเรียนการสอนและการวิจยั มีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน มีการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยท่ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการของ
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นักศึกษาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมประเพณี เผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเชน การนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญศิลป ของคณะศึกษาศาสตรไปบรรเลงในงานตางๆ   
การอานทํานองเสนาะ และมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ ทางดานระบบการจัดเก็บขอมูล
มีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพซ่ึงสงผลตอระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS และระบบ MIS เปนระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน 
ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑพึงรับ - พึงจายลักษณะ 3 
มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลวิจัย กระบวนการตรวจสอบประเมินผล
เปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา มีการตรวจสอบผูไดรับมอบหมายงาน/คณะไดปฏิบัติ
ตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน ดวยวิธีการ
ประชุมกํากับติดตามงานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบมาจาก
ภาควิชาและคณะมีการพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตร และประเมินโครงการตามตัวบงชี้ 
(KPI) มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพรขอมูลเพ่ือนําเสนอเปนขอมูล
สารสนเทศในการพัฒนาและรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป ซ่ึงสามารถสรุปไดดัง
แผนภาพท่ี 4.5 ตอไปนี้ 
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รวมกันปฏิบัติ 
การปฏิบัติตามแผน 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
สงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

ระบบกระบวนการสอนนิสิต 
ระบบการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ระบบการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

รวมกันวางแผน 
กําหนดยุทธศาสตร 

กําหนดแผนการพัฒนา 
กําหนดความรับผิดชอบ 

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
กําหนดระยะเวลา 

 

 

รวมกันตรวจสอบ 
วางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทํา
เคร่ืองมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล                     
วิเคราะหขอมูล   แปลความขอมูล  
และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพ                    
การประเมิน   
 

รวมกันปรับปรุง 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
วางแผนในระยะตอไป 
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

 

แผนกลยุทธ 

ภารกิจ 

คุณลักษะอันพึง
ประสงค 

การปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เตรียมความพรอม
ของบคุลากร 

มอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบ 

ศักยภาพของผูนํา 

กระบวนการ                 
มีสวนรวม 

คูมือการประกัน
คุณภาพ 

 

การสงเสริม
สนับสนุน 

แผนภาพท่ี 4.5 แนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศเพ่ือการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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สรุปวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร  
 
1. ข้ันการเตรียมการมีความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงการเตรียมการสามารถแบง
ไดออกเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1.1) การเตรียมความพรอมของบุคลากรการสรางความตระหนักถึงคุณคา ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการทํางานรวมกันเปนทีม  มีการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสงเสริมการจัดการความรู (KM) และการสรางแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ตองมีการถายทอดความรูและทําความเขาใจในเรื่องตัวบงชี้ (KPI) สราง
ตารางวิเคราะหตัวบงชี้ มาตรฐาน และองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษา  จัดทําคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับอาจารยและบุคลากร นอกจากนี้ควรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมารวมวิเคราะหแนวโนมอนาคต จุดแข็ง จุดออน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.2) การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแล ชวยเหลือ
สนับสนุนใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทํางานรวมกันและเชื่อมโยงเปนทีม ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการท้ัง
ระดับคณะและภาควิชาท่ีมีลักษณะท่ีเปนทางการ  
2. ข้ันการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกท่ีขับเคล่ือนใหงานประกันเกิด
ความสําเร็จ ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 10 ข้ันตอน ดังนี้ 

 2.1) การวางแผน จะตองมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีตองใช การติดตามและประเมิน สําหรับแผนตางๆ             
ท่ีควรจัดทําคือ แผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตร  โดยมีกระบวนการในการพัฒนาแบบมีสวนรวม   
มีการจัดทําแผนกลยุทธเปนรายปดวยวิธีการระดมความคิดและการสังเคราะหซ่ึงจะทําใหสามารถ
เชื่อมโยงเขากับงานประกันคุณภาพการศึกษา และควรมีการบูรณาการในการพัฒนาแผนกลยุทธโดย
กําหนดระบบตั้งแตเริ่มคิดวางแผน ดําเนินการเขียนโครงการท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ควรมีการวิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการประจําปงบประมาณตาม
พันธกิจ นอกจากนี้ควรจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) และวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางแผน 

 2.2) นโยบายการจัดการเรียนการสอนเปนตัวแปรตนท่ีสําคัญในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบวา คณะศึกษาศาสตรมุงเนนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณ และปรัชญามุงเนนผูเรียนเปนสําคัญตามยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต
การเรียนการสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑมาตรฐานและความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล   
  2.3) ควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
กระจายงานความรับผิดชอบและมอบหมายใหมีการประเมินเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด               
มีกรอบและปฏิทินในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.4) การปฏิบัติตามแผน ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและกระบวนการในการ
พัฒนาแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงาน
ภายในระดับภาควิชา/หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้ วั ดความสํา เร็จ  ดําเนินการตามแผน                      
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ซ่ึงในขณะดําเนินการตองมีการเรียนรูเพ่ิมเติมตลอดเวลามีการขยายผล 

-134- 
 



และติดตามผลการความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน เม่ือสิ้นปจะมีการตรวจสอบโดยการประชุมทบทวน
แผนกลยุทธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหแนวโนมจุดแข็งและจุดออน เพ่ือเปนสารสนเทศใน
การพัฒนาแผนกลยุทธตอไป 

 2.5) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรควรยึดหลักการมีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรผลิตครูท่ีมุงการวิจัยเปนฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน นําความรูสูชุมชน
เชื่อมโยงความเปนสากล มีการใชระบบการมีสวนรวมวางแผนการบริหารหลักสูตรของคณะ                  
มีกรรมการวิชาการพัฒนาหลักสูตร สวนกรรมการคณะมีหนาท่ีตรวจสอบตามกรอบTQF วาแตละ
หลักสูตรผานตามมาตรฐานหรือไม โดยมีการใหอาจารยประจําหลักสูตรปรับปรุงและเสนอไปยังคณะ  
แตละหลักสูตรตองมีการประเมินหลักสูตรภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป การปรับปรุงหลักสูตรมีท้ัง
แบบไมเปนทางการและเปนทางการควรมีอาจารยภายนอกและภายในรวมกันปรับปรุงหลักสูตร   
หลักสูตรตองไดตามมาตรฐานของ TQM ซ่ึงจะมีการสํารวจความตองการของบุคลากร ทุกหลักสูตร
ควรเนนการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชนและสังคม ใหมีความสามารถเชิงการแขงขันและการเผยแพรในระดับนานาชาติ รวมท้ังมีการ
วิเคราะหจาก FTES พิจารณาจํานวนอาจารยท่ีมีความเหมาะสมกับหลักสูตร ในดานการอนุมัติ
หลักสูตรตองผานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย การ
ขยายผลมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีการสื่อสารภายใน 

 2.6) การสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสงผลให
ระบบการประกันมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ควรจัดทําคูมือพัฒนางานบุคลากร โดยสนับสนุนใหอาจารย
และบุคลากรมีทักษะและความรูเพ่ิมข้ึนสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาฝกอบรมรายบุคคล/มีคณะกรรมการสอนงานทํางานเปนทีมท้ังเปนทางการและ
ไมเปนทางการ แผนการพัฒนาบุคลากรจะเชื่อมกับการจัดการความรู (KM) เขาดวยกัน และควรมี
กระบวนการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในดานอ่ืนๆ เชน ประชุมสัมมนาในประเทศและตางประเทศ  
ควรการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับหนวยงานตางๆ เพ่ือสรางเครือขายการเรียนรู และควร
สนับสนนุการนําเสนองานวิจัยซ่ึงจะทําใหไดนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา และมีมาตรการในการ
สรางขวัญกําลังใจใหกับบุคคลากร นอกจากนี้ควรใหความสําคัญตอความพึงพอใจของบุคลากร 
ติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียน การสอน   
  2.7) กระบวนการสอนนิสิ ตควรตระหนัก ถึง คุณภาพของนิสิต เปนสํ า คัญ                  
โดยกําหนดจุดเนนของคณะศึกษาศาสตรและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคในทิศทางท่ีสอดคลอง
กับสภาพสังคมในยุคปจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเตรียมความพรอม
ผูเรียนเขาสูความเปนสากล มีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง และการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือความเปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรู
ใหมใหมีความสามารถเชิงการแขงขัน    

 2.8) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมเปนการบูรณาการความรู             
สูชุมชนสรางเครือขายและเผยแพรความรูใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน โดยมีการกระจายการใหบริการ
วิชาการสูสังคม และสงเสริมบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินควรมีการจัด
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ประชุมสัมมนาและสํารวจความตองการของชุมชน ควรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยและจัดการความรูเผยแพรความรูโดยแบงปนประสบการณ
และนําเสนอผลงานวิจัย 
  2.9) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ                 
ควรมีการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตทุกระดับมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย มีการ
จัดทําแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีการสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยท่ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการของนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม
ประเพณี จัดทําโครงการเพ่ือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน การนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญ
ศิลป ของคณะศึกษาศาสตรไปบรรเลงในงานตางๆ การอานทํานองเสนาะ การทําพิธีไหวครูกีฬาทุกๆ
ป พิธีครอบครูมวยไทย ซ่ึงทําใหนิสิตมีความรักเก่ียวกับวิชาชีพของตนเอง รวมท้ังมีการเผยแพร
กิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการสรุปผลการประเมิน และรายงานผลให
ผูบริหารและผูเก่ียวของรับทราบ 
  2.10) ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ควรแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล และจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศ ปจจุบันมีระบบเก็บขอมูลท่ีเรียกวาQAD ฐานขอมูล SAR Online ฐานขอมูล NUDB 
ฐานขอมูล Self Access และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS และระบบ MIS เปนระบบ
ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดย
เกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลวิจัย ซ่ึงมี
การเชื่อมโยง (Link) ขอมูลสารสนเทศเขาไปในระบบ TQARI ของมหาวิทยาลัย มีการประเมิน
บุคลากรผานทางระบบ online ทําใหงายไมเปนอุปสรรคในภาระงาน มีการประเมินประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของระบบสารสนเท และนําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
และมีการประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA ONLINE ไปยัง สกอ. งานวิชาการมีการสง
ขอมูลหลักสูตรขอมูลนักศึกษาทุน สควค. ไปยัง สกอ. และคุรุสภา เพ่ือประกอบการขอใบรับรอง
วิชาชีพครู 
3. ข้ันการรวมกันตรวจสอบเปนผลสะทอนการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย 2 ข้ันตอน ดังนี้  

  3.1) การตรวจสอบประเมินผล ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา 
เพราะจะทําใหไดขอมูลยอนกลับท่ีแสดงวาการดําเนินงานท่ีผานมาบรรลุเปาหมายเพียงใด   
กระบวนการตรวจสอบมาจากภาควิชาและคณะ มีการพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
ประเมินโครงการตามตัวชี้วัด (KPI) รวมท้ังผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  
โดยการประเมินตองจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล แปลความขอมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน  และสารสนเทศท่ี
ไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน 

 3.2) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือแตละฝายประเมินผลมีการ
ตรวจสอบ ผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน สงผลใหคณะกรรมการ
รับผิดชอบนําไปวิเคราะห สังเคราะหและแปลผลมีการนําเสนอผลตอผูเก่ียวของและจัดทําเปนขอมูล
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สารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเองสะทอนผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร นําไปวางแผนในระยะตอไป 
4. ข้ันการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  เม่ือสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลภายในเสร็จแลวควรจัดทํารายงานสรุป             
โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะหจําแนกตามองคประกอบ
การศึกษา ตัวบงชี้ และเขียนรายงานสรุป   เผยแพรผานทางเว็บไซต   จุลสารและจดหมายขาว
ภาควิชา  เพ่ือนําเสนอเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตอไป 
5. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบันตองเห็นความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและมีวิสัยทัศนพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษาเพ่ือเตรียมพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
  ผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และเขาใจเปาหมายท่ีแทจริงมากกวาผลการประเมินท่ีแสดงออกเปนคาคะแนนระดับ
ตางๆ ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนซ่ึงมีการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนหนวยงานท่ีมีความเปน
เลิศดานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ ผูบริหารสามารถถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน เพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติมีการนํากระบวนการจัดการความรู ควรมีการกําหนดโครงการพัฒนา
ผูบริหาร  หลังจากการประเมินมีการนําผลลัพธมาสะทอนและพัฒนาบุคลากร เชน การวิเคราะหหา
จุดแข็งจุดออนแลววิธีการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา โดยมีการประชุมในรูปแบบคณะกรรมการแสดง
ความคิดเห็นมีการรับฟงความคิดเห็นแกไขและการหาขอตกลงรวมกัน การประเมินผูบริหารจะมีการ
ประเมินและประชุมกันมีการตัดสินใจท่ีเกิดจากมติการมีสวนรวมของทุกคน        
6. ระบบกลไกการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาควรเปนทิศทางเดียวกัน 

ระบบกลไกการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนทิศทางเดียวกัน คือ 
การสรางความตระหนักใหบุคคลากรเขามามีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ควรเริ่มตั้งแต
การวางแผนระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยางตอเนื่อง การมอบหมายงาน  
การสรางความเขาใจและการจัดการความรู (KM) ในทิศทางเดียวกัน มีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีการเชื่อมโยง (Link) ขอมูลสารสนเทศเขาไปในระบบท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกตอการ
ใชงาน  
7. เครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานแกบุคลากร  
  ทางคณะศึกษาศาสตรมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีเครือขายภายใน โดยสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรมีการ
จัดกิจกรรมรวมกันและหมุนเวียนการเปนเจาภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้แลวนักศึกษาควรมีเครือขายการประกันคุณภาพและการทํากิจกรรมพัฒนา
นักศึกษารวมกันระหวางคณะตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและภายใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
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สรุปภาพรวมวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนเลิศประกอบดวยวิธีการตางๆ ดังนี้  โดย
เริ่มตนจากกระบวนการมีสวนรวมและการสรางความตระหนักใหบุคคลากร โดยการสงเสริมการ
จัดการความรู (KM) สรางแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) รวมกันวางแผนในดานตางๆ เชน การ
กําหนดนโยบาย การจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยผูนําและผูบริหารทุกระดับของควรมีวิสัยทัศนเขาใจ
เปาหมายท่ีแทจริงมากกวาผลการประเมินท่ีแสดงออกเปนคาคะแนนระดับตางๆ และมีศักยภาพใน
การถายทอดความรูใหกับบุคลากรโดยการจัดประชุมและแจกคูมือการประกันคุณภาพใหบุคลากรทุก
ระดับรับทราบและมีความเขาใจรวมกันซ่ึงระบบกลไกการบริหารและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังมีการแตงตั้งคณะกรรมการมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบในลักษณะท่ีเปนทางการมีการประสานงาน กํากับดูแล ชวยเหลือสนับสนุนใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของเชื่อมโยงเปนทีม การวางแผนท่ีดีสงผลภาพความสําเร็จในการดําเนินงาน มีการจัดทําแผนกล
ยุทธของคณะท่ีสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัยโดยตองมีการทบทวนแผนและปรับประเด็น
ยุทธศาสตร โดยวิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการมีกระบวนการปฏิบัติตามแผน
ซ่ึงในขณะปฏิบัติตองมีการขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมดวย และมีการติดตามผลการดําเนินงาน
และความมุงม่ันในการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป โดยสรางระบบในภาระงาน
ดานตางๆท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรท่ีเนนการผลิต
บัณฑิตเชิงคุณภาพ มุงเนนเนนผูเรียนเปนสําคัญตามยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต
การเรียนการสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑมาตรฐาน และการจัดอันดับสากล โดยมีการมุงเนนงานวิจัย
พัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนและสังคม ระบบกระบวนการสอนนิสิตควรมีความ
สอดคลองกับตามปณิธาน ปรัชญาและคุณลักษณะอันพึงประสงคของคณะโดยมีการมุงเนนการเขาสู
วิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ทางดานระบบการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนควรการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
และกระบวนการในการพัฒนาแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบนั ระบบการบริการทางวิชาการแก
สังคมเพ่ือเปนการสรางเครือขายและเผยแพรความรูใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน บริการวิชาการท่ี
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินกําหนดกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม และมีการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิม
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ระบบการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญโดยการ
จัดทําแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีการสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยท่ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการของนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม
ประเพณี เผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีการประเมินผลสําเร็จ
ของการบูรณาการ ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ควรแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล และจัดทําแผนระบบ
สารสนเทศ ปจจุบันมีระบบเก็บขอมูลท่ีเรียกวา QAD ฐานขอมูล SAR Online ฐานขอมูล NUDB 
ฐานขอมูล Self Access  และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS และระบบ MIS เปนระบบ
ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน ซ่ึงมีการเชื่อมโยง (Link) ขอมูลสารสนเทศเขาไปในระบบและมี
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การประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA ONLINE ไปยัง สกอ. มีกระบวนการตรวจสอบ
ประเมินผลเปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา มีการตรวจสอบผูไดรับมอบหมายงาน/คณะ
ไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน ดวย
วิธีการประชุมกํากับติดตามงานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบ
มาจากภาควิชาและคณะมีการพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตร และประเมินโครงการตามตัว
บงชี้ (KPI) มีการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพรขอมูลเพ่ือนําเสนอเปนขอมูล
สารสนเทศในการพัฒนาและรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป ซ่ึงสามารถสรุปไดดัง
แผนภาพท่ี 4.6 ตอไปนี้ 
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รวมกันปฏิบัติ 
การปฏิบัติตามแผน 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
สงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

ระบบกระบวนการสอนนิสิต 
ระบบการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ระบบการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

รวมกันวางแผน 
กําหนดยุทธศาสตร 

กําหนดแผนการพัฒนา 
กําหนดความรับผิดชอบ 

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
กําหนดระยะเวลา 

 

 

รวมกันตรวจสอบ 
วางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทํา
เคร่ืองมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล                     
วิเคราะหขอมูล   แปลความขอมูล  
และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพ                    
การประเมิน   
 

รวมกันปรับปรุง 
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
วางแผนในระยะตอไป 
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

 

การปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เตรียมความพรอม
ของบคุลากรสราง
ความตระหนกั 

กระบวนการ                 
มีสวนรวม 
 

การจัดการความรู 
(KM) 

ภาวะผูนําเขมแข็ง 

 

เขาสูความเปน
สากล 

การสราง
เครือขาย 

ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน ปณิธาณ คุณลักษณะอันพึงประสงค 

แผนกลยุทธ 
 

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
 

แผนภาพที่ 4.6 การปฏิบัติที่เปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี 4.3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จากผลการเทียบเคียงสมรรถนะและวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรและ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทําใหไดขอมูลมาสรุปเปนแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูวิจัยนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการ
บริหารงานประกันคุณภาพตามระบบ PDCA ประกอบดวยข้ันการวางแผนและเตรียมความพรอม ข้ัน
การดําเนินงาน ข้ันการตรวจสอบ ข้ันปรับปรุง และประเด็นสนับสนุนอ่ืนๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

ข้ันการวางแผนและเตรียมความพรอม  
 1) การวางแผน 1.1) ควรใชการพัฒนาแผนแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของคณะ โดย
วิธีการระดมความคิดและการสังเคราะหซ่ึงจะทําใหสามารถเชื่อมโยงเขากับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 1.2) วิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการ โดยจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร 
(Strategic Map) และการจัดทําผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 1.3) ควรมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงานผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลา
และทรัพยากรท่ีตองใช  มีการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเปนรายเดือน 
และมีการรายงานผลการประเมินรอบปโดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะพิจารณา 
1.4) ควรมีการบูรณาการในการพัฒนาแผนกลยุทธโดยกําหนดระบบต้ังแตเริ่มคิดวางแผน ดําเนินการ
เขียนโครงการท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา 1.5) ควรจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร 
(Strategic Map) และวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผน 

2) การวางแผนกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
กระจายงานความรับผิดชอบและมอบหมายใหมีการประเมินเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด มี
กรอบและปฏิทินในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3) เตรียมความพรอมผูบริหารและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 3.1) ควรสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญและคุณประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมใหบุคลากรเกิดความเขาใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสงเสริมการจัดการความรู (KM) เพ่ือใชรวบรวม 
จัดเก็บ และกระจายความรูหรือสารสนเทศเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ
และเปนระบบมากข้ัน ใหบุคลากรสามารถเขาใจและเขาถึงไดงาย เชน การพัฒนาระบบฐานขอมูล
เก่ียวกับการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร คนหาบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะมาประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น ออกแบบการฝกอบรมหรือกิจกรรมอบรมบุคลากรทุก
ระดับอยางตอเนื่อง รวมถึงการสรางแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ถายทอดความรูและความเขาใจ
ในเรื่องตัวบงชี้ (KPI) โดยสรางตารางวิเคราะหตัวบงชี้ มาตรฐาน และองคประกอบในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 3.2) จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับอาจารยและบุคลากร 3.3) 
นอกจากนี้ควรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมวิเคราะหแนวโนมอนาคต จุดแข็ง จุดออนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4) เตรียมความพรอมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ควรมีการแตง ต้ัง
คณะกรรมการท้ังระดับคณะและภาควิชาท่ีมีลักษณะท่ีเปนทางการ กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบในการ
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ประสานงาน กํากับดูแล ชวยเหลือสนับสนุนใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทํางานรวมกันและเชื่อมโยงเปนทีม
  

ข้ันการดําเนินงาน 
1) การปฏิบัติตามแผน ภายหลังจากท่ีไดมีการวางแผนตางๆ ไวแลวควร 1.1) จัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานและกระบวนการในการพัฒนาแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน 1.2) ถายทอดแผนกล
ยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงานภายในระดับภาควิชา/หนวยงาน 1.3) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.4) ดําเนินการตามแผน การดําเนินงานตามตัวบงชี้ตองมีการเรียนรูเพ่ิมเติมตลอดเวลา มีการขยาย
ผล 1.5) ติดตามผลความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน และ 1.6) มีการตรวจสอบโดยการประชุมทบทวน
แผนกลยุทธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหแนวโนมจุดแข็งและจุดออน เพ่ือเปนสารสนเทศใน
การพัฒนาแผนกลยุทธตอไป 
 2) การวางนโยบายการจัดการเรียนการสอน 2.1) เนนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณและปรัชญา 2.2) เนนผูเรียนเปนสําคัญตามยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพภายใตการเรียนการสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑมาตรฐานและความเปนเลิศในวิชาชีพระดับ
สากล   
 3) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ควรเนนผลิตครูท่ีมุงการวิจัยเปนฐานใน
การพัฒนาการเรียนการสอน สรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา นําความรูสูชุมชน เชื่อมโยง
และนําไปสูการแขงขันในระดับสากล โดยใชระบบการมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารหลักสูตร
ของคณะ และใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในคณะกรรมการวิชาการและการบริหาร กําหนดความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน  เชน การตั้งคณะกรรมการวิชาการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการท่ีทําหนาท่ี
ตรวจสอบหลักสูตรตามกรอบ TQF เปนตน ปฏิบัติงานอยางเปนระบบตามข้ันตอน โดยคํานึงถึง
มาตรฐาน TQM ความตองการของบุคลากร และวิเคราะหจํานวนอาจารยท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรจาก 
FTES ควรใชการปรับปรุงหลักสูตรท้ังแบบไมเปนทางการและเปนทางการ และมีการประเมิน
หลักสูตรภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป    
 4) การสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสงผลใหระบบการ
ประกันมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 4.1) สรางเครือขายการเรียนรู โดยจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ฝกอบรมและงบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปนรายหัว มีการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับ
ตางประเทศ มีคณะกรรมการสอนงานในรูปแบบท่ีเปนทีมท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ 4.2) มี
การเชื่อมโยงแผนการพัฒนาบุคลากรกับการจัดการความรู (KM) ท้ังกลุมใหญและกลุมยอย  โดยให
อาจารยท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการมาเลาประสบการณและถายทอดความรูทําใหมีอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน และ 4.3) มุงพัฒนาดานการวิจัย โดยสนับสนุนใหมีเครือขายการวิจัย 
และมีเงินทุนสนับสนุนการนําเสนองานวิจัยตางประเทศจากคณะและมหาวิทยาลัยคนละครึ่ง 
สนับสนุนการนําเสนองานวิจัยซ่ึงจะทําใหไดนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา 

5) กระบวนการสอนนิสิตควรตระหนักถึงคุณภาพของนิสิตเปนสําคัญโดยกําหนดจุดเนนของ
คณะศึกษาศาสตรและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคในทิศทางท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมในยุค
ปจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเตรียมความพรอมผูเรียนเขาสูความเปน
สากล มีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง และการ
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สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือความเปน
เลิศในระดับประเทศและนานาชาติ สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมใหมีความสามารถเชิง
การแขงขัน    

6) ระบบกลไกการพัฒนาผลงานของบัณฑิตปริญญาโทและเอก ในระดับปริญญาโท ควรมี
การจัดตั้งเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการใหกับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ไดแก การจัดระ
ชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และมีวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล TCI และมี
วารสารในระบบออนไลนเพ่ือใหนักศึกษาเผยแพรผลงานทางวิชาการ ในระดับปริญญาเอก ควร
กําหนดใหมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. โดย
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก มีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเนนคุณภาพงาน การทํา
วิทยานิพนธ และตีพิมพเผยแพรผลงานท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสารตางประเทศเทานั้น 
รวมถึงมีโครงการในความรวมมือกับตางประเทศ 

7) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 7.1) การดําเนินการตามระบบการ
บริหารงานดานการวิจัยควรกําหนดผูรับผิดชอบหลัก และมีการจัดทํา Flowchart ในการทํางาน โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 7.2) มีการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน โดยนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆเชน การวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน เชน 
Research - Based Learning, Problem - Based Learning, Discovery - Based Learning มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ Micro Teaching, Diary Record Learning 
Model และสนับสนุนใหนิสิตมีงานวิจัยรวมกับอาจารย 7.3) สรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบน
พ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหาของสังคม พัฒนาหลักสูตรการสวนรวมในการ
ใหบริการวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนในรูปแบบตางๆ ตามความถนัด
และความเชี่ยวชาญของหลักสูตร โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยตามความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน 7.4) พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัยและสรางสรรค เชน การจัดโครงการ
การเสวนาการเรียนการสอนและการวิจัย จัดสรรทุนสนับสนุนในการทําวิจัย เชิญคณาจารยในคณะท่ี
มีประสบการณการวิจัยมาใหคําปรึกษาแนะนํา 7.5) มีความรวมมือในการทํางานวิจัยระหวางนักวิจัย
ในองคกรกับภายนอกองคกร 

8) ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 8.1) มีการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูสาธารณชนหลายชองทาง 
เชน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วารสารการวิจัย และเว็บไซต หรือการสราง
เครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 8.2) มีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 8.3) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร                
8.4) เชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

9) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมเปนการบูรณาการความรู สูชุมชนสราง
เครือขายและเผยแพรความรูใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน โดยมีการกระจายการใหบริการวิชาการสู
สังคมและสงเสริมบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินควรมีการจัดประชุมสัมมนา
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และสํารวจความตองการของชุมชน ควรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยและจัดการความรูเผยแพรความรูโดยแบงปนประสบการณและนําเสนอ
ผลงานวิจัย ใหความสําคัญกับกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม โดยสํารวจ
ความตองการดานบริการวิชาการของชุมชนและหนวยงานเครือขาย ฝกประสบการณวิชาชีพครู และ
ไดนําผลการสํารวจเขาท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาแนวทางในการวางแผนงาน และ
สรางขอตกลง/ความรวมมือในการใหบริการวิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตรกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัย 

10) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญ 10.1) ควร
มีการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตทุกระดับมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 10.2) มี
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนจากการบูรณาการ
ในรายวิชา การทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 10.3) มีการจัดทําแผนดําเนินงาน
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  10.4) มีการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยท่ี
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการของนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมประเพณี 10.5) จัดทํา
โครงการเพ่ือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน การนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญศิลป ของคณะ
ศึกษาศาสตรไปบรรเลงในงานตางๆ การอานทํานองเสนาะ การทําพิธีไหวครูกีฬาทุกป พิธีครอบครู
มวยไทย และมีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปผลการ
ประเมิน และรายงานผลใหผูบริหารและผูเก่ียวของรับทราบ 

11) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 11.1) มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณ ตรงตามประเด็นความรูท่ีกําหนดตามแผนจัดการความรู 11.2) เผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยใชการจัดกิจกรรมจัดการความรูและคนพบแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การควบคุมการทําสารนิพนธ (IS) ท่ีเปนระบบ 11.3) ในการจัดกิจกรรมการจัดการความรูมีการ
สรุปผลการดําเนินการเพ่ือเผยแพรสูบุคลากรกลุมเปาหมาย 11.4) มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการ
ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยนําแนวทางการควบคุมวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวย
ตนเองมาปรับใชในการจัดกิจกรรมควบคุมวิทยานิพนธ 

12) ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ12.1) ควรแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล และจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีเปนระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุก
ดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 
3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลวิจัย ซ่ึงมีการเชื่อมโยง (Link) ขอมูล
สารสนเทศเขาไปในระบบ TQARI ของมหาวิทยาลัย 12.2) มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศ และนําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงระบบฐานขอมูล และ 12.3) 
มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 
9 องคประกอบ คือ ระบบ CHE QA ONLINE และ 12.4) งานวิชาการมีการสงขอมูลหลักสูตรขอมูล
นักศึกษาทุน สควค. ไปยัง สกอ. และคุรุสภา เพ่ือประกอบการขอใบรับรองวิชาชีพครู 
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ข้ันการตรวจสอบและข้ันปรับปรุง 
 1) การตรวจสอบประเมินผล กระบวนการตรวจสอบควรมาจากภาควิชาและคณะพิจารณา
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและประเมินโครงการตามตัวชี้วัด (KPI) รวมท้ังผูบริหารควรมีการ
ติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย โดยการประเมินตองจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือ
จัดทําเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความขอมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน 

2) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน มีการนําเสนอผลตอผูเก่ียวของและจัดทําเปนขอมูล
สารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเองสะทอนผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร นําไปวางแผนในระยะตอไป 

 
การจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 เ ม่ือสถานศึกษาดํา เนินการประเ มินผลภายในเสร็จแลวควรจัดทํารายงานสรุป             
โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะหจําแนกตามองคประกอบ
การศึกษา ตัวบงชี้ และเขียนรายงานสรุป เผยแพรผานทางเว็บไซต จุลสาร และจดหมายขาวภาควิชา  
เพ่ือนําเสนอเปนขอมูลสารสนเทศเพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาตอไป 
 
บทบาทผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  

 ผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และเขาใจเปาหมายท่ีแทจริง ควรมีวิสัยทัศนในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหมีความเปน
เลิศดานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ สามารถถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน
โดยมีการสอนงานใหกับผูรวมงาน ควรมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการถายทอด
ประสบการณ ควรมีการกําหนดโครงการพัฒนาผูบริหาร หลังการประเมินควรนําผลลัพธมาสะทอน
และพัฒนาบุคลากร เชน การวิเคราะหหาจุดแข็งจุดออนแลววิธีการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนา โดยมีการ
ประชุมในรูปแบบคณะกรรมการแสดงความคิดเห็นมีการรับฟงความคิดเห็นแกไขและการหาขอตกลง
รวมกัน การประเมินผูบริหารจะมีการประเมินและประชุมกันมีการตัดสินใจท่ีเกิดจากมติการมีสวน
รวมของทุกคน        
 
ระบบกลไกการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาควรเปนทิศทางเดียวกัน 

ระบบกลไกการบรหิารและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนทิศทางเดียวกัน คือ การสราง
ความตระหนักใหบุคคลากรเขามามีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ควรเริ่มตั้งแตการ
วางแผนระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการเตรียมความพรอมอยางตอเนื่อง การมอบหมายงาน  
การสรางความเขาใจและการจัดการความรู (KM) ในทิศทางเดียวกัน มีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลท่ี
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีการเชื่อมโยง (Link) ขอมูลสารสนเทศเขาไปในระบบท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกตอ
การใชงาน  
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เครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงาน
แกบุคลากร  

ทางคณะศึกษาศาสตรมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบัน และมีเครือขายภายใน โดยสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรมีการจัด
กิจกรรมรวมกันและหมุนเวียนการเปนเจาภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้แลวนักศึกษาควรมีเครือขายการประกันคุณภาพและการทํากิจกรรมพัฒนา
นักศึกษารวมกันระหวางคณะตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและภายใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน ซ่ึงทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 
ดานกระบวนการบริหาร และดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 2) ศึกษา
วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร ท่ีมี
วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิธีดําเนินการวิจัย ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกต
แบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณ การสนทนากลุม และการวิเคราะหเอกสาร โดยผูวิจัยทําการเก็บ
ขอมูลภาคสนามดวยตนเอง แบงออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะแรก เปนการศึกษากอนลงภาคสนาม 
ระยะท่ีสอง เปนการศึกษาภาคสนาม และระยะท่ี 3 ทําการตรวจสอบ วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช ผูวิจัยใชแนวทางการสังเกตสภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร แบบสังเกต
สภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร  แบบบันทึกการสังเกตสภาพท่ัวไป แบบบันทึกเอกสาร                  
แนวทางการสัมภาษณผูบริหารคณะและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และแนวทางสนทนากลุมสําหรับ
ผูบริหารคณะและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยตรวจสอบขอมูลโดยพิจารณาถึงความถูกตอง ความพอเพียง และ
ความนาเชื่อถือของขอมูล โดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา คือ การไดขอมูลจากหลายฝายหรือ
หลายวิธี ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องเดียวกัน โดยการตรวจสอบขอมูลจากผูใหขอมูลผูบริหารคณะ
และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

การวิ เคราะหขอ มูล ผู วิจั ย ใชการจํ าแนกประเภทของขอมูล (Typological Data)                  
การเปรียบเทียบขอมูลการสรางขอสรุปเชิงอุปนัย (Analytic Induction) การวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) และการวิเคราะหชวงหาง (Gap Analysis) 

การสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 ผลการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดานกระบวนการบริหาร และดานผล
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
มหาสารคามและมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.1 การเทียบเคียงสมรรถนะดานปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
และกลยุทธ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร             
มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ สอดคลองกันในการผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความเปนเลิศใน
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมในความเปนครู เปนผูนําทางวิชาการในศาสตรทางการศึกษา สรางสรรค
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องคความรู การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริมทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ใหบริการ
ทางวิชาการ และเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและสังคม 

วิสัยทัศนท่ีมีความแตกตางกันคือคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มุงเนนการผลิตครู
คุณภาพ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษารอบ
ดานรวมถึงในระดับสากล  

พันธกิจท่ีมีความแตกตางกันคือประเด็นการวิจัยท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร              
มีการตอยอดองคความรูจากการวิจัยสูการใชประโยชนในสถานศึกษาและชุมชน และนํานวัตกรรม
ทางการศึกษาไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ประเด็นการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร เนนพัฒนาการศึกษาท้ังระดับชุมชนและระดับชาติ ตลอดจนนําองคความรูจากการวิจัยสูการ
ใหบริการชุมชน ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เนนเปนศูนยกลางการเรียนรูเพ่ือ
สังคม ประเด็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการบูรณาการ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับคุณธรรมจริยธรรมของความเปนครู ในขณะท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยไปสูประชาคมท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังเนนจัดการศึกษาทุก
ระดับอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ดานประเด็นยุทธศาสตร ท้ังสองมหาวิทยาลัยเนนการสนับสนุนบุคลากรและพัฒนาหลักสูตร 
แตคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เนนพัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหไดมาตรฐานสากล
เนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร วางยุทธศาสตรสานสัมพันธกับศิษยเกา องคกรภายนอก และบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือสนับสนุนงานดานวิชาการ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วางยุทธศาสตร
พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนนําไปสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน  นอกจากนี้ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังมีการวางยุทธศาสตรเก่ียวกับการผลิตครูคุณภาพ การปรับ 
และวางแผนการรับนิสิตใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนาอาจารย และการบริหารงานกิจการนิสิตและศิษยเกา ท้ังดานวิชาการ การสรางเสริม
ประสบการณ และกิจกรรมเพ่ือทักษะและการพัฒนา ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วางยุทธศาสตรในการพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม และวางยุทธศาสตรในการประกันคุณภาพโดยการพัฒนาระบบกลไก
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ 

 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร มีปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ สอดคลองกันในการผลิตบัณฑิตครูท่ีมีความเปนเลิศทาง
การศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม เปนผูนําในการสรางสรรคองคความรู การวิจัย นวัตกรรมทาง
การศึกษา อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และเปนแหลงเรียนรูของสังคม ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ท้ัง
ทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการวิจัย
เพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรมทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษา สงเสริมการบริการวิชาการท่ี
สอดคลองกับความตองการของสังคม อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือความเปนเลิศใน
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ระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงจัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
ในระดับสากล 

ดานวิสัยทัศน มีความแตกตางกัน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวิสัยทัศนใน
การเปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและไดรับการยอมรับเปน
มหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวิสัยทัศนในการเปนสถาบันชั้นนําท่ีมีความเปนเลิศทางการศึกษา การผลิต
และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การวิจัยตลอดจนใหบริการทางการศึกษาไดอยางครอบคลุมทุก
ดานในระดับสากล 

ดานประเด็นยุทธศาสตร สอดคลองกันในประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการนําทุน
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางยั่งยืน  มีความแตกตางใน
ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน โดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑมาตรฐานและการ
จัดอันดับสากล ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหได
มาตรฐานสากลเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประเด็นเก่ียวกับการเรียนรูและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วางยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและ
บริการวิชาการชั้นนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เนนพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเขมแข็ง
ของชุมชนนําไปสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ประเด็นเก่ียวกับระบบบริหารจัดการ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหาร   
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร บริหารจัดการ
องคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปนผูนําดานครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ประเด็นเก่ียวกับภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากลและประเด็นพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University) ประเด็นเก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มุงเนนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชนและสังคม ประเด็น
เก่ียวกับการวิจัยและสรางสรรค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา และการประกันคุณภาพ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เนนการสงเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษาใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม และพัฒนาระบบกลไก
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ 

 
1.2 การเทียบเคียงสมรรถนะดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
การเทียบเคียงสมรรถนะดานผลการประกันคุณภาพการศึกษามาจากคะแนนการประเมิน

ตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร กับคณะศึกษาศาสตร 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนรายตัวบงชี้ซ่ึงเปนคะแนนการประเมินตามเกณฑ สกอ. เทากันเปน
สวนใหญ มีจํานวน 16 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมีคะแนนแตกตางกันอยางชัดเจน ไดแก ตัวบงชี้อาจารย
ประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ 75.45) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (รอยละ 50.00) และตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (รอยละ 40.00) และ
ตัวบงชี้ ท่ีคะแนนการประเมินของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มากกวา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ตัวบงชี้ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา และตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนรายตัวบงชี้เทากันเปนสวนใหญ มีจํานวน 20 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ท่ีมี
คะแนนแตกตางกัน มีจํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
(รอยละ 74.88) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (รอยละ 60.00) และตัวบงชี้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (รอยละ 40.00) 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนรายตัวบงชี้ซ่ึงเปนคะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ สมศ. สูงกวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 9 ตัวบงชี้ ในขณะท่ีมี
คะแนนรายตัวบงชี้เทากัน จํานวน 6 ตัวบงชี้ และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีคะแนน
รายตัวบงชี้สูงกวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ผลงาน
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ 38.44) ตัวบงชี้การ
พัฒนาคณาจารยและตัวบงชี้ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (รอยละ 
15.42 และ 3.43 ตามลําดับ) ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนใหญแลวมีคะแนนรายตัวบงชี้ซ่ึงเปนคะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ สมศ. เทากัน มีจํานวน 10 ตัวบงชี้ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร                  
มีคะแนนรายตัวบงชี้สูงกวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 5 ตัวบงชี้ และคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคะแนนรายตัวบงชี้สูงกวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (รอยละ 56.20) ตัวบงชี้การพัฒนาคณาจารยและตัวบงชี้การปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (รอยละ 12.35 และ 10.00 ตามลําดับ) 
 

1.3 การเทียบเคียงสมรรถนะดานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 การเทียบเคียงสมรรถนะดานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาจากขอมูลจากการ
สังเคราะหเอกสารการประกันคุณภาพสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานปจจัยนําเขา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความแตกตางกันในตัวบงชี้มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกรอยละของ
อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 79.37 (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และรอยละ 
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64.52 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ตัวบงชี้มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 26.42 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) รอยละ 51.59 (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และรอยละ 6.45 (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) ตัวบงชี้หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ประเด็นการจัดการและ
ใหบริการคอมพิวเตอรในอัตราสวน 1 : 0.13 FTES (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และในอัตราไมสูงกวา 8 
FTES ตอเครื่อง (มหาวิทยาลัยศิลปากร) และตัวบงชี้เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย คิดเปน 75,045.28 บาท 135,217.33 บาท และ 182,134.43 
บาท ตามลําดับ  

ดานกระบวนการ  มีการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการทุกสัปดาห
แรกของเดือน (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมโดยไดมอบหมายให
งานประกันและ ก.พ.ร. ทําการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตรและมี
การรายงานผลการประเมินรอบ 12 เดือน โดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ
พิจารณา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และอยางนอยปละ 2 ครั้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร) และ
บุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน ในขณะท่ีบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร บางสวนยังไมเห็นความสําคัญ/ความจําเปนของการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร/แผนปฏบิัติราชการประจําป   

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ัง
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย คิดเปนรอยละ 64.70 (มหาวิทยาลัย
นเรศวร) และรอยละ 57.69 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) และมีรอยละของจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทําวิจัย คิดเปนรอยละ 20.60 (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และรอยละ 33.75 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ตัวบงชี้ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไดใหคณาจารยจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 โดยใหจัดสงกอนและหลังการจัดการเรียน
การสอน มิฉะนั้นจะไมดําเนินการเบิกคาสอนใหกับอาจารยผูสอนในรายวิชาดังกลาวและมีรายวิชาท่ี
จัดใหนักศึกษาไดมีการศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจากการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน และ
ประเด็นมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและปจจัย
สนับสนุนการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผลการประเมินทุกรายวิชาไมต่ํากวา 
3.51 ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินรายวิชาสวนใหญไมต่ํากวา 
3.51  

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต มีการ
สํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในระดับปริญญาตรีจากผูใชบัณฑิต และมีการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคในระดับปริญญาตรีสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี              
พึงประสงคในระดับปริญญาตรี โท และเอก (อยางนอยทุก 5 ป) จากผูใชบัณฑิต (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) มีการสนับสนุนงบประมาณและมีการจดัประชุมนําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการสนับสนุนการ
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พัฒนาการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ โดยสนับสนนุการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธและมีการ
รองรับการใชประโยชนจากหนวยงานจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ในตัวบงชี้ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร และตัวบงชี้ระบบ
และกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา มีความสอดคลองกันทุกประเด็นท้ังสามมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  มีคณะกรรมการประจําคณะ 
และคณะกรรมการวิจัยของคณะและไดจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานวิจัยของคณะ เพ่ือบริหารงานวิจัยหรืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  
มีการกําหนดผูรับผิดชอบหลัก และมีการจัดทํา Flowchart ในการทํางาน โดยผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการนําผลการ
ประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานและ
บันทึกหลักฐานการทํางาน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการนําผลการประเมินระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานและบันทึกหลักฐานการทํางาน 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอนคณาจารย 
โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน (มหาวิทยาลัยนเรศวร) นําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ และมีการสนับสนุนใหนิสิตระดับปริญญาตรี โท และ
เอก มีงานวิจัยรวมกับอาจารย และกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก เขารวมประชุม
วิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีคณะจัดข้ึน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ใหนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคซ่ึงเก่ียวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย จัดใหมีการประชุมและ
สงเสริมใหนักศึกษาเขาประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย โดยมีจุดเดนท่ีมีคณาจารยท่ีมี
ประสบการณการวิจัยท่ีเอ้ือและใหคําปรึกษากับคณาจารย และบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพในการ
ทําวิจัยได  

ประเด็นการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัยอยางเพียงพอ มีจุดเดนท่ีมีหนวยงาน
วิจัยดําเนินงานตางๆท่ีเ ก่ียวของกับงานวิจัย มีคณะกรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร และ
คณะกรรมการในแตละโครงการวิจัย ดําเนินความรวมมือในการทําวิจัยระหวางนักวิจัยในคณะ
ศึกษาศาสตร กับองคกรภายนอก และการบันทึกความเขาใจกับสํานักงานสภาการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีจุดเดนท่ีมีหนวยงานวิจัยท่ีทําหนาท่ีในการประสานงานติดตอการดําเนินงาน
และโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยโดยเฉพาะ ไดแก ศูนยปฏิบัติการวิจัย (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) มีจุดเดนท่ีมีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรในดานงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร)   

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังมีระบบและกลไกเพ่ือสราง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหาของสังคม โดยจัดทํา
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โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สนับสนุนใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของ
หลักสูตร โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ประยุกตตามโจทยท่ีชุมชนและทองถ่ิน
ตองการ  

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค มีการสราง
เครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค มีการทําวิจัยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แหงชาติ (สกศ.) (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
และสนับสนุนคาตอบแทนในการพิจารณาบทความวิจัยระดับนานาชาติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   

ประเด็นการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ชุมชน มีชองทางการประชาสัมพันธและเผยแพรองค
ความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูสาธารณชน ไดแก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ วารสารการวิจัย และเว็บไซต (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีหนวยวารสารของคณะทํา
หนาท่ีคัดสรรบทความวิจัยตีพิมพลงในวารสาร และมีเว็บไซตของคณะในการเผยแพรงานวิจัย มีการ
สังเคราะหงานวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารยและเผยแพร ตลอดจนสนับสนุนใหคณาจารยมี
ผลงานวิจัยเผยแพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   

ประเด็นการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ไดมีคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีแนวปฏิบัติในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนโดยเฉพาะในเชิงพาณิชยและหาวิธีการสงเสริมการนําผลงานวิจัยไป
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูวิจัยและคณะ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) เปนไปตามรายละเอียดขอรับ
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร)   

ประเด็นการสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร มีการสงเสริมจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร โดยมีการเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (มหาวิทยาลัยนเรศวร)   
มีการประกาศใหเงินรางวัลแกผูสรางสรรคผลงาน สงเสริมใหอาจารยจดสิทธิบัตรผานเจาหนาท่ีของ
ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารย นักวิจัยในการจดสิทธิบัตรการซ้ือขาย ทรัพยสินทาง
ปญญา (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ทุกระดับการศึกษา แยกตามระดับปริญญาตรี โท และ เอก อยางชัดเจน (มหาวิทยาลัยนเรศวร)  มี
การใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกระดับ ท้ังในระดับปริญญาตรี และใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนในรูปแบบกิจกรรม/โครงการในภาพรวมไมไดจําแนกตามระดับการศึกษา เปนกิจกรรมท่ีมี
ลักษณะเปนโครงการสัมมนาทางวิชาการและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   

ประเด็นการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีการบูรณา
การงานวิจัยกับงานบริการวิชาการโดยนําประเด็นท่ีไดพบเห็นจากการใหบริการวิชาการมาเปนหัวขอ
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ในการเสนอขอพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน” ประจําปการศึกษา พ.ศ.2555 (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการวิจัย ไดแก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   

ตัวบงชี้กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ประเด็นการสํารวจความ
ตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพ่ือประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน มีการสํารวจความตองการ
ดานบริการวิชาการของชุมชนและหนวยงานเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู และไดนําผลการ
สํารวจเขาท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาแนวทางในการวางแผนงาน (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) มีการสํารวจความตองการของบุคลากรทางการศึกษาและนํามาจัดทําเปนแผนการ
บริการวิชาการ มีการสํารวจความตองการในการรับบริการวิชาการแกชุมชนท้ังเอกสารผานหนวยงาน
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน
และสังคมผานทางเว็บไซตของคณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) ประเด็นความรวมมือดานบริการทาง
วิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หนวยงานวิชาชีพ มีความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับมหาวิทยาลัยในการดําเนินการโครงการ
ออกหนวยบริการวิชาการเคลื่อนท่ี และหนวยงานภาคเอกชน (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีความรวมมือ
ระหวางคณะศึกษาศาสตรตางมหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ ในการใหบริการวิชาการ การเปนศูนย
เครือขายใหบริการชวยพัฒนาการจัดการเรียนรู มีโครงการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในดานการมีสวนรวมในการบริหารและการเปนวิทยากรการอบรมพัฒนาครูเรื่องการทําวิจัย                
การจัดการเรียนการสอน และคายกิจกรรมการเรียนรู (มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
มีความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับหนวยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)   

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเด็นการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการบูรณาการ
จากการทําวิทยานิพนธ การศึกษาคนควาดวยตนเอง การบูรณาการในรายวิชาและกิจกรรมนักศึกษา 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)  มีการบูรณาการในรายวิชาและกิจกรรมนักศึกษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร)    

ประเด็นการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรม ไดรับงบสนับสนุนใหดําเนินงานดานงานวิจัย ดานการพัฒนานิสิตสูการประกันคุณภาพ
ตามแผนยุทธศาสตร ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี คือดานคุณธรรมจริยธรรม ดานยาเสพเสพติด 
และดานประชาธิปไตย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในรายวิชาและในกิจกรรม/โครงการของ
นักศึกษาเชนเดียวกัน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ประเด็นการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยผานทางเว็บไซต
งานกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยผานทางเว็บไซตของคณะ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการ
เผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยการนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญ
ศิลป ของคณะศึกษาศาสตรไปบรรเลง และการอานทํานองเสนาะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
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ประเด็นการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ในขณะท่ีคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการมีการสรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลใหผูบริหารและผูเก่ียวของรับทราบ (มหาวทิยาลัยศิลปากร) 

ประเด็นการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน และมีโครงการจัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และมีนักศึกษาไดรับรางวัลสาขา
ศิลปวัฒนธรรมจากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ 

ตัวบงชี้ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ประเด็นผูบริหารมีการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและ
งบประมาณใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจทุกไตรมาส 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผูบริหารมีวิสัยทัศนใหคณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานท่ีมีความเปนเลิศดาน
การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเขาสูวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจํา และจัดทําแผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) มีจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะเพ่ือติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) 
 ประเด็นการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติของผูบริหาร             
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจําคณะ โดยกําหนดการประชุมเดือน
ละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ผานการประชุมและผานทางเว็บไซตของ
คณะ (มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและ
แผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติผานการประชุม (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 ประเด็นผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน มีการประชุมอธิบายและทํา
เขาใจงานท่ีปฏิบัติ ถายทอดความรูและขอมูลความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของคณะ
ศึกษาศาสตรใหกับบุคลากรทราบ มีการจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือเปนแนวทางการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเปนประจําท้ังคณาจารยบุคลากรและนักศึกษา อีกท้ังมีการสรางเครือขายการเรียนรูท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมการพัฒนาบุคลากร ตลอดจน
กําหนดโครงการพัฒนาบุคลากรท้ังในระดับคณะและภาควิชา (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีการถายทอด
แผนกลยุทธและคํารับรองการปฏิบัติราชการทุกงานเพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติมีการนํากระบวนการ
จัดการความรูมาใชในการถายทอดประสบการณ มีคูมือปฏิบัติงาน และมีการนํากระบวนการจัดการ
ความรูมาใชในการถายทอดประสบการณ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการถายทอดความรูและ
สงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือเพ่ิมทักษะหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานท้ังภายในและภายนอกคณะ 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
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ประเด็นสภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการประจําคณะไดมีการประเมินการบริหารงาน
ของตนเองและคณบดีไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน จัดทําโครงการพัฒนางาน
ตนเอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารงานใหกับผูบริหาร โดยกําหนดในแผนการจัดการ
ความรูและโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา (มหาวิทยาลัยนเรศวร) สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
ดําเนินการรับการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/การประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะ 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) คณะกรรมการประจําคณะไดมีการประเมินการบริหารงานของตนเองโดย
ยึดหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค และ
ไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานอยางตอเนื่อง (มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

ตัวบงชี้การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ประเด็นมีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผน
จัดการความรูใหครอบคลุมการผลิตบัณฑิตการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงานการ
เรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มี
ระบบการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตโดยมีการขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ และมีนโยบายสงเสริมใหคณาจารยและ
บุคลากรไดทําวิจัยในชั้นเรียน ทําวิจัยในการพัฒนางาน พรอมท้ังสงเสริมใหนิสิตท้ังในในระดับปริญญา
ตรี โท และเอก ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการจัดทํา
แผนงานดําเนินงานการจัดการความรูแยกสายวิชาการและสายสนับสนุน กําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายท่ีสอดคลองแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และกํากับติดตามกิจกรรม/โครงการตางๆให
เปนไปตามแผน (มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

ประเด็นการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัยอยางชัดเจน มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผู มี
ประสบการณ โดยใชการจัดกิจกรรมจัดการความรูและคนพบแนวปฏิบัติท่ีดีในการควบคุมการทําสาร
นิพนธ (IS) ของภาควิชาบริหารการศึกษาท่ีเปนระบบ และจัดกิจกรรมการจัดการความรู มีการสรุปผล
การดําเนินการ เพ่ือเผยแพรสูบุคลากรกลุมเปาหมาย (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีนโยบายพัฒนาความรู
และทักษะดานการวิจัยใหกับนิสิต คณาจารย และบคุลากร เพ่ือใหมีความรูดานการวิจัยและเกิดความ
ตอเนื่องของการพัฒนางานวิจัย เชน การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา และการ
พัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย มีเวทีใหนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือใหเกิด
องคความรูท่ีดีดานการบริการวิชาการและการบริหารจัดการ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงตามประเด็นความรู ท่ี
กําหนดตามแผนจัดการความรูและเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีการจัด
กิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการเชิญบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีผลงานดีเดน
ดานวิชาการและผลงานดานวิจัยมาข้ึนเวทีจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) 
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ประเด็นมีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง เพ่ือ
คนหาแนวปฏิบัติท่ีดี การจัดกิจกรรมทางวิชาการในวันศึกษาศาสตรเพ่ือถายโอนความรู ประสบการณ 
และบทเรียนจากผูอาวุโสสูคนรุนใหม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ใชการจัดกิจกรรม/โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการเชิญบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีผลงานดีเดนดานวิชาการและ
ผลงานดานวิจัยมาข้ึนเวทีจัดประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ประเด็นการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง นําความรู
และประสบการณท่ีไดมาปรับใชในการจัดกิจกรรมควบคุมวิทยานิพนธของภาควิชาการศึกษา และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูการทําผลงานวิชาการ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีการจัดการความรูแบบบูรณา
การโดยการดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในและภายนอกคณะ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรคณะไดรับรางวัล
ประเด็นรูปแบบเทคนิคการสอนและวัดผลประเมินผล (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดมาเปนแนวทางการทําผลงานวิชาการ และกําหนดแผนงานรายการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานหรือหัวขอการวิจัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 ตัวบงชี้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล และจัดทําแผนระบบสารสนเทศ                   
มีฐานขอมูล/ระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร คือ ฐานขอมูล MIS ฐานขอมูล SAR Online ฐานขอมูล 
Self Access ผลงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร และระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยคือ ระบบทะเบียน
ออนไลน ระบบบริหารโครงการวิจัย ระบบฐานขอมูล NUDB ระบบฐานขอมูลกองการบริหารงานบุคคล 
มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ และนําผลการประเมินมาดําเนินการ
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล และมีการประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA ONLINE ไปยัง สกอ. 
งานวิชาการมีการสงขอมูลหลักสูตรขอมูลนักศึกษาทุน สควค. ไปยัง สกอ. และคุรุสภา เพ่ือประกอบการ
ขอใบรับรองวิชาชีพคร ู 

ตัวบงชี้ระบบบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยงครอบคลุมดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน ดานนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดานการปฏิบัติงาน 
ดานบุคลากร และความเสี่ยงธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร รวมไป
ถึงความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก และอ่ืนๆ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีการวิเคราะหความเสี่ยงตาม
พันธกิจหลักดานตางๆ เชน ดานการบริหาร ดานการเงิน ดานการผลิต และมีการวิเคราะหโครงการใน
ระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการวิเคราะห ระบุความเสี่ยง และ
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงครอบคลุมดานระบบการเงินและงบประมาณ ดานนโยบาย ดานกลยุทธ 
ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก และอ่ืนๆ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ประเด็นแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางดานเงิน มีการกําหนดแผน การรับนักศึกษา และรับนักศึกษาตามแผนท่ีกําหนดไว ทําใหคณะมี
แนวทางการประมาณเงินรายไดของคณะ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีเอกสารจัดสรรงบประมาณเงิน
รายไดประจําปงบประมาณ ซ่ึงมีแนวทางการจัดหาแหลงทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือ
เงินทุนและเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของคณะศึกษาศาสตรในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 
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มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป
ของประชาคม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ
คาใชจายหรือเงินทุน และเพียงพอสําหรับการบริหารกิจการของคณะตามเปาหมาย และมีแนว
ทางการจัดสรรทรัพยากรโดยเปนท่ียอมรับท่ัวไปของประชาคม (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
 ประเด็นการจัดทํารายงานการเงิน มีการจัดทํารายงานการใชจายเงิน ในรูปแบบของรายวัน 
รายเดือน และรายไตรมาส เสนอตอผูบริหารของคณะและมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีการ
จัดทํารายงานการใชจายเงินทุกเดือนเสนอตอคณบดีคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย ไดจัดพิมพ
รายงานการใชเงินจากระบบ MIS เพ่ือรายงานตอสภาสถาบันทุกเดือน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มี
การจัดทํารายงานการเงินท่ี ประกอบดวย งบประมาณ รายรับ คาใชจาย และงบดุล ปละ 2 ครั้ง (ทุก 
6 เดือน) มีการจัดทํารายงานทางการเงิน ปละ 2 ครั้ง เสนอผูบริหารของคณะรับทราบ และจัดทํา
รายงานทางการเงินโครงการพิเศษ เชน งบดุล งบรายได - รายจาย เสนอผูบริหารคณะเปนประจําทุก
เดือน รวมถึงเสนอรายงานทางการเงินตอกองคลังสําหรับจัดทํารายงานทางการเงินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ประเด็นการติดตามการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณรายได มีการติดตาม
การใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณรายได การใชจายงบประมาณในโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป และเสนอรายงานตอกรรมการประจําคณะเปนรายไตรมาส 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตาม
แผนการ ดําเนินงานเสนอตอผูบริหารเปนรายงาน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการจัดทํารายงานผล
การใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) 

ประเด็นการมีหนวยตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินให
เปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด มีหนวยตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบเปนประจํา
ทุกป เพ่ือทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีหนวยตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกคณะ หนวยงานภายในจาก
มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานตรวจสอบภายใน และคณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของ
คณะเปนหนวยงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนคณะจากหนวยงานภายนอก
ท่ีเขามาตรวจสอบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ตัวบงชี้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเด็นมีการกําหนดตัวบงชี้
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน ใชตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ 5 เกง เกงคน เกงงาน 
เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา และคณะเพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตลักษณความเปนครู คือ ครู
คุณภาพ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ตัวบงชี้ท่ีสะทอนอัตลักษณ คือ การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) ตัวบงชี้อัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
สรางสรรค (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ประเด็นการมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน               
มีระบบฐานขอมูลงานธุรการ ฐานขอมูล 3 มิติ ฐานขอมูลกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
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ฐานขอมูลครุภัณฑ ฐานขอมูล MIS ฐานขอมูลการเงินของคณะ ฐานขอมูลการลงทะเบียนของ
นักศึกษา และฐานขอมูลงานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย QAD ท่ีมีการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินครบ
ท้ัง 9 องคประกอบ ประเมินตนเองผานระบบ CHE QA ONLINE (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีระบบ
สารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องคประกอบ คือ ระบบ CHE QA ONLINE (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ EIS และระบบ MIS เปนระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน ไดแก ระบบ
งบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชี
ตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลวิจัย เปนตน นอกจากนี้ทางคณะยังไดมีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ประเด็นมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา มีการใหบุคลากร
ทุกระดับเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะนักศึกษา ใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมตั้งแตการวางแผน              
การดําเนินงาน การประเมิน และการพัฒนามาปรับปรุง และมีการเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตและนําขอมูลปอนกลับมาสูการพัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) การ
มีสวนรวมของนักศึกษา คณาจารย และผูบริหารสถานศึกษา โดยใหนักศึกษาประเมินคุณภาพการ
สอน มีรายงานผลการประเมินการสอนของคณาจารย มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
ของผูใชบัณฑิตในการประชุม Focus Group ผูบริหารสถานศึกษา และไดนําเสนอเขาท่ีประชุม
กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) สงเสริมให
คณาจารยและบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
รูปแบบของการรวมเปนกรรมการ รวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือการ
ใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ เปดโอกาสใหผูใช
บัณฑิตและบุคคลภายนอกมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานหรือโครงการท่ีทางคณะจัด
ข้ึนผานทางเว็บไซตของคณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   

ประเด็นเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีเครือขาย
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยและในมหาลัยเดียวกันในระดับคณะ รวมถึงเครือขายนักศึกษา
ในการจัดกิจกรรมระหวางบุคลากร (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกัน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกคณะ ไดแก เครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานประกันคุณภาพทุกวันศุกรสุดทายของเดือน 
ประชุม KM ประกันคุณภาพ การเปนเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
บัณฑิตศึกษาระหวางคณะ และมีเครือขายภายนอกคณะ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการสราง
เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณาจารยและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับงานประกัน
คุณภาพในระดับคณะวิชา/หนวยงานไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการสงเสริมใหบุคลากร
เขารวมการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานภายนอกจัดและเปนผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาใหกับหนวยงานภายนอก แตไมมีเครือขายกลุมนักศึกษา และเครือขายระหวางคณะในมหา
ลัยเดียวกัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Online สําหรับ
ภาควิชา มีการวิเคราะหจัดทําตารางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองคประกอบ
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ตัวบงชี้ ของ สกอ.และเผยแพรใหกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังในลักษณะของเอกสารและทาง เว็บไซตของ
คณะ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ยังมีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากการดําเนินงานประกันคุณภาพเสนอเปนแนว
ปฏบิัติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยโครงการวิจัยของคณาจารยและบุคลากร (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

ดานผลผลิต ตัวบงชี้ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับ
นักศึกษา มีการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ
เผยแพรไปยังผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา ในเว็บไซตของคณะ ติดขาวประชาสัมพันธท่ีบอรด
หนาคณะ และ facebook ฝายกิจการนักศึกษา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีการเผยแพรพฤติกรรม
ดานคุณธรรมจรยิธรรมสาํหรับนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธเผยแพรไปยังผูบริหาร คณาจารย และ
นักศึกษา ในเว็บไซตของคณะและในคูมือนักศึกษาของคณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) มีนักศึกษาหรือ
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดย
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ ในการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับอุดมศึกษา 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มีนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ ไดรับรางวัลผูมีความประพฤติดีงามจากพุทธสมาคม
แหงประเทศไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร)   
 
ตอนท่ี 2 วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ
ศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนเลิศ เริ่มจากกระบวนการมีสวนรวมและการสราง
ความตระหนักใหบุคคลากร โดยสงเสริมการจัดการความรู (KM) สรางแนวปฏิบัติท่ีดี (Best practice) 
รวมกันวางแผนกําหนดนโยบายและการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยผูนําและผูบริหารทุกระดับของควร
มีวิสัยทัศนเขาใจเปาหมายท่ีแทจริง มีศักยภาพในการถายทอดความรูใหกับบุคลากร โดยการจัด
ประชุมและแจกคูมือการประกันคุณภาพใหบุคลากรทุกระดับรับทราบและเขาใจรวมกัน ซ่ึงระบบ
กลไกการบริหารและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน   รวมท้ังมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในลักษณะท่ีเปนทางการ มีการประสานงาน 
กํากับดูแล ชวยเหลือสนับสนุนใหทุกฝายท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงเปนทีม การวางแผนท่ีดีสงผลภาพ
ความสําเร็จในการดําเนินงาน มีการจัดทําแผนกลยุทธของคณะท่ีสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย
โดยตองมีการทบทวนแผนและปรับประเด็นยุทธศาสตร โดยวิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสู
การปฏิบัติการมีกระบวนการปฏิบัติตามแผนซ่ึงในขณะปฏิบัติตองมีการขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมดวย และมีการติดตามผลการดําเนินงานและความมุงม่ันในการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจาํป โดยสรางระบบในภาระงานดานตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก   

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเชิงคุณภาพ มุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนท่ีทันสมัยตาม
เกณฑมาตรฐาน และการจัดอันดับสากล โดยมีการมุงเนนงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับชุมชนและสังคม    
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ระบบกระบวนการสอนนิสิตควรมีความสอดคลองกับตามปณิธาน ปรัชญาและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของคณะโดยมีการมุงเนนการเขาสูวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน   

ระบบการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนควรการสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับบุคลากร มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและกระบวนการในการพัฒนาแบบมีสวน
รวมของบุคลากรในสถาบัน   

ระบบการบริการทางวิชาการแกสังคมเพ่ือเปนการสรางเครือขายและเผยแพรความรูใหกับ
ชุมชนไดอยางยั่งยืน บริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินกําหนดกระบวนการ
บริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม และมีการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงาน   

ระบบการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมการเรียนรูท่ีสําคัญโดยการจัดทําแผน
ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีการสนับสนุนงบประมาณการ
วิจัยท่ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการของนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมประเพณี  เผยแพร
กิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ    

ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสงผลตอระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ควรแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล และจัดทําแผนระบบสารสนเทศ  
ปจจุบันมีระบบเก็บขอมูลท่ีเรียกวา QAD ฐานขอมูล SAR Onlineฐานขอมูล NUDB ฐานขอมูล Self 
Access และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS และระบบ MIS เปนระบบฐานขอมูลท่ี
ครอบคลุมงานทุกดาน ซ่ึงมีการเชื่อมโยง (Link) ขอมูลสารสนเทศเขาไปในระบบและมีการประกัน
คุณภาพการศึกษาผานระบบ CHE QA ONLINE ไปยัง สกอ. มีกระบวนการตรวจสอบประเมินผลเปน
กลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา มีการตรวจสอบผูไดรับมอบหมายงาน/คณะไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน ดวยวิธีการประชุม
กํากับติดตามงานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบมาจากภาควิชา
และคณะมีการพิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตร และประเมินโครงการตามตัวบงชี้ (KPI) มีการ
จัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพรขอมูลเพ่ือนําเสนอเปนขอมูลสารสนเทศในการ
พัฒนาและรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป     

กลาวโดยสรุปคือวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการดําเนินการประกันคุณภาพนั้นประกอบไปดวย
กระบวนการมีสวนรวม การเตรียมความพรอมและสรางความตระหนักของบุคลากร การจัดการ
ความรู ภาวะผูนําเขมแข็ง และการเขาสูความเปนสากล ท้ังนี้ตองประกอบเขากับการวางแผนท่ีดี 
กําหนดความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงาน และระยะเวลาท่ีชัดเจน แลวรวมกันดําเนินการตาม
แผนอยางรัดกุมเปนระบบ มีการตรวจสอบท่ีนาเชื่อถือ และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ 
 
 
 
 

-161- 
 



ตอนท่ี 3 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพตามระบบ PDCA ประกอบดวยข้ัน
การวางแผนและเตรียมความพรอม ข้ันการดําเนินงาน ข้ันการตรวจสอบ ข้ันปรับปรุง และประเด็น
สนับสนุนอ่ืนๆ  

ข้ันการวางแผนและเตรียมความพรอม 1) วางแผน พัฒนาแผน ดวยการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนของคณะ โดยวิธีการระดมความคิดและการสังเคราะหเชื่อมโยงเขากับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการวิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติการ โดยจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร 
(Strategy Map) และการจัดทําผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป  มีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงานผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและ
ทรัพยากรท่ีตองใช  มีการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเปนรายเดือน และ
มีการรายงานผลการประเมินรอบปโดยผานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะพิจารณา  ควร
มีการบูรณาการในการพัฒนาแผนกลยุทธโดยกําหนดระบบตั้งแตเริ่มคิดวางแผน ดําเนินการเขียน
โครงการท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา และควรจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy 
Map) และวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผน 2) ควรมีการวางแผนกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 3) เตรียมความพรอมผูบริหารและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ในการ
สรางความตระหนักถึงความสําคัญและคุณประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมให
บุคลากรเกิดความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสงเสริมการจัดการความรู 
(KM) การสรางแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ถายทอดความรูและความเขาใจในเรื่องตัวบงชี้ (KPI) 
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับอาจารยและบุคลากร เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มารวมวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 4) เตรียมความพรอมคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการท้ังระดับคณะและภาควิชาท่ีมีลักษณะท่ีเปนทางการ 
กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแล ชวยเหลือสนับสนุนใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ทํางานรวมกันและเชื่อมโยงเปนทีม  

ข้ันการดําเนินงาน 
 1) การปฏิบัติตามแผน โดยจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและกระบวนการในการพัฒนาแบบมี
สวนรวมของบุคลากรในสถาบัน ถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงานภายในระดับ
ภาควิชา/หนวยงาน กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ดําเนินการตามแผน การดําเนินงานตามตัวบงชี้ตองมี
การเรียนรูเพ่ิมเติมตลอดเวลา มีการขยายผล ติดตามผลความมุงม่ันในการปฏิบัติงาน และมีการ
ตรวจสอบโดยการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะหแนวโนมจุดแข็ง
และจุดออน เพ่ือเปนสารสนเทศในการพัฒนาแผนกลยุทธตอไป 
 2) การวางนโยบายการจัดการเรียนการสอน เนนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณและปรัชญา และเนนผูเรียนเปนสําคัญตามยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต
การเรียนการสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑมาตรฐานและความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล   
  3) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ควรเนนผลิตครูท่ีมุงการวิจัยเปนฐานใน
การพัฒนาการเรียนการสอน สรางองคความรูใหม การพัฒนาภูมิปญญา นําความรูสูชุมชน เชื่อมโยง
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และนําไปสูการแขงขันในระดับสากล โดยใชระบบการมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารหลักสูตร
ของคณะ และใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในคณะกรรมการวิชาการและการบริหาร กําหนดความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน  เชน การตั้งคณะกรรมการวิชาการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการท่ีทําหนาท่ี
ตรวจสอบหลักสูตรตามกรอบ TQF เปนตน ปฏิบัติงานอยางเปนระบบตามข้ันตอน โดยคํานึงถึง
มาตรฐาน TQM ความตองการของบุคลากร และวิเคราะหจํานวนอาจารยท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรจาก 
FTES ควรใชการปรับปรุงหลักสูตรท้ังแบบไมเปนทางการและเปนทางการ และมีการประเมิน
หลักสูตรภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป    

4) การสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสงผลใหระบบการ
ประกันมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 4.1) สรางเครือขายการเรียนรู โดยจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ฝกอบรมและงบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปนรายหัว  มีการทําขอตกลงความรวมมือ MOU กับ
ตางประเทศ มีคณะกรรมการสอนงานในรูปแบบท่ีเปนทีมท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ 4.2) มี
การเชื่อมโยงแผนการพัฒนาบุคลากรกับการจัดการความรู (KM) ท้ังกลุมใหญและกลุมยอย โดยให
อาจารยท่ีไดรับตําแหนงทางวิชาการมาเลาประสบการณและถายทอดความรูทําใหมีอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน และ 4.3) มุงพัฒนาดานการวิจัย โดยสนับสนุนใหมีเครือขายการวิจัย 
และมีเงินทุนสนับสนุนการนําเสนองานวิจัยตางประเทศจากคณะและมหาวิทยาลัยคนละครึ่ง 
สนับสนุนการนําเสนองานวิจัยซ่ึงจะทําใหไดนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา 

5) กระบวนการสอนนิสติควรตระหนักถึงคุณภาพของนิสิตเปนสําคัญ โดยกําหนดจุดเนนของ
คณะศึกษาศาสตรและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคในทิศทางท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมในยุค
ปจจุบัน  มีการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ และเตรียมความพรอมผูเรียนเขาสูความ
เปนสากล  มีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง และ
การสงเสริมคุณลักษณะบณัฑิต ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือความ
เปนเลิศในระดับประเทศและนานาชาติ สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมใหมีความสามารถ
เชิงการแขงขัน    

6) ระบบกลไกการพัฒนาผลงานของบัณฑิตปริญญาโทและเอก ในระดับปริญญาโท ควรมี
การจัดต้ังเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการใหกับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ไดแก การจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และมีวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล TCI 
และมีวารสารในระบบออนไลนเพ่ือใหนักศึกษาเผยแพรผลงานทางวิชาการ ในระดับปริญญาเอก           
ควรกําหนดใหมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
โดยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก มีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเนนคุณภาพงาน การทํา
วิทยานิพนธ และตีพิมพเผยแพรผลงานท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสารตางประเทศเทานั้น 
รวมถึงมีโครงการในความรวมมือกับตางประเทศ 

7) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 7.1) การดําเนินการตามระบบการ
บริหารงานดานการวิจัยควรกําหนดผูรับผิดชอบหลัก และมีการจัดทํา Flowchart ในการทํางาน โดย
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 7.2) มีการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน โดยนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการเรียนการสอนใน
รายวิชาตางๆ เชน การวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน เชน 
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Research - Based Learning, Problem - Based Learning, Discovery - Based Learning มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ Micro Teaching, Diary Record Learning 
Model และสนับสนุนใหนิสิตมีงานวิจัยรวมกับอาจารย 7.3) สรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบน
พ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหาของสังคม พัฒนาหลักสูตรการมีสวนรวมในการ
ใหบริการวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนในรูปแบบตางๆ ตามความถนัด
และความเชี่ยวชาญของหลักสูตร โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ตามความตองการ
ของชุมชนและทองถ่ิน 7.4) พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัยและสรางสรรค เชน การจัดโครงการ
การเสวนาการเรียนการสอนและการวิจัย จัดสรรทุนสนับสนุนในการทําวิจัย เชิญคณาจารยในคณะท่ี
มีประสบการณการวิจัยมาใหคําปรึกษาแนะนํา 7.5) มีความรวมมือในการทํางานวิจัยระหวางนักวิจัย
ในองคกรกับภายนอกองคกร 

8) ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 8.1) มีการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูสาธารณชนหลายชองทาง 
เชน การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วารสารการวิจัย และเว็บไซต หรือการสราง
เครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 8.2) มีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 8.3) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร               
8.4) เชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

9) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมเปนการบูรณาการความรูสูชุมชนสราง
เครือขายและเผยแพรความรูใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน โดยมีการกระจายการใหบริการวิชาการสู
สังคม และสงเสริมบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินควรมีการจัด
ประชุมสัมมนาและสํารวจความตองการของชุมชน ควรมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยและจัดการความรูเผยแพรความรูโดยแบงปนประสบการณ
และนําเสนอผลงานวิจัย ใหความสําคัญกับกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
โดยสํารวจความตองการดานบริการวิชาการของชุมชนและหนวยงานเครือขาย ฝกประสบการณ
วิชาชีพครู และไดนําผลการสํารวจเขาท่ีประชุมกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาแนวทางในการ
วางแผนงาน และสรางขอตกลง/ความรวมมือในการใหบริการวิชาการระหวางคณะศึกษาศาสตรกับ
องคกรภายนอกมหาวิทยาลัย 

10) ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมการเรียนรู ท่ีสําคัญ               
10.1) ควรมีการสงเสริมใหอาจารยและนิสิตทุกระดับมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  
10.2) มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน                
จากการบูรณาการในรายวิชา การทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 10.3) มีการจัดทํา
แผนดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 10.4) มีการสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยท่ีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการของนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรม
ประเพณี 10.5) จัดทําโครงการเพ่ือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน การนําวงดนตรีไทย โอฬาร
ชํานาญศิลป ของคณะศึกษาศาสตรไปบรรเลงในงานตางๆ การอานทํานองเสนาะ การทําพิธีไหวครู
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กีฬาทุกป พิธีครอบครูมวยไทย และมีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลใหผูบริหารและผูเก่ียวของรับทราบ 

11) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 11.1) มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู 
ทักษะของผูมีประสบการณ ตรงตามประเด็นความรูท่ีกําหนดตามแผนจัดการความรู 11.2) เผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยใชการจัดกิจกรรมจัดการความรูและคนพบแนวปฏิบัติท่ีดีใน
การควบคุมการทําสารนิพนธ (IS) ท่ีเปนระบบ 11.3) ในการจัดกิจกรรม การจัดการความรูมีการ
สรุปผลการดําเนินการเพ่ือเผยแพรสูบุคลากรกลุมเปาหมาย 11.4) มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการ
ความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยนําแนวทางการควบคุมวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวย
ตนเองมาปรับใชในการจัดกิจกรรมควบคุมวิทยานิพนธ 

12) ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 12.1) ควรแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล และจัดทําแผนระบบสารสนเทศท่ีเปนระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุก
ดาน ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑพึงรับ-พึงจายลักษณะ 
3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร ระบบฐานขอมูลวิจัย ซ่ึงมีการเชื่อมโยง (Link) ขอมูล
สารสนเทศเขาไปในระบบ TQARI ของมหาวิทยาลัย 12.2) มีการประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศ และนําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงระบบฐานขอมูล และ 12.3) 
มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 
9 องคประกอบ คือ ระบบ CHE QA ONLINE และ 12.4) งานวิชาการมีการสงขอมูลหลักสูตรขอมูล
นักศึกษาทุน สควค. ไปยัง สกอ. และคุรุสภา เพ่ือประกอบการขอใบรับรองวิชาชีพครู 
 
ข้ันการตรวจสอบและข้ันปรับปรุง 
 1) การตรวจสอบประเมินผล กระบวนการตรวจสอบควรมาจากภาควิชาและคณะ พิจารณา
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและประเมินโครงการตามตัวชี้วัด (KPI) รวมท้ังผูบริหารควรมีการ
ติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย โดยการประเมินตองจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือ
จัดทําเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความขอมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน 

2) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน มีการนําเสนอผลตอผูเก่ียวของและจัดทําเปนขอมูล
สารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเองสะทอนผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร นําไปวางแผนในระยะตอไป 
 หลังจากนั้นจึงจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพรผานทางชองทางตางๆ  
ระบบกลไกการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดกลาวมานั้นควรเปนทิศทางเดียวกัน และ
ตองประกอบเขากับบทบาทผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารท่ีใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
และมีวิสัยทัศนในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการสรางเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานแกบุคลากรก็เปนอีก
แนวทางสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลออกเปน 2 ตอน ไดแก 1) การเทียบเคียงสมรรถนะ 

(Benchmarking) ดานกระบวนการบริหาร และดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) 2) วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ
ศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ มีรายละเอียด ดังนี้  

 
1. การเทียบเคียงสมรรถนะดานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
จากผลการเทียบเคียงสมรรถนะจากผลการประกันคุณภาพนํามาวิเคราะหชองวาง (Gap 

Analysis) โดยใชคะแนนประเมินตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร พบวามีประเด็นควรอภิปรายเก่ียวกับ
ตัวบงชี้ท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนผลการประเมินต่ํากวาองคกรเทียบเคียง
ตั้งแตรอยละ 40 ข้ึนไปอยู 4 ตัวบงชี้ ไดแก 1) ตัวบงชี้อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการมีคา
ความตางรอยละ 75.45 อาจเปนเพราะอาจารยสวนใหญมีภาระงานสอนท่ีหนัก และมีภาระงานอ่ืนๆ
มากทําใหเหลือเวลาทําผลงานนอย ขาดความรูความเขาใจอยางชัดเจนถึงหลักเกณฑในการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ หรืออาจขาดการกระตุน แรงจูงใจในการขอตําแหนงทางวิชาการ 2) ตัวบงชี้
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรมีคาความตางรอยละ 60.00 ซ่ึงเม่ือพิจารณาประกอบ
กับการเทียบเคียงขอมูลเชิงคุณภาพแลวพบวาทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกของท้ังสองมหาวิทยาลัยเปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย แตคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย คิดเปนรอยละ 64.70 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด  
สวนคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คิดเปนรอยละ 57.69 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด นั่น
คือมีการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คอนขางนอย 
ซ่ึงอาจเกิดจากความพรอมในดานบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ีตรงตามหลักสูตรหรือยังขาดการ
วางแผนเก่ียวกับงบประมาณสนับสนุนหลักสูตร 3) ตัวบงชี้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนมี
คาความตางรอยละ 40.00 การท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคะแนนความตาง
คอนขางมากในดานระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนนี้ อาจเกิดจากวิธีการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีผูสอนหลายคน เนื่องจากเม่ือพิจารณาการเทียบเคียงขอมูลเชิงคุณภาพแลวพบวาใน
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและปจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลการประเมินรายวิชาสวนใหญไมต่ํากวา 3.51 
ยกเวนในบางรายวิชาท่ีมีผูสอนหลายคน มีผูสอนบางคนท่ีมีผลการประเมินต่ํากวา 3.51 และ 4) ตัว
บงชี้ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรมีคาความตางรอย
ละ 56.20 อาจเกิดจากความยืดหยุนในการกําหนดขอบังคับการตีพิมพและเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีเง่ือนไขในการจบการศึกษาอนุญาตใหตีพิมพในระดับชาติหรือ
นานาชาติก็ได ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญจึงเลือกท่ีจะตีพิมพและเผยแพรผลงานในระดับชาติซ่ึง
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สะดวกและรวดเร็วกวา แตมีคะแนนการประเมินนอยกวาผลงานท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับนานาชาติ นอกจากนี้เม่ือสําเร็จการศึกษาไปแลวอาจขาดแรงจูงใจในการเผยแพรงานก็เปนได  
 อยางไรก็ดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร  
มีคะแนนรายตัวบงชี้ซ่ึงเปนคะแนนการประเมินตามเกณฑ สกอ. และ สมศ. เทากันเปนสวนใหญ และ
มีหลายตัวชี้วัดท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีคะแนนรายตัวบงชี้ตามเกณฑ สมศ. สูง
กวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจเปนเพราะในชวงท่ีผานมาคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการพัฒนายกระดับระบบการบริหารงานประกันคุณภาพใหสูงข้ึนทัดเทียม
สถาบันคูเปรียบเทียบจึงทําใหมีผลการประเมินท่ีเทียบเทาหรือดีกวาสถาบันคูเปรียบเทียบ 
 

2. วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ
ศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

จากผลการวิจัยเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร ท่ีมีวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ท่ีพบวาวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพนั้นประกอบไปดวยกระบวนการมีสวนรวม การเตรียมความพรอมและสราง
ความตระหนักของบุคลากร การจัดการความรู ภาวะผูนําเขมแข็ง และการเขาสูความเปนสากล 
ประกอบเขากับการวางแผนท่ีดี กําหนดความรับผิดชอบ แนวทางการดําเนินงาน และระยะเวลาท่ี
ชัดเจน แลวรวมกันดําเนินการตามแผนอยางรัดกุมเปนระบบ มีการตรวจสอบท่ีนาเชื่อถือ และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ  

การท่ีบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา มีความตระหนัก
ถึงความสําคัญในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจะทําใหการดําเนินงานเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพสามารถดําเนินไปไดอยางเปนระบบ มีการติดตอประสานงานดวยความเขาใจและมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับเอกธิป สุขวารี (2553) ท่ีศึกษาพบวาปจจัยสวนหนึ่งท่ีเก้ือหนุนท่ีสงเสริม
ใหสถาบันอุดมศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาดีเลิศ ไดแก มีการสื่อสารกันภายในสถาบันและมี
กลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระดับคณะวิชาถึงระดับ
สถาบัน และกิตติยา สีออน (2547) ท่ีศึกษาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพ ไดแก 
คุณลักษณะของบุคลากรดานความตระหนักถึงความสําคัญและการมีทัศนคติท่ีดีตอการประกัน
คุณภาพภายใน การทํางานเปนทีม การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร การกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงปจจัยเก่ียวกับความพรอมดานทรัพยากรดาน
บุคลากร ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคการ 
วัฒนธรรมคุณภาพ และภาวะผูนําของผูบริหารดวย 

วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศในกระบวนการประกันคุณภาพท่ีพบวามีการนําการจัดการความรูมา
ใชโดยเชื่อมโยงกับบทบาทของผูนําก็นําไปสูกระบวนการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับ ปรียนุช ชัยกองเกียรติ และคณะ (2552) ท่ีใหความเห็นวาการจัดการความรูจะกอใหเกิด
ประโยชนตอการประกันคุณภาพไดโดย 1) การพัฒนาการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย/สถาบันและใช
การจัดการความรูจะกอใหเกิดประโยชนตอการประกันคุณภาพไดโดยประโยชนจาก Tacit 
Knowledge ภายใตกลไกของ KM โดย KM เปนกลไกหนึ่งท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน กาวหนา
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ยิ่งข้ึนจากการคนหาและใชทรัพยากรความรูและประสบการณท่ีมีอยูในผูบริหาร/คณาจารยและ
บุคลากรแตละคน ซ่ึงนับวาเปนความไดเปรียบของมหาวิทยาลัย/สถาบันท่ีเปนแหลงความรูอยูแลว 
การเริ่มพัฒนาความรูความเขาใจเรื่อง KM ใหแกมหาวิทยาลัย/สถาบันจะทําใหแตละแหงมีการสื่อสาร
ภายในมากข้ึน และสามารถใช Tacit Knowledge เปนประโยชนตอองคกรโดยลดขีดข้ันของกําแพง
ระหวางบุคคล/คณะวิชา/สถาบันใหนอยลง 2) เนนความสําคัญของปรัชญา วิสัยทัศน ซ่ึงเปนรากฐาน
ท่ีสําคัญของการพัฒนางาน และ 3) เนนถึงความสําคัญของผูบริหารมหาวิทยาลัย/สถาบันในการ
ประกันคุณภาพผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน มีบทบาทในการริเริ่มและสนับสนุนใหเกิด 
KM ในสถาบัน 

นอกจากนั้นแลวภาวะผูนําเขมแข็งและการเขาสูความเปนสากลก็เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญ
ตอการประกันคุณภาพการศึกษา กลาวคือ การบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายยอมตองอาศัย
ความเปนมืออาชีพของผูบริหาร นั่นคือผูบริหารตองมีวิสัยทัศนท่ีกาวไกลท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ มีความรูความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ผูบริหารนับเปนตนแบบท่ีสําคัญในองคกรและ
มีอิทธิพลตอผูปฏิบัติงานอยางยิ่ง หากผูบริหารชวยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในคณะศึกษาศาสตรมี
ความตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา รวมกันทํางานเปนทีม มีการกํากับ
ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาอยางใกลชิด เปนระบบและตอเนื่องก็จะสงผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพได  

 
3. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ยึดแนวทางหลักคือการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA ซ่ึงสอดคลองกับแนว
ทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) คือ ดานการวางแผน (Plan) มีการนําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการ
วางแผน สถานศึกษาและนักศึกษารวมกันกําหนดเปาหมาย ตลอดจนการดําเนินงานพัฒนาผูเรียนให
ไปถึงเปาหมายท่ีวางไว ดานการดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) มีการปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว โดย
อาศัยความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝาย ดานการประเมินคุณภาพ (Check) มีการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบัน โดยสถานศึกษาตอง
ดําเนินการตรวจการปฏิบัติกับแผนงาน และเปาหมายท่ีกําหนดไว และหาสารสนเทศเพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไข และดานการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act) มีการนําผลท่ีไดจากการตรวจสอบรวมกับ
สารสนเทศท่ีไดรับนําไปปรับปรุงแกไข โดยการเสริมจุดเดน และปรับปรุงแกไขจุดออน ซ่ึงสอดคลอง
กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) ไดกลาวถึงความสําคัญของกลไกการประกัน
คุณภาพ ผูท่ีมีสวนสําคัญท่ีสงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการนโยบาย และผูบริหารสูงสุดของสถาบันท่ีจะตองใหความสําคัญ และ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน และเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมาย
ใหหนวยงาน หรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน ใหเกิดการ
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พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ซ่ึงหนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ หรือหนวยงานนี้คือ การ
จัดระบบประกันคุณภาพพรอมท้ังตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพคุณภาพท่ีใชจะตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับ
บุคคล ภาควิชา หรือสาขาวิชา ระดับคณะไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือ
คุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตสิ่งท่ีสําคัญคือคณะกรรมการ หรือหนวยงานนี้ตอง
ประสานงาน และผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถใชงาน
รวมกันไดทุกระดับ ซ่ึงสอดคลองกับ กิตติยา สีออน (2547) ทําการวิจัยเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุ
ประสิทธิผล การประกันคุณภาพภายใน สําหรับกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยสังเคราะหงานวิจัยท้ังใน
และตางประเทศพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก 
คุณลักษณะของบุคลากรดานความตระหนักถึงความสําคัญ การมีทัศนคติท่ีดีตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน การทํางานเปนทีม การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ความพรอมดานทรัพยากร ท้ังดาน
จํานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคกร และ
การกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร และขนาดขององคกร สวนประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามีอยู 2 สวน คือ
ประสิทธิผลระหวางทาง (Intermediate Outcome) ไดแก การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพ(PDCA) และความ
พึงพอใจในงานของบุคลากร สําหรับประสิทธิผลสุดทาย (End Outcome or Ultimate Outcome) 
ไดแกการบรรลุพันธกิจของสถาบัน      
 
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การสรางระบบการบริหารงานประกันคุณภาพท่ีดีนั้นควรเริ่มตั้งแตกระบวนการมีสวนรวม 
การเตรียมความพรอมและสรางความตระหนักของบุคลากร โดยการจัดทําโครงการทําจัดการความรู 
(KM) และการสรางแนวปฏิบัติท่ีดี ในดานผูนําและผูบริหารทุกระดับของควรมีศักยภาพในการ
ถายทอดความรูใหกับบุคลากร มีการจัดประชุมและแจกคูมือการประกันคุณภาพใหบุคลากรทุกระดับ
รับทราบและมีความเขาใจรวมกันการวางแผนท่ีดีสงผลภาพความสําเร็จในการดําเนินงาน                  
การจัดการเรียนการสอนมุงเนนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตใหมีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณ
และความเปนเลิศในวิชาชีพระดับสากล โดยมีกระบวนการสอนนิสิตท่ีมุงเนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มีการกําหนดและเผยแพรคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมเพ่ือตอบสนองความตองการพัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งแก
ชุมชน มีการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหบริการวิชาการแกสังคมโดยรวมมือกับหนวยงานตางๆ  
และมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ควรมีการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยท่ีทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจการของนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมประเพณี  เผยแพรกิจกรรม/
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ ทางดาน
ระบบการจัดเก็บขอมูลมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS และระบบ MIS เปนระบบ
ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน ใหมีกระบวนการตรวจสอบประเมินผล ตรวจสอบผูไดรับ

-169- 
 



มอบหมายงาน/คณะไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริม
จุดแข็งจุดออน ดวยวิธีการประชุมกํากับติดตามงานท่ีมอบหมายใหรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ  และมี
การจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพรขอมูลเพ่ือนําเสนอเปนขอมูลสารสนเทศใน
การพัฒนาและรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป    

2. จากการเทียบเคียงสมรรถนะการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาพบวา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังมีจุดออนท่ีควรพัฒนาเก่ียวกับรอยละของอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ผูวิจัยจึง
เสนอใหมีการพัฒนาจุดออนในประเด็นขางตน ดังนี้ 

2.1 ควรมีการสงเสริมใหมีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการมากข้ึนโดย
อาจมีการกระจายงานหรือหนาท่ีรับผิดชอบอยางเทาเทียม สรางระบบการทํางานแบบเปนทีม หรือดึง
อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการแลวมารวมทีมเพ่ือแบงเบาภาระงานอาจารยท่ียังไมมีตําแหนงทาง
วิชาการ และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนหรือแบงปนประสบการณหรือเทคนิคในการบริหารจัดการตนเอง
อยางไรเพ่ือใหไดตําแหนงทางวิชาการ นอกจากนี้อาจสรางแรงจูงใจแกอาจารย เชน สนับสนุนเงิน
รางวัล และอาจารยควรมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง 

2.2 ควรเปดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท่ี
เปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีสัดสวนของรอยละของหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัยใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมข้ึน โดยมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากรและงบประมาณ โดยการสรรหา
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและคุณวุฒิตรงตามหลักสูตรท่ีจะเปด และตองเปนผูท่ีมีความรูหรือ
ประสบการณในการทํางานวิจัย ควรมีการวางแผนและจัดสรรเก่ียวกับงบประมาณใหเพียงพอและ
เหมาะสม 

2.3 ควรมีการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและปจจัย
สนับสนุนการเรียนรู เปนรายบุคคลในกรณีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเปนทีม เพ่ือจะไดสารสนเทศท่ี
ชัดเจนวาผูสอนทานใดท่ีมีคะแนนต่ํากวาเกณฑ มีจุดใดท่ีควรพัฒนา และใหขอมูลยอนกลับไปยังผูสอน
เหลานั้น 

2.4 ควรมีการกําหนดเง่ือนไขการตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกใหนักศึกษานําผลงานลงตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารระดับชาติท่ีมี
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบและเปนวารสารอยูในฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพ และควรจัดเวทีนําเสนอผลงานใน
ระดับนานาชาติ 

3. การนําแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชตามระบบ PDCA 
ประกอบดวยข้ันการวางแผนและเตรียมความพรอม ข้ันการดําเนินงาน ข้ันการตรวจสอบและ
ปรับปรุง หลังจากนั้นจึงจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยระบบกลไกการบริหารและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดกลาวมานั้นควรเปนทิศทางเดียวกัน และตองประกอบเขากับบทบาท
ผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารท่ีใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพและมีวิสัยทัศนในการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงานแกบุคลากรก็เปนอีกแนวทางสําคัญท่ีจะชวย
สนับสนุนการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาวิจัยประเด็นวิจัยเดียวกันนี้โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยแบบผสมผสาน
มาศึกษาตอยอดองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือชวยสนับสนุน สงเสริม และใหสารสนเทศ
เพ่ิมเติมเก่ียวกับน้ําหนักหรือลําดับความสําคัญของปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารงาน
ประกันคุณภาพท่ีพบในครั้งนี้วาปจจัยสนับสนุนเหลานั้นปจจัยใดมีความสําคัญมากท่ีสุด ควรเรง
พัฒนาเปนลําดับแรก และควรพัฒนาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมชัดเจน และสะดวกตอการนําไปสูการปฏิบัติ
ตอไปไดดียิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผูใหการสัมภาษณระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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รายช่ือผูใหการสัมภาษณ 
ระบบประกันคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. รองศาสตราจารย ดร.เทียมจันทร พานิชยผลินไชย  

รองคณบดีฝายพัฒนาและวิจัย 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ ประจัญบาน   

หัวหนาภาควิชาภาควิชาการศึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิติมา วรรณศรี   

ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

4. อาจารย ดร.อนุชา กอนพวง        

หัวหนาภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา 

5. อาจารย ดร.สุกัญญา แชมชอย    

อาจารยประจําภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา 

6. นางปราณี ศิริวัฒน           

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 8 และรักษาการในตําแหนงหัวหนางานนโยบาย

และแผน 

7. นางรัตนา ปานภูทอง  

นักวิชาการศึกษาภาควิชาภาควิชาการศึกษา 

8. นางสาวสายสุดา อํ่าพูล            

เจาหนาท่ีประกันฯ ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์  

รองคณบดีฝายบริหาร 

2. อาจารย ดร. มนตรี วงษสะพาน  

รองคณบดีฝายแผน วิจัย และประกันคุณภาพ 

3. นางเพ็ญ วังหนา       

หัวหนางานประกันคุณภาพ 

4. นางสาวนิตยา พันธะ  

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปดูแลงานประกันของคณะฯ 
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5. นางสาวจิราพร วิชระโภชน   

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปดูแลงานประกันภาควิชา 

6. นายนิยม โพธิ์ทอง   

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

7. นางสาวรัตนา บุญบุตตะ   

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป      

8. นางสาวธนภร กอเสนาะรส  

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

9. นางสาวพัชรี ศรีพุทธา 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

10. นางสาววรวรรณ ฝอยพิกุล        

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1. นางสาววรรณภา แสงวัฒนกุล  
   หัวหนางานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. นางสาวศิวาพร ยอดทรงตระกูล    
   เจาหนาประกันคุณภาพการศึกษา 
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การเทียบเคียงสมรรถนะดานวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตารางท่ี ผ1 การเทียบเคียงสมรรถนะดานวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร/กลยุทธระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 องคประกอบและตัวบงช้ี ความเหมือน ความตาง 
 ปรัชญา - มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- ผลิตครูคุณภาพท่ีมุงการวิจยัเปนฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน นํา
ความรูสูชุมชนเช่ือมโยงความเปนสากล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- องคกรแหงความเปนเลิศดานการศึกษา  

 ปณิธาน - มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในความเปนครู ความเปนเลิศใน
วิชาชีพ เปนผูนําทางวิชาการในศาสตรทางการศึกษา สรางสรรคองค
ความรู การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ใหบริการทางวิชาการ และเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
และสังคม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 
 

 วิสัยทัศน - มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- เปนคณะศึกษาศาสตรท่ีผลิตครูคุณภาพ 1 ใน 3 ของประเทศภายในป 
2560 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- เปนสถาบันช้ันนําท่ีมีความเปนเลิศทางการศึกษา การผลิตและพัฒนาคร ู
บุคลากรทางการศึกษา การวิจัยตลอดจนใหบริการทางการศึกษาไดอยาง
ครอบคลุมทุกดานในระดับสากล 

 พันธกิจ - ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพ เปนครูท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
- สงเสริมความเปนผูนําในการสรางสรรคองคความรูดานการศึกษา 
สงเสริมการวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา 
- ใหบริการวิชาการดานศึกษาศาสตรและดานอ่ืน ๆ 
- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- การผลิตบัณฑิต คณะศึกษาศาสตรมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน
นิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือการเปนครูท่ีมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปนผูนําทางวิชาการ  
- การวิจัย คณะศึกษาศาสตรมุงพัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูทาง
ศึกษาศาสตรและนวัตกรรมตอยอดองคความรูจากการวิจัยสูการใช
ประโยชนในสถานศึกษาและชุมชน และนํานวัตกรรมทางการศึกษาไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย  
- การบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตรใหบรกิารในศาสตรทางการศึกษาท่ี
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 องคประกอบและตัวบงช้ี ความเหมือน ความตาง 
บุคลากรของคณะมีความชํานาญ เพ่ือพัฒนาการศึกษาท้ังระดับชุมชนและ
ระดับชาติ ตลอดจนนําองคความรูจากการวิจัยสูการใหบริการชุมชน  
- การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตรบูรณาการกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับคุณธรรมจริยธรรมของความเปนครู  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- สงเสริมความเปนผูนําในการสรางสรรคองคความรูดานการศึกษา การ
วิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา  
- อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาไทยไปสูประชาคมท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับสากล  
- ใหบริการวิชาการดานศึกษาศาสตรและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและเปน
ศูนยกลางการเรียนรูเพ่ือสังคม  
- จัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับ
สากล  

 ประเด็นยุทธศาสตร - มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ยุทธศาสตร 2555-2559 มุงเนนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ใหเปนคณะท่ีมี
ขีดความสามารถในการพัฒนาครูคุณภาพ และเปนคณะแหงการวิจัย โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวนของคณะศึกษาศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตรไดกําหนดยุทธศาสตรหลักไว 10 ดาน ไดแก 
1. ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต  
1.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตครูคุณภาพ  
1.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 ปรับและวางแผนการรับนิสิตใหสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลและมหาวิทยาลัย 
1.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย  
1.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 เพ่ิมปริมาณและคุณภาพสื่อเทคโนโลยีใหมีความ
เหมาะสมกับ สถานะการใชงาน และเพียงพอตอนิสิต 
1.5 ยุทธศาสตรท่ี 6 บริหารงานวิชาการ โดยเนนการสนับสนุนบุคลากร
และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือสนองตอบการพัฒนาศาสตรดานการศึกษา 
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 องคประกอบและตัวบงช้ี ความเหมือน ความตาง 
พัฒนาองคความรู 
1.6 ยุทธศาสตรท่ี 7 บริหารงานกิจการนิสิตและศิษยเกา ท้ังดานวิชาการ 
การสรางเสริมประสบการณและกิจกรรมเพ่ือทักษะและการพัฒนา 
2. ยุทธศาสตรดานการวิจัย  
2.1 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารงานวิจัย  
3. ยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ  
3.1 ยุทธศาสตรท่ี 8 สานสัมพันธกับศิษยเกา องคกรภายนอกและบุคลากร
ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนงานดานวิชาการ 
4. ยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4.1 ยุทธศาสตรท่ี 9 ดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ  
5.1 ยุทธศาสตรท่ี 10 ระบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ 2555 – 2558  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี1 พัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหไดมาตรฐานสากลเนนให
ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและสรางสรรค  
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน
นําไปสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ  
ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปน
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 องคประกอบและตัวบงช้ี ความเหมือน ความตาง 
ผูนําดานครุศาสตร / ศึกษาศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 นักศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 การประกันคุณภาพ  
ยุทธศาสตรท่ี 8 พัฒนาระบบกลไกเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ในหนวยงานทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ 
1. เก่ียวกับการผลิตครู
คุณภาพ  
 

- 
 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลยุทธ 1.1 คัดเลือกคนเกง คนดีเขาเรียนครู  
กลยุทธ 1.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาครูท่ีเนนคุณภาพ และใช
ระบบอยูรวมกัน (Residential system)  
กลยุทธ 1.3 จัดกิจกรรมเพ่ือสรางจิตวิญญาณความเปนครู  
กลยุทธ 1.4  จัดทําแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิตครู ตั้งแตป 
1 ถึง ป 5 อยางตอเน่ือง โดยใหไดบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณของ
คณะและอัตลักษณมหาวิทยาลัย คือ เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต 
เกงพิชิตปญหา  
กลยุทธ 1.5 สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือทาความตกลง ความ
รวมมือในการผลิตครู  
กลยุทธ 1.6 ปฏิรูปหลักสูตร ท้ังระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยมุงเนนองคความรูวิชาชีพ ความตองการของผูใชและสามารถเขาสู
การศึกษาเสรีในป 2558 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 
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 2. เก่ียวกับปรับและวาง

แผนการรับนิสติใหสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาลและ
มหาวิทยาลยั 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลยุทธ 2.1 ประชาสัมพันธหลักสูตรและเปาหมายการมีงานทําท้ังทางตรง
และทางออมสูเปาหมาย คือ นักเรียนมัธยมปลายโดยเนนนักเรียนใน
จังหวัดพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัย  
กลยุทธ 2.2 ทําความรวมมือกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือจัดสง
นักเรียนท่ีเกง เขาเรียนครู  
กลยุทธ 2.3 จัดตั้งกองทุนสนับสนุนระหวางการศึกษาและการศึกษาตอ
ระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังระดับปริญญาโท ปริญญาเอก  
กลยุทธ 2.4 ปรับสัดสวนการรับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให 
เปนไปตามเกณฑการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
กลยุทธ 2.5 จัดโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี เพ่ือรวมมือกับหนวยงาน
ท่ีมีความประสงคจะพัฒนาผูเรียนดานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 

 3. เก่ียวกับพัฒนาระบบและ
กลไกการพัฒนาอาจารย  
 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลยุทธ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย โดยจัดกิจกรรมการ
จัดการความรูเชิงบูรณาการใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา  
กลยุทธ 3.2 กระตุนการเพ่ิมคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.  
กลยุทธ 3.3 พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเขียนตําราและเอกสารทาง
วิชาการ  
กลยุทธ 3.4 สงเสริมและสนับสนุนอาจารยดานการวิจัยพัฒนา และ
เผยแพรนวัตกรรมการเรียน การสอน ทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกับ
สถาบันท้ังในและตางประเทศ  
กลยุทธ 3.5 สนับสนุนใหคณาจารย พัฒนาภาษาอังกฤษในประเทศ ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง และตางประเทศ ทานละ 1 ครั้ง  
กลยุทธ 3.6 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ท้ังในและ
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ตางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู คณาจารย และนิสิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 

 4. เก่ียวกับระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 

สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการ
สอน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลยุทธ 4.1 สงเสริม สนับสนุน การผลิตและการใชเทคโนโลยี เพ่ือการ
เรียนการสอนและการจัดองคกร e – education, e – learning, e – 
management, e – service  
กลยุทธ 4.2 ตั้งศูนยความเปนเลิศนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือสอดคลอง
กับเอกลักษณมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม  
กลยุทธ 4.3 เตรียมความพรอมทุกดานเพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบ e – 
learning โดยเปนหุนสวนกับสถาบันอ่ืน ท้ังในและนอกประเทศ โดยมี
เปาหมายนิสิตในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอินโดจีน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ 6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและ
การวิจัย  
กลยุทธ 6.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

 5. เก่ียวกับบริหารงานกิจการ
นิสิตและศิษยเกา ท้ังดาน
วิชาการ การสรางเสริม  
ประสบการณและกิจกรรมเพ่ือ
ทักษะและการพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลยุทธ 7.1 สนับสนุนการจัดตั้งชมรมวิชาการและชมรมอ่ืนท่ีนิสิตสนใจ 
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และความรูความสามารถ  
กลยุทธ 7.2 สงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
5 ประการ คือ ความรู ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม และเปนอัตลักษณของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
คือ เกงงาน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญญา  
กลยุทธ 7.3 สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการพัฒนาวิชาการ อาทิ ทุนวิจัย ทุน
เสนอผลงาน และทุนรวมสัมมนาวิชาการใหกับนิสิตทุกคน  
กลยุทธ 7.4 จัดใหนิสิตฝกงาน/ประสบการณอ่ืนท่ีเหมาะสมตองานอาชีพ 
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และการอยูรวมในสังคม  
กลยุทธ 7.5 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เพ่ือชวยเหลือนิสิตท่ีประสบปญหา
และภัยพิบัติ  
กลยุทธ 7.6 จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี โดย
ความรวมมือกับโรงเรียนท่ีมีครูท่ีมีความเช่ียวชาญ รวมท้ังใหมีการฝกงาน
ประกอบรายวิชาในโรงเรียน หรือสถานศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา 
อยางเปนรูปธรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 

 6. เก่ียวกับการบริหารงาน
วิชาการ  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลยุทธ 6.1 กระจายความรับผิดชอบดานวิชาการและการเรียนการสอน
ใหบุคลากรตามศักยภาพอยางเทาเทียม และจัดผูสอนเปนทีมบางรายวิชา 
เพ่ือใหบุคลากรมีประสบการณรวมกัน และนิสิตมีประสบการณท่ี
หลากหลาย  
กลยุทธ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและการเรียนดวยตนเอง (Self directed)  
กลยุทธ 6.3 สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนิสิต
สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเปนเครื่องมือในการเรียนรู  
กลยุทธ 6.4 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและการจัดสิ่งแวดลอม เพ่ือ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี  
กลยุทธ 6.5 ประเมินประสิทธิภาพดานการสอนและการปฏิบัติงาน เพ่ือ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง 
กลยุทธ 6.6 ปรับแผนการเรียนและวิธีการบริหารจัดการ สรางแรงจูงใจให
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโท เพ่ิมจํานวนรับ แผน ก และ
ขยายจํานวนรับระดับปริญญาเอก เพ่ือสรางงานวิจัยและองคความรูใหม  
กลยุทธ 6.7 ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนทุกหลักสูตร และทุกระดับ เพ่ือ
ใชเปนขอมูลในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ฯลฯ  
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กลยุทธ 6.8 ติดตามผลและประเมินผลโดยการวิจัยจากผลผลิต คือ 
บัณฑิตและผูใชบัณฑิตโดยตรง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 

 7. เก่ียวกับการบริหารงานวิจัย  
 

สรางเครือขายความรวมมือในการผลิตงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลยุทธ 5.1 สรางความรวมมือกับองคกรวิชาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดหัวขอ
วิจัยใหสอดคลองกับความตองการและนําไปใชประโยชน  
กลยุทธ 5.2 จัดหาแหลงทุนและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนให
อาจารยและบุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยไดอยางมีคุณภาพ  
กลยุทธ 5.3 จัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงงานวิจัย เพ่ือใหคําปรึกษาและคําแนะนําแก
นักวิจัยรุนใหม  
กลยุทธ 5.4 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรงานวิจัย ท้ังในระดับชาต ิ
และนานาชาต ิ 
กลยุทธ 5.5 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีมีงานวิจัยเปนท่ี
ยอมรับ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย  
กลยุทธ 5.6 จัดทําฐานขอมูลดานการวิจัยท่ีเช่ือมโยงกับหนวยงานวิจัย
ภายนอก 
กลยุทธ 5.7 พัฒนางานวิจัยโดยบูรณากับการเรียนการสอน เพ่ือสรางองค
ความรูในศาสตรทางวิชาชีพครูและการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีแนวคิดรูปแบบและวิธีการ
หลากหลายและ สรางสรรคในการทําวิจัย  
กลยุทธ 2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันท่ีมีช่ือเสียงท้ังใน
ประเทศและตางประเทศเพ่ือผลิตงานวิจัย  

 8. เก่ียวกับการบริการวิชาการ  
สานสมัพันธกับศิษยเกา 
องคกรภายนอกและบุคลากร

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลยุทธ 8.1 จัดวางแผนการพัฒนาครู เพ่ือเปนครูยุคใหมคือครูประจําการ
ท่ีไดรับการพัฒนาโดยหลักสูตรและรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีสอดคลองกับคํา
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ท้ังภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือสนับสนุนงานดานวิชาการ   
 

วาคุณภาพการศึกษาจะไมดีกวาคุณภาพครู  
กลยุทธ 8.2 รวมกับชุมชนวิชาการ เพ่ือพัฒนางานดานการศึกษา  
กลยุทธ 8.3 เปดเวที และ/หรือรวมเวทีกับนักวิชาการ เพ่ือประโยชนตอ
การพัฒนาวิชาการ  
กลยุทธ 8.4 พัฒนาครูข้ันพ้ืนฐานใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน และการใชเทคโนโลยี เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐท่ีจะสงเสริมใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาได  
กลยุทธ 8.5 บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูสูงอายุ เพ่ือใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  
กลยุทธ 8.6 แสวงหาความรวมมือจากศิษยเกา เพ่ือเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะและคณะสงเสริมเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการใหกับศิษยเกา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ 3.1 ใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอน การ
พัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการสอนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในภูมิภาคตะวันตก  
กลยุทธ 3.2 สนับสนุนงานดานภูมิปญญาทองถ่ินและเปนแหลงเรียนรูเพ่ือ
ความเขมแข็งของชุมชน  

 9. เก่ียวกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
 

สงเสริม อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลยุทธ 9.1 สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับ
ภารกิจ ดานอ่ืนๆ อาทิ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ  
กลยุทธ 9.2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย  
กลยุทธ 9.3 สนับสนุนการเผยแพรผลงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ 4.1 สงเสริมอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
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ทองถ่ิน  

 10. เก่ียวกับระบบการบริหาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ  
 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กลยุทธ 10.1 ปรับโครงสรางภาควิชาใหสอดคลองกับศาสตร และ
หลักสูตรท่ีรับผิดชอบ  
กลยุทธ 10.2 จัดตั้งศูนยข้ึนในคณะ เพ่ือเปนการขับเคลื่อนภารกิจของ
คณะไดเต็มศักยภาพ เชน ศูนยพัฒนาครู ศูนยนวัตกรรมทางการศึกษา  
กลยุทธ 10.3 บริหารโดยหลักธรรมรัฐ (Good Governance) โดยยึดหลัก
ความเสมอภาค การมีสวนรวม ความเปนธรรม ตรวจสอบได และโปรงใส  
กลยุทธ 10.4 มีการจัดองคกรและแผนการทางานอยางเปนระบบ โดย
มุงเนนประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร ตลอดจนมีการติดตามผลการ
ประเมินและการปรับปรุงงาน 
กลยุทธ10.5 การสนับสนุนการใหรางวัลความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน
ใน องคกรท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน  
กลยุทธ 10.6 การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน  
กลยุทธ 10.7 นําระบบคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
มาใชเปนกลไกการดาเนินการและประเมินคุณภาพของคณะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ 5.1 พัฒนาคณาจารยใหมีขีดความสามารถสูงเพ่ือความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  
กลยุทธ 5.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีขีดความสามารถสูงเพ่ือ
ความกาวหนาในอาชีพ  
กลยุทธ 5.3 พัฒนาระบบบริหารเชิงรุก มุงเนนสมรรถนะ ประเมินผลงาน
ระดับบุคคล  

 11. เก่ียวกับการจัดการเรยีน
การสอน โดยพัฒนาหลักสูตร
เชิงสรางสรรคใหได
มาตรฐานสากลเนนใหผูเรียนมี

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ 1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
 

มาตรฐานวิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
แหงชาติ  
กลยุทธ 1.2 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรยีนมีการคิด
สรางสรรค  
กลยุทธ 1.3 สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชนหนวยงานระดบัชาติ
และนานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ 1.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนตนแบบการจัดการเรียนการสอน 
และเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เปนท่ียอมรับในระดับประเทศ  

 12. เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษาใหมีความเปนเลิศ
ทางวิชาการ มีคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบตอสังคม 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ 7.1 พัฒนานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตรใหมีคุณลักษณะท่ี    
พึงประสงค  

 13. เก่ียวกับการพัฒนาระบบ
กลไกเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในหนวย 
งานทุกระดับใหมี
ประสิทธิภาพ 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลยุทธ 8.1 สงเสริมงานประกันคุณภาพใหเปนงานประจําท่ีมี
ประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง  
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 ปรัชญา -  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- องคกรแหงความเปนเลิศดานการศึกษา  

 ปณิธาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเปนผูนําใน
การสรางสรรคองคความรู การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และเปนแหลงเรียนรูของสังคม 

 วิสัยทัศน - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- เปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและไดรับ
การยอมรับเปนมหาวิทยาลัย เ พ่ือ ชุมชนอันดับ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- เปนสถาบันช้ันนําท่ีมีความเปนเลิศทางการศึกษา การผลิตและพัฒนาคร ู
บุคลากรทางการศึกษา การวิจัยตลอดจนใหบริการทางการศึกษาไดอยาง
ครอบคลุมทุกดานในระดับสากล 

 พันธกิจ - ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต คุณธรรม
จริยธรรม และมคีวามรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองค
ความรู นวัตกรรมทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษา สงเสริมการ
บริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม อนุรักษทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เ พ่ือความเปนเลิศในระดับประเทศและ
นานาชาติ รวมถึงจัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเปน
ท่ียอมรับในระดับสากล 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-  
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 ประเด็นยุทธศาสตร - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
ตามเกณฑมาตรฐานและการจัดอันดับสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 2 เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการช้ันนําใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การมุงเนนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับ
และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
ยุทธศาสตรท่ี 7 สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ยุทธศาสตร 2555-2558 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหไดมาตรฐานสากลเนนให
ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและสรางสรรค  
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน
นําไปสูการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการ  
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ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการเปน
ผูนําดานครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 นักศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 การประกันคุณภาพ  
ยุทธศาสตรท่ี 8 พัฒนาระบบกลไกเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ในหนวยงานทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ 
1. เก่ียวกับการจัดการเรยีน
การสอน การผลติบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ 

- พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. มาตรฐาน 
วิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปาประสงคท่ี 1.1: ทุกหลักสูตรไดมาตรฐานและผานการรับรองของ สภา
วิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยหรือเหมาะสมเพ่ือสราง
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาหรือนําเขาหลักสูตรการเรียนการสอนสําเร็จรูปท่ีมี
มาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
กลยุทธท่ี 4 เปดหลักสูตรนานาชาติ (เนนประเทศเพ่ือนบานลุมแมนํ้าโขง) 
เชน ลาว เวียดนาม กัมพูชา เปนตน 
เปาประสงคท่ี 1.2 ไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
กลยุทธท่ี 1 รวมมือกับภาคเอกชนและหนวยงานตางๆ ในการเตรียมความ
พรอมใหกับนิสิตกอนออกสูการทํางาน  
กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมรูปแบบการเรียนการพัฒนาความรูใหกับกลุมคนทํางาน 
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เปาประสงคท่ี 1.3 อาจารยผูสอนมีศักยภาพจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมรูปแบบการเรียนการสอนเนนใหคิดและปฏิบัติ 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการเรียนการสอนดวยขอมูลท่ีทันสมัย ทันตอ
สถานการณ 
กลยุทธท่ี 3 ใชเทคโนโลยีและสื่อท่ีทันสมัยในการเรียนการสอน 
กลยุทธท่ี 4 ใหอาจารยหรือหนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งเปนผูมีประสบการณมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานมารวมในการเรียนการสอน 
กลยุทธท่ี 5 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาองคความรูและความสามารถในการ
สอนอยางตอเน่ือง 
เปาประสงคท่ี 1.4 เพ่ือใหนิสิตของมหาวิทยาลัยเปนคนดี ชวยเหลือสังคม 
มีความมุงมั่นและภาคภูมิใจในสถาบัน 
กลยุทธท่ี 1 ผลิตนิสิตและบัณฑิตท่ีสอดคลองตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 2 รณรงคและสรางคานิยมในการเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
และชวยเหลือสังคม  
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมใหนิสิตและบัณฑิตมีความมุงมั่น อดทน และมีจิต
อาสาเพ่ือสังคม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปาประสงค : มีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานเชิงสรางสรรค 
กลยุทธ 1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหไดตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
มาตรฐาน วิชาชีพ (คุรุสภา) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ   
กลยุทธ 1.2 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีการ 
คิดสรางสรรค  
กลยุทธ 1.3 สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางชุมชนหนวยงานระดบัชาติ
และนานาชาติในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
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กลยุทธ 1.4 เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เปนท่ียอมรับใน
ระดับประเทศ  

 2. เ ก่ียวกับการเรียนรูและ
บริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปาประสงคท่ี 2.1 : เปนท่ีพ่ึงดานการเรียนรูและวิชาการของสังคมและ
ชุมชน 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบงานบริการวิชาการ 
กลยุทธท่ี 2 ใหบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของสังคมและ
ชุมชน 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการจัดตั้งศูนยการเรียนรู 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมใหอาจารยและนิสิตนําความรูไปสูการปฏิบัติ เนนการ
ทํากิจกรรมในชุมชน 
เปาประสงคท่ี 2.2 : เกิดความรวมมือกับเครือขายมหาวิทยาลัยและองคกร
ท้ังในและตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 1 สนับสนุนการสรางความรวมมือดานบริการวิชาการกับ
เครือขายตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 2 ขยายเครือขายความรวมมือไปยังภาคเอกชน 
เปาประสงคท่ี 2.3 : เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งและเปนท่ีพ่ึงของ
ภาคสวนตางๆ ในการสรางความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลยุทธท่ี 1 ผนึกกําลังรวมกับมหาวิทยาลัยช้ันนํา และสรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆในอาเซียน 
กลยุทธท่ี 2 เปนศูนยกลางใหคําปรึกษาและบริการวิชาการดานอาเซียน
ใหแกประชาชนและภาคสวนตางๆ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปาประสงค : เปนแหลงถายทอดความรูใหครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ชุมชน 
กลยุทธ 3.1 ใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการสอน การ
พัฒนาผลงานวิชาการ และนวัตกรรมการสอนของครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาในภูมิภาคตะวันตก  
กลยุทธ 3.2 สนับสนุนงานดานภูมิปญญาทองถ่ินและเปนแหลงเรียนรูเพ่ือ
ความเขมแข็งของชุมชน  

 3. เก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปาประสงคท่ี 3.1 : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถตอยอดไปสูเชิง
พาณิชยได 
กลยุทธท่ี 1 สรางระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการวิจัย 
กลยุทธท่ี 2 รวมมือกับภาคเอกชนสรางงานวิจัยเชิงพาณิชย 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูการสรางมูลคาเชิง
พาณิชย และเผยแพรสูสาธารณชน 
เปาประสงคท่ี 3.2 : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาสังคมและ
ทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 1 สรางระบบและกลไกท่ีสนับสนุนการวิจัย 
กลยุทธท่ี 2 รวมมือกับภาคเอกชน/ภาคประชาสังคมสรางงานวิจัยท่ีชวย
พัฒนาสังคมและทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาสังคม
และทองถ่ิน และเผยแพรสูสาธารณชน 
เปาประสงคท่ี 3.3 : เพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยของอาจารยให
สามารถทํางานรวมกับนักวิจัยภายนอกท้ังในและตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 1 สรางนักวิจัยใหมและพัฒนานักวิจัยเดิมใหมีศักยภาพสูงอยาง
ตอเน่ือง 
กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ สามารถเผยแพรในระดับสากล 
เปาประสงคท่ี 3.4 : เกิดความรวมมือดานการวิจยักับองคกรท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือใหงานวิจัยแพรหลายในระดับสากล 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานวิจัย/
สถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 2 สรางพันธมิตรรวมกับหนวยงานวิจัย/สถาบันการศึกษาท้ังใน
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และตางประเทศ 
กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมชองทางในการเผยแพรผลงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 

 4. เก่ียวกับระบบบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ และ
ยกระดับการบรหิาร 
ธรรมาภิบาลของ 
มหาวิทยาลยั 

พัฒนาสงเสริมระบบการบริหารคณาจารยและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปาประสงคท่ี 4.1 : เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการจัดการความรูเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
เปาประสงคท่ี 4.2 : มีระบบการบริหารการเงินอยางยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการดานคาใชจาย 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการบริหารจัดการดานรายได 
กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 
เปาประสงคท่ี 4.3 : มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 1 บริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภบิาล (Good Governance) 
ในทุกระดับ 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 
เปาประสงคท่ี 4.4 : มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย มีขอมูลท่ีครบถวน 
ถูกตองและสามารถเช่ือมโยงครอบคลุมพันธกิจ และเพียงพอตอการ
วิเคราะหตัดสินใจของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
กลยุทธท่ี 1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
กลยุทธท่ี 2 มีฐานขอมูลท่ีทันสมัย และครบถวนทุกยุทธศาสตร และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงกันไดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปาประสงค 1 คณาจารยและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงในการ
ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ 5.1 พัฒนาคณาจารยใหมีขีดความสามารถสูงเพ่ือความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  
กลยุทธ 5.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีขีดความสามารถสูงเพ่ือ
ความกาวหนาในอาชีพ  
กลยุทธ 5.3 พัฒนาระบบบริหารเชิงรุก มุงเนนสมรรถนะ ประเมินผลงาน
ระดับบุคคล  

 5. เก่ียวกับภาพลักษณของ
มหาวิทยาลยั 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปาประสงคท่ี 5.1 : เปนท่ีรูจักและเกิดการยอมรับและเช่ือมั่นในการเขามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหทันสมัยตรง
กลุมเปาหมาย 
กลยุทธท่ี 2 สรางจุดเดนเฉพาะดานของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 3 ประสานความรวมมือกับโรงเรียนและสถาบันวิชาชีพตางๆ 
กลยุทธท่ี 4 สนับสนุนทุนการศึกษาหรือสวัสดิการอ่ืนๆ 
กลยุทธท่ี 3 สรางความเช่ือมั่นใหกับผูปกครอง 
เปาประสงคท่ี 5.2 : เกิดการยอมรับและเช่ือมั่นในคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบ
จากมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 1 สนับสนุนใหนิสิตเขาไปฝกปฏิบัติกับหนวยงานภาคธุรกิจ 
กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนใหนิสิตมีกิจกรรมตางๆท่ีชวยเหลือชุมชนและสังคม 
กลยุทธท่ี 3 จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูและเตรียมความพรอมกอนจบ
การศึกษา 
กลยุทธท่ี 4 สนับสนุนการสรางความไดเปรียบใหกับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย 
เปาประสงคท่ี 5.3 : ชุมชนและสังคมใหการยอมรับในศักยภาพของ
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มหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 1 ประชาสัมพันธความสําเร็จของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 2 เสนอตัวเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมทางวิชาการในระดับ
ภูมิภาคและประเทศ 
กลยุทธท่ี 3 เสนอตัวเปนศูนยกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัด
กิจกรรมตางๆ ของสภาวิชาชีพหรือหนวยงานของรัฐ 
กลยุทธท่ี 4 ประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจกรรมความรวมมือตางๆ กับบุคคล
หรือหนวยงานท่ีมีช่ือเสียง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 

 6. เก่ียวกับการพัฒนาสู
มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green 
University) 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปาประสงคท่ี 6.1 : เปนมหาวิทยาลัยสเีขียว (Green University) ของ
การจัดอันดับโดย University of Indonesia (UI) 
กลยุทธท่ี 1 สรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของบุคลากร ในการ
ประหยัดพลังงาน 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนา และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานรวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 

 7. เก่ียวกับการนําทุนทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และภมูิปญญาทองถ่ินไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปาประสงคท่ี 7.1: ทํานุ บํารุง และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและภมูิปญญาทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน/การวิจัย เพ่ือการ
ทํานุ บํารุง และอนุรักษศลิปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณ ีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยรักและภาคภูมิใจใน
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ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมปิญญาทองถ่ิน 
เปาประสงคท่ี 7.2 : ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ิน
ไดนําไปใชสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือใหคงอยูอยางยั่งยืน 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปาประสงคท่ี 7.3 : เกิดความมีสวนรวมกับชุมชนและทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับชุมชนและ
ทองถ่ินในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบาน 
กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและเครือขาย
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- 

 8. เ ก่ียวกับการวิจัยและ
สรางสรรค 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปาประสงค : มีงานวิจัยเชิงสรางสรรคในระดับชาติและนานาชาติ  
กลยุทธ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหมีแนวคิดรูปแบบและวิธีการ
หลากหลายและ สรางสรรคในการทาวิจัย  
กลยุทธ 2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันท่ีมีช่ือเสียงท้ังใน
ประเทศและตางประเทศเพ่ือผลิตงานวิจัย  

 9. เก่ียวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปาประสงค : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและ
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การวิจัย  
กลยุทธ 6.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

 10. เก่ียวกับนักศึกษา - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปาประสงค : นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
กลยุทธ 7.1 พัฒนานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตรใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค  

 11. เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพ 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปาประสงค : มีระบบการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 8.1 สงเสริมงานประกันคุณภาพใหเปนงานประจําท่ีมีประสิทธิภาพ
อยางตอเน่ือง  
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ภาคผนวก ค 
การเทียบเคียงสมรรถนะดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ปจจัยนําเขา 
สกอ. 2.2 อาจารยประจาํท่ีมีคณุวุฒิ

ปริญญาเอก  
-  
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 79.37* 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 64.52* 
* คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ข้ึนไป 

สมศ. -   

สกอ. 2.3 อาจารยประจาํท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันคิดเปนรอยละ 51.59*   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันคิดเปนรอยละ 6.45*  
* คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5=รอยละ 30 ข้ึนไป 

สมศ. -   

สกอ. 2.5 หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรยีนรู  

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ใชผลการดําเนินงานและคะแนนจากระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชใน
อัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 
- มีการจัดระบบในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
ของนักศึกษาท้ังในดานหองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆดานกายภาพท่ี
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน
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อ่ืนๆ และดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยอยาง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
- มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในดานหองสมุดและแหลงเรียนรู
ตางๆดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ และดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยอยางครอบคลุมและท่ัวถึงทุกขอไมต่ํากวา3.51จากคะแนนเต็ม 5     
- มีการนําผลการประเมินคุณภาพในดานหองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆ
ดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ และดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนอง
ความตองการของผูรับบริการ 

สมศ. -   

สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย  

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนท้ังสิ้น 8,518,692 
บาท แบงเปนเงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 1,041,140 
บาท เงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 7,477,552 บาท   
คิดเปน 135,217.33 บาทตอคน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน เทากับ 13,569,014.98 บาท จําแนกเปนทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงทุนภายในท้ังหมด 478,250 บาท (คิดเปนรอยละ 3.52) และ
แหลงทุนจากภายนอกท้ังหมด 13,090,764.98 บาท (คิดเปนรอยละ 
96.48) คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง 
182,134.43 บาท/คน 
 

สมศ. -   
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กระบวนการ 
สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  - มีแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาชาติ โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน 
- มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงานภายในระดับ
ภาควิชา/หนวยงาน 
- มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในแผนยุทธศาสตร ดําเนินการตาม
แผน และติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน ปฏิบัติการ
ประจําป รวมถึงมีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลท่ีไดไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปตอไป 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- คณะศึกษาศาสตรไดวิเคราะหแผนกลยุทธและแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ท้ัง 5 พันธกิจ คือ ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยมีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร 
(Strategic map) และการจัดทําผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป 
- มีการติดตามการดําเนินงานโดยไดมอบหมายใหงานประกันและ ก.พ.ร. 
ทําการรายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน ในระบบบริหารยุทธศาสตรและ
มีการรายงานผลการประเมินรอบ 12 เดือน โดยผานท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารประจําคณะพิจารณา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธ
กิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 
- มีการจัดทําตารางการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร กับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาของ
ชาติ 

สมศ. 16. ผลการพัฒนาใหบรรลตุาม
ปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบัน 
16.1 ผลการบริหารสถาบันให

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีการกําหนดอัตลักษณของคณะผานความเห็นของสภามหาวิทยาลัย คือ 
การเปนท่ีพ่ึงของสังคมและชุมชน มีการดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริม        อัต
ลักษณ เชน โครงการมหกรรมพลังชุมชนกับการมีสวนรวมในการพัฒนา
เพ่ือความอยูดีมีสุขของชุมชน โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน และโครงการ
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เกิดอัตลักษณ สรางและพัฒนา SP ดานวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 

- คณะมีการดําเนินงานใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมเกิดองคความรู
ใหมๆ  
- คณะมีการนําองคความรูท่ีไดจากดําเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมไป
เผยแพร ประกวด แขงขันในระดับประเทศจนเปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ เชน รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ ไดรับรางวัล Distinguished  
Fellow of Global Strategic Management Inc Award จากโครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งท่ี 3 (ICER 2010) ณ ประเทศ
เวียดนาม และไดรับประกาศเกียรติคุณดาน หนวยวิจัยและพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชนและการจัดการความรู จากการดําเนินการเพ่ิมขีด
ความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว จากองคการบริหารสวนตําบลหนองแวง เปนตน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะมีการกําหนดอัตลักษณของคณะผานความเห็นของสภา
มหาวิทยาลัย คือ ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค และไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
และกําหนดพันธกิจท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน มีการดําเนิน
กิจกรรมตางๆพรอมท้ังประเมินแผนและรายงานผลการดําเนินงาน 
เชน โครงการบริการวิชาการ และโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีสามารถ
ช้ีนํา ปองกัน และแกปญหาใหกลุมวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  
- มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการคณะศึกษาสาสตร พ.ศ.2554-2558” 
เพ่ือช้ีแจงใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนรับทราบแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ บุคลากรสายวิชาการมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในโครงการ “การ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางสรางสรรค” แลวนําความรู ท่ีไดมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร และกระตุนให
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คณาจารยเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค โดยจัดทําแบบประเมินตนเองของอาจารยเก่ียวกับ
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคสวน
บุคลากรสายสนับสนุน มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรใน
แตละสายงาน เพ่ือวิเคราะหปญหาและรวมกันหาแนวทางในการปฏิบัติท่ีดี 
รวมถึงเปดโอกาสในการพัฒนาตนเองจากการเขาอบรมดูงาน สนับสนุน
การศึกษาตอ และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ  สําหรับนักศึกษาคณะมี
การสนับสนุนเงินสาขาวิชาละ 15,000 บาท ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษา 
- คณะมีผลการดําเนินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันท่ีสอดคลองกับอัตลักษณมีคะแนนเทากับ 4.09 จากคะแนนเตม็ 5 
- คณะมีการดําเนินงานใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม โดยไปจัด
โครงการ/กิจกรรมท่ีเปนประโยชน เชน โครงการวันเวลาภาษาไทย และ
โครงการลานดนตรี สุนทรียเพลงไทย เปนตน 
- คณะมีนักศึกษาท่ีไดรับการยกยองในระดับชาติในประเด็นเก่ียวกับ    อัต
ลักษณ เปนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย นายแสนรัก บัวทอง 
ไดรับเกียรติบัตร “ผูไดรับทุนการศึกษา ทปอ./สอท. สรางสรรค” จากท่ี
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยและสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
และยังมีนักศึกษาท่ีไดรับเกียรติบัตรจากการเขารวมกิจกรรม/โครงการท่ี
หนวยงานตางๆจัดข้ัน เปนตน 

 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ผลการสํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 
ตามอัตลักษณของคณะพบวามีผลการประเมินเฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.33 จาก
การประเมินบัณฑิตจํานวน 834 คน และผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษารอยละ 36.10 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- จากการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ คือ ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ทํา
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ใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตรงตามความพึงพอใจของนายจางและ
ผูประกอบการ เห็นไดจากการมีงานทําของบัณฑิตและผลการสอบบรรจุ
เขารับราชการของบัณฑิตในแตละปอยูในลําดับตนๆ อีกท้ังมีการศึกษาตอ
ในระดับปริญญาโทและเอกจํานวนมาก นอกจากน้ีผลการสํารวจคุณภาพ
ของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2553 ตามอัตลักษณของคณะ
พบวามีผลการประเมินเฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.58 จากการประเมินบัณฑิต
จํานวน 121 คน และผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของนายจางท่ีมี
ตอผูสําเร็จการศึกษารอยละ 25.05 

 17. ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนท่ีสงผล 

- มีการนําองคความรู ท่ีไดจากดําเนินการในประเด็นเก่ียวกับ    
เอกลักษณตามจุดเดนไปเผยแพร ประกวด แขงขันในระดับประเทศจน
เปนท่ียอมรับในระดับชาติ เชน โครงการศึกษาศาสตร มมส. รวมใจ
สวดอิติปโส 108 จบ ไดรับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงาน
คุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ จากมูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท 
และนายกานตชนก ใครอุบล ไดรับรางวัลเยาวชนคนเกงในโครงการดวย
รักและหวงใยในราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ไดรับทุนการศึกษา ทปอ./สอท. 
สรางสรรค จากท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยและสมาคม
อธิการบดีแหงประเทศไทย และยังมีนักศึกษาท่ีไดรับเกียรติบัตรใน
โครงการ teaching contest ในระดับอุดมศึกษา การประกวดสักวา
กลอนสด ระดับอุดมศึกษา และการประกวดคําขวัญและบทรอยกรอง
สงเสริมพระพุทธศาสนา เปนตน (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีการกําหนดเอกลักษณของคณะผานความเห็นของสภามหาวิทยาลัย คือ 
การเปนท่ีพ่ึงของสังคมและชุมชน มีการดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริม        
จุดเนนดังกลาว เชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมเรียนรูสูชุมชน 
โครงการสานสัมพันธครูวิทยสูชุมชน โครงการครูอาสาสูชุมชน เปนตน  
- คณะมีการดําเนินงานใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคมท้ังโครงการ
ของมหาวิทยาลัย คณะวิชา หรือโครงการท่ีนักศึกษาเปนผูริเริ่ม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะมีการกําหนดอัตลักษณของคณะผานความเห็นของสภา
มหาวิทยาลัย คือ ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค และไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
และกําหนดพันธกิจท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน มีการดําเนิน
กิจกรรมตางๆพรอมท้ังประเมินแผนและรายงานผลการดําเนินงาน 
- มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธท่ีกําหนดอยางครบถวน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการคณะศึกษาสาสตร พ.ศ.2554-2558” 
เพ่ือช้ีแจงใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนรับทราบ บุคลากร
สายวิชาการ คณาจารยไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรคเห็นไดจากการท่ีนักศึกษาช้ันปท่ี 4-5 สามารถนํา
ความรูประสบการณท่ีไดรับจากการเรียนไปใชในกระบวนการจัดการเรียน
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การสอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงการจัดทําโครงการพัฒนาประสบการณ
วิชาชีพท่ีเปนประโยชนสนองความตองการของสังคมจนเปนท่ีประจักษแก
องคกรภาครัฐและเอกชน สวนบุคลากรสายสนับสนุนจะมีสวนรวมใน
คณะทํางานการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกสอน สัมมนาการ
ฝกสอน และฝกงานทุกภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาปฏิบัติตามกลยุทธ
ท่ีกําหนดเห็นไดจากการท่ีนักศึกษาใชความคิดสรางสรรคจัดทําโครงการ
พัฒนาประสบการณวิชาชีพ เชน โครงการ “friend massage เพ่ือลด
ความเหน่ือยลาจากการทํางาน” โครงการ “แหลงเรียนรูตลอดชีวิตราคา
ถูก ผูกสัมพันธชุมชน” โครงการ “รําลึกครูกลอนยอนรอยไทย” เปนตน 
- ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการดําเนินการตาม
จุดเนน และจุดเดนหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันมีคะแนนเฉลี่ย 
4.09 จากคะแนนเต็ม 5 
- มีการดําเนินงานเพ่ือบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของสถาบันท่ีเกิดประโยชนตอสังคม โดยใหนักศึกษาทํากิจกรรม/โครงการ
ท่ีเก่ียวกับการใชความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางคุณคาแกสังคม เชน โครงการ 
“แหลงเรียนรูตลอดชีวิตราคาถูกผูกสัมพันธชุมชน” โครงการฝกอบรม 
“ปองกันและแกปญหายาเสพติดและโรคเอดสในสถานศึกษา” เปนตน 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร  

- มีระบบกลไกในการเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง และการปด
หลักสูตร เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
- ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
- มีคณะกรรมการในการควบคุมและกํากับใหมีการดําเนินการเปด-ปด 
หลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร  
 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ไมกลาวถึงความรวมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรระหวางสถาบัน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 
- ไมกลาวถึงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกวามีหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัยคิดเปนรอยละเทาใด 
- ไมกลาวถึงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทําวิจัย (ป.โท แผน ก 
และ ป. เอก) มีจํานวนนักศึกษา คิดเปนรอยละเทาใด 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันภาครัฐ
หรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตรคิดเปนรอยละ 85.71 
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ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
- ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย คิดเปนรอยละ 57.69 ของหลักสูตรท้ังหมด
ทุกระดับการศึกษา 
- ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทําวิจัย (ป.โท แผน ก และ 
ป. เอก) มีจํานวนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 33.75* * ตองมีจํานวน
นักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีศึกษาอยูในทุกระดับการศึกษา 

สมศ. -   

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- มีแผนในการพัฒนาบุคลากรและมีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
- มีการสรรหาบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง
งานและประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังมีมาตรการในการสราง
ขวัญกําลังใจใหกับบุคคลากร และใหความสําคัญตอความพึงพอใจของ
บุคลากร  
- มีการติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามา
ใชในการจัดการเรียนการสอนและมีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับคณาจารยและบุคลากรเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตนให
เปนไปตามจรรยาบรรณท่ีกําหนด  
- มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและนําผลการพัฒนาเขาท่ีประชุม
เพ่ือใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตอไป 

- 

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มีคุณภาพอาจารยเทากับ 4.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีคุณภาพอาจารยเทากับ 3.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน  

- มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- คณะไดใหคณาจารยจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 โดยใหจัดสงกอนและหลงั
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- มีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลง
มือปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริงดวยตนเอง ซึ่งมีการจัดการศึกษาท้ังในและ
นอกหองเรียนหรือการทําวิจัย 
- มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ จากหนวยงานภายนอก
สถาบันหรือชุมชนมามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน  
- มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
- มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีผลการประเมินทุกรายวิชา 

การจัดการเรียนการสอน มิฉะน้ันจะไมดําเนินการเบิกคาสอนใหกับ
อาจารยผูสอนในรายวิชาดังกลาวและมีรายวิชาท่ีจัดใหนักศึกษาไดมี
การศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพ่ิมเติมจากการจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาท้ังแบบบรรยาย
(มคอ.3) และของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรยีนการ
สอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีผลการประเมินรายวิชาสวนใหญไม
ต่ํากวา 3.51 ยกเวนรายวิชา 466404 ท่ีมีผลการประเมิน 3.47 และในบาง
รายวิชาท่ีมีผูสอนหลายคน ซึ่งมีผูสอนบางคนท่ีมีผลการประเมินต่ํากวา 
3.51  

สมศ. -   

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

- มีการนําผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
- คณะมีการจัดทําแผนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียน
การสอนของคณาจารยและบุคลากร 
- คณะมีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- คณะมีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคอยางนอยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปรญิญาตรทุีกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 
- มีการสนับสนุนงบประมาณและมีการจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- มีการดําเนินการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท และเอก (อยางนอยทุก 5 
ป) 
- มีการเผยแพรขาวสาร สนับสนุนงบประมาณ และมีการจัดประชุม
นําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จัดทําบทความวิทยานิพนธ
ตีพิมพลงในวารสาร และสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ
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ระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
- คณะมีการสนับสนุนการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ โดย
สนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธและมีการรองรับการใช
ประโยชนจากหนวยงานจากหนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ 

สมศ. 

1. บัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- คณะสํารวจภาวะการทํางานของบัณฑิตในระบบออนไลนท่ี สกอ. จัดข้ึน 
พบวา มีผลการดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 4.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะสํารวจภาวะการทํางานของบัณฑิต โดยการเก็บรวบรวมขอมูล 2 
ครั้ง ครั้งแรกชวงบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรและติดตามผลจน
ครบรอบการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาครบ 1 ป พบวา มีผลการ
ดําเนินงานไดคะแนนเทากับ 4.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

2. คุณภาพของบัณฑติ
ปริญญาตร ีโท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 พบวา มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ท้ังหมด 2,310 คน และมีการสํารวจความพึง
พอใจของผูบังคับบัญชา ผูประกอบการ และผูเก่ียวของในการใชบัณฑิต 
จํานวน 3 ดาน ดังน้ี 1) ความรูความสามารถทางวิชาการ (4.19) 2) 
ความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน (4.16) และ 3) ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ (4.41) รวม 3 ดานไดคาลี่
ยอยูในระดับ 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2553 พบวา มีผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ท้ังหมด 483 คน ตามลําดับ และมีการสํารวจ
ความพึงพอใจของนายจาง จํานวน 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม (4.63) 2) ดานความรู (4.56) และ 3) ดานทักษะทางปญญา 

-213- 

 



 องคประกอบและตัวบงช้ี ความเหมือน ความตาง 
(4.54) 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล (4.63)   5) ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (4.55)  
และ 6) ดานทักษะวิชาชีพ (4.49)   รวม 6 ดาน ไดคาลี่ยอยูในระดับ 4.57 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

3. ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มีการสงเสริมใหนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาเปนผูชวยวิจัยและสงเสรมิให
นักศึกษามีการตีพิมพ มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
และมีการจัดตั้งเวทีสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการใหกับนักศึกษา
และบุคคลท่ัวไป ไดแก การจัดระชุมวิชาการปละ 3 ครั้ง การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ปละครั้ง และมีวารสารท่ีอยูในฐานขอมูล TCI 
จํานวน 3 ฉบับ มีวารสารในระบบออนไลนเพ่ือใหนักศึกษาเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ ในปการศึกษา 2553 มีรอยละของผลงานผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพเทากับ 23.75 ผลการดําเนินงานได
คะแนน 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- มีการสงเสริมใหนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาเปนผูชวยวิจัยและสงเสรมิให
นักศึกษามีการตีพิมพ มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ
และมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมการประชุมวิชาการเสมอ ในป
การศึกษา 2553 และ 2554 มีรอยละของผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพโดยเฉลี่ยเทากับ 34.82 ผลการดําเนินงานได
คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4. ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูใน
ประกาศของ สมศ. โดยการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก มี
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรเนนคุณภาพงาน การทําวิทยานิพนธ และตีพิมพ
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เผยแพรผลงานท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสารตางประเทศ
เทาน้ัน รวมถึงมีโครงการในความรวมมือกับตางประเทศหลายโครงการ ใน
ปการศึกษา 2553 มีรอยละของผลงานผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีไดรับการตีพิมพเทากับ 75.00 ผลการดําเนินงานไดคะแนน 5 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- มีการสงเสริมใหนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาเปนผูชวยวิจัยและสงเสรมิให
นักศึกษามีการตี พิมพ มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยเชิง
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมการ
ประชุมวิชาการเสมอ ในปการศึกษา 2553 และ 2554 มีรอยละของ
ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพโดยเฉลี่ย
เทากับ 14.74 ผลการดําเนินงานไดคะแนน 1.47 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร  

- มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา 
- มีจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา ไดแก ทางเวป
ไซต วารสาร บอรดประชาสัมพันธ/กระดานขาว หนังสือ วารสาร 
- มีการจัดกิจกรรม/โครงการ สัมมนา เผยแพรความรู เพ่ือพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  
- มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา มีการ
ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ลงเวปไซตคณะ หนังสือ จุลสาร 
- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา ไดแก 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานสัมพันธพ่ีนอง โครงการเทค
โนสงกรานต-สืบสานวัฒนธรรมไทย และโครงการ   แท็บเล็ตกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูอาเซียน เปนตน 
- มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการดานการจัดบริการให
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คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดานการ
จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา และดานมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาทุก
ขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
- การใหบริการใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ตองการของนักศึกษา โดยการนําผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการ 

สมศ. -   

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

- มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งคณะไดมีการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุกดาน 
- มีการจัดอบรมการใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
ไดแก กิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา เปนตน 
- มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับ
ระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมท่ีกําหนด 
- มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายและจัดกิจกรรมรวมกัน
ภายในและภายนอกคณะ ไดแก โครงการไมเรียวเกมส โครงการ
วิทยาศาสตรการกีฬาสัมพันธ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) และโครงการกีฬา
เช่ือมสัมพันธศึกษาศาสตร-ครุศาสตร มมส-มรม (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 
- มีการประเมินความสําเร็จและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

สมศ. -   

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  

- มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย หรืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
- มีการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค และ
ดาํเนินการตามระบบท่ีกําหนดมีระบบการบริหาร งานดานการวิจัย โดยมี
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การสอน 
- มีโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย เชน โครงการสัมมนา
บุคลากรสายการสอน เรื่อง “Empowering new Faculty Staff” ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
- มีการติดตามผลและประเมินผลท้ังการจัดสรรงบประมาณ และงาน
สนับสนุนการวิจัยของคณะ 
- มีการดําเนินการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือสงเสริม
พัฒนาพันธกิจดานการวิจัยและงานวิจัยเชิงสรางสรรค 

การกําหนดผูรับผิดชอบหลัก และมีการจัดทํา Flowchart ในการทํางาน 
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
- มีการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอนคณาจารยในคณะศึกษาศาสตรโดยมีการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ และมีการสนับสนุนให
นิสิตมีงานวิจัยรวมกับอาจารย ท้ังนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก  อีก
ท้ัง กําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรี โท และเอก เขารวมประชุมวิชาการ
และการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีคณะจัดข้ึน 
- มีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัยอยางเพียงพอ โดยมี
หนวยงานวิจัยท่ีทําหนาท่ีในการประสานงานติดตอการดําเนินงานและ
โครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย ไดแก ศูนยปฏิบัติการวิจัย มีแหลง
คนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย เชน เว็บไซตฝายวิจัย มีกิจกรรมการ
สงเสริมงานวิจัย เชน จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 
- มีระบบและกลไกเพ่ือสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิ
ปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหาของสังคม โดยจัดทําโครงการหน่ึง
หลักสูตรหน่ึงชุมชน สนับสนุนใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมในการใหบริการ
วิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบยั่งยืนในรูปแบบตางๆ 
ตามความถนัดและความเช่ียวชาญของหลักสูตร โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยประยุกตตามโจทยท่ีชุมชนและทองถ่ิน
ตองการ ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวน 4 
โครงการ ไดแก โครงการหองเรียนแหงความสุขโดยใชไอซีทีเปนฐาน  
โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการอานออกเขียนได 
โครงการ “หมอลํานอย” วิถีหมอลํานําชุมชนยั่งยืน และโครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูสําหรับนักเรียนและชุมชน โรงเรียนบานวังแสง ต.วังแสง อ.แก
ดํา จ.มหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการนําผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
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สรางสรรคมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานและบันทึกหลักฐานการ
ทํางาน  
- มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย 
ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคซึ่ง
เก่ียวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย จัดใหมีการประชุม
และสงเสริมใหนักศึกษาเขาประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ 
- มีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ท้ังงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีสงเสริมการวิจัย ไดแก มีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
และมีโครงการประชุมทางวิชาการโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูดานการ
วิจัย 

สมศ. -   

สกอ. 

4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค  

- มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติโดย
จัดทําโครงการสนับสนุนการเผยแพรผลการวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคสูสาธารณชนหลายชองทาง ไดแก การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ วารสารการวิจัย และเวปไซต 
- มีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน เชน โรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม นําชุดการเรียนรูท่ีไดจากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการ
เรียนรูสําหรับครูไปพัฒนาบุคลากร 
- มีแนวปฏิบัติในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชนโดยเฉพาะในเชิงพาณิชยและหาวิธีการสงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูวิจัยและคณะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีหนวยวารสารของคณะทําหนาท่ีคัดสรรบทความวิจัยตีพิมพลงใน
วารสาร และมีเวปไซตของคณะในการเผยแพรงานวิจัย มีการสังเคราะห
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งานวิจัยในช้ันเรียนของคณาจารยและเผยแพร สนับสนุนใหคณาจารยมี
ผลงานวิจัยเผยแพร 
- สนับสนุนใหคณาจารยสังเคราะหงานวิจัยของคณาจารยเผยแพรโดยจัด
ใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะ ในสื่อประเภทตางๆ 
ไดแก เวปไซต เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยโดยมีเจาหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก 
มีการสนับสนุนงบประมาณ 
- มีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน โดยมีการสรางเครือขาย
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และสนับสนุนคาตอบแทนในการ
พิจารณาบทความวิจัยระดับนานาชาติ 
- มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนซึ่งกําหนดหลกัเกณฑและวิธีการในการรักษา
สิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัย และของสถาบันในผลประโยชนท่ีเกิด
จากการซื้อขายหือทําธุรกิจท่ีเปนผลจากงานวิจัยตามรายละเอียดขอรับ
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
- คณะศึกษาศาสตรมีการประกาศใหเงินรางวัลแกผูสรางสรรคผลงาน 
สงเสริมใหอาจารยจดสิทธิบัตรผานเจาหนาท่ีของศูนยบมเพาะธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารย นักวิจัยในการ
จดสิทธิบัตรการซื้อขาย ทรัพยสินทางปญญา 

สมศ. 

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีไดรับการ 
ตีพิมพหรือเผยแพร 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในรายงานจากการประชุมวิชาการหรือ
จํานวนการตีพิมพในวารสารระดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI จํานวน 
5 เรื่อง (นับคานํ้าหนัก 0.25) และมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
วารสารท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR จํานวน 27 
เรื่อง (นับคานํ้าหนัก 0.75) มรีอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ
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ตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนอาจารยประจํา (จํานวน 63 คน) เทากับ 
34.13 และผลการประเมินจําแนกตามกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเทากับ 5 คะแนน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ในปการศึกษา 2553 และ 2554 มีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพใน
รายงานจากการประชุมวิชาการหรือจํานวนการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI จํานวน 26 เรื่อง (นับคานํ้าหนัก 0.25) และมี
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีมีช่ือปรากฏในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR จํานวน 1 เรื่อง (นับคานํ้าหนัก 1.00) มีรอยละงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรตอจํานวนอาจารย
ประจํา (จํานวน 144.5 คน)เทากับ 12.28 และผลการประเมินจําแนกตาม
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเทากับ 5 คะแนน 

6. งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณาจารยท่ีนําไปใชประโยชน
จํานวน 14 เรื่อง มีรอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
คณาจารยท่ีนําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจาํ 22.22 และผลการ
ประเมินจําแนกตามกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเทากับ 5 
คะแนน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ในปการศึกษา 2553 และ 2554 มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
คณาจารยท่ีนําไปใชประโยชนจํานวน 44 เรื่อง มีรอยละของผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณาจารยท่ีนําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารย
ประจํา 30.45 และผลการประเมินจําแนกตามกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรเทากับ 5 คะแนน 

7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มีผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ ไดแก หนังสือ/ตํารา ท่ีผาน
การขอผลงานทางวิชาการ จํานวน 2 เลม (นับคานํ้าหนัก 1.00) บทความ
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วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 1 เรื่อง (นับคา
นํ้าหนัก 0.25)  และมีหนังสือตํารา จํานวน 25 เลม (นับคานํ้าหนัก 0.75)  
มีรอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพเทากับ 33.33 และ
ผลการประเมินเทากับ 5 คะแนน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ในปการศึกษา 2553 และ 2554 มีผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรอง
คุณภาพ ไดแก หนังสือ/ตํารา ท่ีผานการขอผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 
เลม (นับคานํ้าหนัก 1.00) บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ จํานวน 13 เรื่อง (นับคานํ้าหนัก 0.25)  และมีหนังสือตํารา 
จํานวน 15 เลม (นับคานํ้าหนัก 0.75)  มีรอยละของผลงานวิชาการท่ีไดรับ
การรับรองคุณภาพเทากับ 10.73 และผลการประเมินเทากับ 5 คะแนน 

สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคม  

- มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
- มีการนําผลการประเมินมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม ไดแก มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในประเด็นกลยุทธท่ี 3 การ
กระจายการใหบริการวิชาการสูสังคม เปาประสงคท่ี 6 สงเสริมบริการ
วิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินฯ มีการกําหนด
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ  
- มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกระดับ ใน
ระดับปริญญาตรี อ.ดร.จิระพร ชะโน ไดบูรณาการงานบริการวิชาการการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนรายวิชา 0506103 การศึกษาแบบเรียนรวม 
สาขาการศึกษาพิเศษ และในระดับบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ 
ไดใหบริการวิชาการกับชุมชนและนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชา 0501803 รายวิชาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สาขาการบริหารการศึกษา 
- คณาจารยไดบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการโดยนําประเด็นท่ีได
พบเห็นจากการใหบริการวิชาการมาเปนหัวขอในการเสนอขอพิจารณา
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ทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแกสังคม “โครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึง
ชุมชน” ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2555  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม มีการกําหนดนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร มีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนา/แกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็ง หรือมีการ
เผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกชุมชน ประเทศชาติ นานาชาติ 
- มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรูปแบบ
กิจกรรม/โครงการ ไดแก โครงการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนวรรณคดีไทย ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการจาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค รวมกัน
พัฒนาเพ่ือปวงประชาเปนสุขเทิดไทองคราชันย โครงการแนวทางสงเสริม
สุขภาพจิตใจในชุมชนสําหรับครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในชุมชน และ
โครงการโทรทัศนครู  
- มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ไดแก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
สาระการเรียนรูทองถ่ิน: การขับเคลื่อนเพ่ือการจัดการเรียนรู และโครงการ
โทรทัศนครูในเขตภาคกลางตอนลาง 

สมศ. 8. ผลการนําความรูและ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ จ า ก ก า ร
ใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีการจัดโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 19 โครงการ โดยมีการนํา
ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และมีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนางานวิจัย รอยละของโครงการกิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยเทากับ 73.68 และ
ผลการประเมินเทากับ 5 คะแนน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ในปการศึกษา 2553 และ 2554 มีการจัดโครงการบริการวิชาการ
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ท้ังหมด 14 และ 12 โครงการ ตามลําดับ โดยมีการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน และมีการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใช
ในการพัฒนางานวิจัย รอยละของโครงการกิจกรรมบริการวิชาการท่ีบูรณา
การกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยเทากับ 42.31 และผลการประเมิน
เทากับ 5 คะแนน 

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม  

- มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบจากการใหบริการวิชาการตอ
สังคมท้ังผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารยและบุคลากรผูรับบริการท้ังในดานการ
นําความรูความเช่ียวชาญไปใชประโยชน และมีการนําผลการประเมินไป
พิจารณากําหนดระบบและกลไกการใหบริการวิชาการของคณะ 
- มีการเผยแพรความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณชน 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีการสํารวจความตองการดานบริการวิชาการของชุมชนและหนวยงาน
เครือขาย ฝกประสบการณวิชาชีพครู และไดนําผลการสํารวจเขาท่ีประชุม
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาแนวทางในการวางแผนงาน 
- คณะศึกษาศาสตรมีขอตกลงความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งแตป 2554 
จนถึงปจจุบัน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- คณะมีการสํารวจความตองการของบุคลากรทางการศึกษาและนํามา
จัดทําเปนแผนการบริการวิชาการ มีการสํารวจความตองการในการรับ
บริการวิชาการแกชุมชนในเรื่องตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการท้ัง
เอกสารผานหนวยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และสํารวจความ
พึงพอใจตอการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคมผานทางเวปไซต
ของคณะ 
- มีการจัดโครงการพัฒนาครูท้ังระบบโดยรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2, สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, 2 และ 3, สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ภายใตความรวมมือกับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการใหบรกิารทางวิชาการแกสงัคม
ในเรื่องหลักสูตรการฝกอบรมครู 8 หลักสูตร 
       นอกจากน้ียังมีโครงการความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับ
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โรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” ท่ีคณะสนับสนุนบุคลากรเขาไปมี
สวนรวมเปนกรรมการบริหารโรงเรียน เปนวิทยากรอบรมพัฒนาครูเรื่อง
การทําวิจัยและการจัดการเรียนการสอน และสงนักศึกษาไปเปนวิทยากร
ในการจัดคายและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน   

สมศ. 

9. ผลการเรียนรูและเสริม 
สรางความเขมแข็งของชุมชน
หรือองคกรภายนอก 

- มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีตั้งไว คิดเปนรอยละ 
100 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน
หรือองคกร มีการกําหนดแผนและเปาหมายการดําเนินงานในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ และดําเนินการตามแผนท่ีวางไว ซึ่งการ
ดําเนินงานมีการประชุมช้ีแจง ศึกษาปญหาความตองการ กําหนดกลยุทธ 
จัดทําแผน ปฏิบัติการตามแผนดวยการกระตุน สงเสริม แนะนํา มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรุปบทเรียนเพ่ือสะทอนปญหา ขอเสนอแนะท่ี
นําไปสูการปรับปรุง  
- คณะมีการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีตั้งไวจํานวน 5 โครงการ โดยทุก
โครงการบรรลุเปาหายตามแผนท่ีตั้งไว คิดเปนรอยละ 100 
- ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรม
อยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทําแผนบริการวิชาการและโครงการบริการ
วิชาการโดยการมีสวนรวมของชุมชน องคกรตางๆ มีศูนยการจัดการความรู
ขององคกรชุมชนสงผลใหผูนําและสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูและมีการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการ
ดําเนินการจัดการความรูของชุมชน 
- ชุมชนหรือองคกรมีกลไกการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดย
คงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนและองคกร โดยมีการดําเนินการ
จัดการความรูท่ีมีกิจกรรมสําคัญ 13 ข้ันตอนดังน้ี 1) ทําความเขาใจผูนํา
ชุมชน (กํานัน ผูใหญบาน) 2) สรางทีมและแกนนํา 3) ศึกษาบริบท วีการ
จัดการความรูและแผนแมบทชุมชน 4) สรางวิสัยทัศนการจัดการความรู 
และจําแนกประเภทของความรูท่ีตองการ 5) สรางความเขาใจกิจกรรม
พัฒนาการจัดการความรู 6) จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู 
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7) พัฒนาความรูพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรสําหรับผูท่ีจะจัดเก็บขอมูล 8) 
สรางตัวช้ีวัดความสําเร็จ 9) สงเสริมการแสวงหาความรูและศึกษาดูงาน
การจัดการความรูท่ีดีเดน 10) ทําการสรุป ทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนาการ
จัดการความรู 11) ดําเนินการนํารองใชกิจกรรมในกระบวนการจัดการ
ความรูขององคกรชุมชน ควบคูกับกิจกรรมพัฒนางานของกลุม 12) การ
สรุปบทเรียนสะทอนผลในระดับกลุม หมูบาน และขามหมูบาน และ 13) 
ดําเนินการยกระดับความรูและจัดการความรูในประเด็นอ่ืนจนเกิดองค
ความรูท่ีชัดเจน 
- มีผลกระทบท่ีเปนประโยชน สรางคุณคา ตอสังคม ชุมชน หรือองคกรมี
ความเขมแข็ง โดยอาศัยการจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีเนนองคกรชุมชน
แหงการเรียนรู การพ่ึงพาตนเอง มีกลไกหนุน สงเสริม และเขาถึงการใช
ทรัพยากรในระดับทองถ่ิน รวมถึงมีการเรียนรูท่ีตอเน่ืองและยกระดับองค
ความรู 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชน
หรือองคกร โดยการใหบริการวิชาการตอสังคมและชุมชนหลายโครงการ 
เชน โครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูท้ังระบบตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2553-2555 ภายใตศูนยเครือขายของคณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) เริ่มจากการประชุมวางแผนเตรียมความพรอมในการดําเนินการ
ยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูท้ังระบบโดยการประสาน
ความรวมมือไปยังชุมชนท่ีเก่ียวของโดยตรงทําใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและเปน
แนวทางในการวางแผนการอบรมวาควรดําเนินไปในทิศทางใด จากน้ันจึง
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและกรรมการนิเทศติดตามประเมิน
โครงการ และประเมินหลักสูตร แบงผูรับผิดชอบเปนรายหลักสูตร 
ประกอบดวยคณะกรรมการท้ังท่ีมาจากคณะศึกษาศาสตรและสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกวิทยากรและผูเขารับ
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การอบรม ในระหวางการดําเนินงานของโครงการมีการประชุมปรึกษา
ระหวางคณะกรรมการเพ่ือประสานงานใหเกิดความเขาใจ และหลังการ
ดํ า เ นินโครงการมีการประชุมคณะกรรมการเ พ่ือสะทอนปญหา 
ขอเสนอแนะท่ีนําไปสูการปรับปรุง นอกจากน้ีในสวนของศูนยเครือขาย
คณะศึกษาศาสตรยังมีการจัดอบรมหลักสูตรครูบรรณารักษ หลักสูตรครู
แนะแนว และหลักสูตรครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ศูนยวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษาของคณะไดรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพ
ม.) ฝกอบรมครูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐม 
- ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรม
อยางตอเน่ือง เชน โครงการยกระดับคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาและครู
ท้ังระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2553-2555 ซึ่งเปนโครงการ
ตอเน่ือง 3 ปงบประมาณ รวมไปถึงการใหบริการวิชาการโรงเรียนวัดบาน
โปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” เพ่ือชวยพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตอเน่ืองมา
ตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน เปนตน 
- ชุมชนหรือองคกรมีกลไกการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน โดย
คงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนและองคกร เห็นไดจากภายหลังการ
จัดกิจกรรมใหกับชุมขนหรือองคกรแลวมีการนําไปปฏิบัติตอ เชน ภายหลัง
จากครูผูเขารับการอบรมเขารวมกิจกรรมคลินิกวิจัยแลวครูเริ่มหันมาทํา
วิจัยเพ่ือแกปญหาในช้ันเรียนของตนเองมากข้ึน จนกระท่ังในปจจุบัน
ครูผูสอนมีผลงานจากการวิจัยช้ันเรียนคิดเปนรอยละ 100 และสวนใหญมี
ผลงานวิจัยอยูในระดับดี 
- มีผลกระทบท่ีเปนประโยชน สรางคุณคา ตอสังคม ชุมชน หรือองคกรมี
ความเขมแข็ง เห็นไดจากผลการประเมินการใหบริการวิชาการวาสามารถ
นําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปใชในการทํางานไดจริงมากกวารอย
ละ 80 

18. ผลการช้ีนําและ/หรือ - มีกิจกรรมท่ีเปนประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน สังคม และชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แกปญหาสังคมในดานตางๆ 
ของสถาบัน 

 - คณะมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสงเสริม สนับสนุน ประเด็นช้ีนําภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีผานความเห็นของสภามหาวิทยาลัย คือ สวัสดิภาพ
นักศึกษา เชน โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% เปนตน 
- มีนักศึกษาไดรับการยกยองระดับนานาชาติหรือนานาชาติ เชน นายจตุร
พล พิมพสุวรรณ ไดรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา และนางสาว
นลินี พฤติพันธพิศุทธ ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการกรุงไทยตนกลาสีขาว 
และงานวิจัยในงานวันนักประดิษฐแหงชาติไดทุนศึกษาดูงานประเทศ
มาเลเซีย เปนตน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- คณะมีกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสงเสริม สนับสนุน ประเด็นช้ีนําภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีผานความเห็นของสภามหาวิทยาลัย คือ ความคิด
สรางสรรค และจิตสาธารณะ ไดแก โครงการศิลปากรอาสา เพ่ือชวยเหลือ
และฟนฟูผูประสบอุทกภัย โครงการเสริมสรางความรู ฟนฟูสุขภาพจิต เพ่ือ
คุณภาพชีวิตผูประสบอุทกภัย โดยมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 
- มหาวิทยาลัยไดรับการยกยองระดับชาติ/นานาชาติ ไดแก การไดรับ
เกียรติบัตรผูสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุขในสถานการณอุทกภัย 
จังหวัดนครปฐม 2554 และมีองคกรระดับชาติมาเยี่ยมศูนย คือ 
international organization of migration (IOM) มาเยี่ยมชมศูนยพักพิง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะท่ีเปนศูนยท่ีมีระบบการจัดการท่ีดีและ
เปนระบบในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย เปนตน  

สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และคณะดําเนิน
กิจกรรม/โครงการตามระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- มีการประเมินผลสาํเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีการสรุปผลการประเมินและรายงานผลใหผูบริหารและ
ผูเก่ียวของรับทราบ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน จากการบูรณาการในรายวิชา และจากการบูรณาการใน
นอกจากน้ีคณะยังไดรับงบสนับสนุนใหดําเนินงานดานงานวิจัย ดานการ
พัฒนานิสิตสูการประกันคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร ตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี คือดานคุณธรรมจริยธรรม ดานยาเสพเสพติด และดาน
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- มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน จากการบูรณาการในรายวิชาและกิจกรรมโครงการ
นักศึกษา  
       การบูรณาการในรายวิชา เชน รายวิชาความเปนครูและการ
บริหารจัดการในช้ันเรียน รายวิชาสารัตถะความเปนครู จรรยาบรร
วิชาชีพครู และรายวิชาวิชาการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) รายวิชาสัมมนาสังคมศึกษามีการนํา
นักศึกษาเขาดูงานในสถานท่ีสําคัญ มีการนําโครงการวันเวลาภาษาไทย
มาบูรณาการกับรายวิชาอิทธิพลวรรณกรรมตะวันออกท่ีมีตอวรรณกรรม
ไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
       การบูรณาการในกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา เชน โครงการ
สวดอิติปโส 108 จบ ครั้งท่ี 4 พัฒนานิสิต โครงการปฏิบัติธรรมช้ีนําชีวิต
และเสริมสรางจริยธรรมความเปนครู โครงการคนหาสุดยอดนิสิตเทคโน
ฯท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติด ีสาขาเทคโนฯ 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) โครงการบายศรีสูขวัญ โครงการไหวครู 
โครงการวันครู และพิธีมอบครุสิทธ์ิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ประชาธิปไตย 
- มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บนเวปไซตคณะ 
- ไมมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดย
การนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญศิลป ของคณะศึกษาศาสตรไปบรรเลง 
ไดรับรางวัลการประกวดขับรองเพลงพ้ืนบาน (รําโทนและฉอย) และการ
อานทํานองเสนาะ 
- มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ โดยมีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และมีโครงการจัดตั้งศูนย
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และมีนักศึกษาไดรับรางวัลสาขาศิลปวัฒนธรรม
จากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
และผูสูงอายุ เน่ืองในวันเยาวชนแหงชาติ 

สมศ. 

10. การสงเสรมิและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม บรรลุเปาหมายตามแผนท่ีวางไว คิดเปนรอยละ 100 
- มีการบูรณาการโครงการ/กิจรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตสงผลใหเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน เชน โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม โครงการปฏิบัติธรรมสรางเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย: วรรณคดีและวรรณกรรมรวมสมัย 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) โครงการสืบสานภาษาไทย กิจกรรมการ
แสดงดนตรีไทย และการประกวดสุนทรพจน เปนตน (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มีการดําเนินงานไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยกําหนดแผนกลยุทธ
ของคณะตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย กําหนดเปนยุทธศาสตรท่ี 4 คือ 
อนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือมุงพัฒนา
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีการจัดสรรงบประมาณในการจัด
โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนดําเนินการตาม
ข้ันตอนในแผนการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบอยางตอเน่ือง เผยแพร
ประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมผานทางเวปไซต และมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานโดยการประเมินผลการจัดโครงการและประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
- คณะมีแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีตอเน่ือง โดยกําหนด
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เปนแผนกลยุทธป 2554-2559 และไดกําหนดแผนปฏิบัติราชการประจําป
ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธตอเน่ืองทุกป 
- คณะมีนักศึกษาไดรับการยกยองในระดับชาติจากสถาบันตางๆ ในดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน นายกานตชนก ใครอุบล ไดรับ
การคัดเลือกในโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเกงในพระบรมราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เปนตน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- มีการดําเนินงานไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยกําหนดเปนนโยบาย
ในแผนยุทธศาสตรของคณะ ยุทธศาสตรท่ี 6 คือ อนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินในภูมิภาคตะวันตก มีการระบุ
มาตรการ แตงตั้งคณะกรรมการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตลอดจนดําเนินการตามข้ันตอนในแผนการจัดกิจกรรมอยางเปนระบบ 
และมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานโดยการประเมินผลการ
จัดโครงการของผูเขารวมโครงการ 
- คณะมีแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีตอเน่ือง เชน 
โครงการสืบสานภาษาไทย ท่ีไดดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2535 
ตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน และจะดําเนินการตอไปจนถึงปการศึกษา 2559 
- คณะมคีณาจารยและนักศึกษาไดรับการยกยองในระดับชาติจากสถาบัน
ตางๆ ในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน รศ.ดร.วิสาข       
จัติวัตร คณะบดีคณะศึกษาศาสตร ไดรับโลครุศาสตรดีเดน ในฐานะศิษย
เกาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย 
ไดรับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “ครูสดุดี” ในฐานะ
กรรมการท่ีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และสรางคุณประโยชน
ตอสภาครูและวิชาชีพทางการศึกษา และรางวัลอาจารยดีเดนของคณบดี
คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย เปนตน 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีอาคารสถานท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความสุนทรีย 
- มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมีการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรมตาม
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จัดกิจกรรมสม่ําเสมอ แผนยุทธศาสตรท่ี 4 คือ อนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรม

ของทองถ่ิน จากการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเปนความรวมมือ
รวมใจของนักศึกษาและบุคลากร 
- มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนสภาพแวดลอมภายในอาคารและรอบ
อาคารใหสวยงามตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสี เ ขียว (Green 
University) มีระบบบริหารจัดการดานพลังงานสิ่งแวดลอม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามมาตรฐานอยางมีคุณภาพและมีการบูรณา
การระบบเหลาน้ันใหเขากับการดําเนินการทุกดานของมหาวิทยาลัย 
- มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจโดยรวมเทากับ 
4.00 จากคะแนนเต็ม 5  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- มีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม 
จากการจัดกิจกรรม เชน การรําอวยพร การบรรเลงดนตรีไทย โครงการ
เทิดไทองคราชัน โครงการ 12 สิงหา ศึกษารวมใจเทิดไทราชินี เปนตน 
- มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนสภาพแวดลอมภายในอาคารและรอบ
อาคารใหสวยงาม นอกจากน้ียังมีการตกแตงดวยภาพวาด ตนไมตกแตง 
และงานปูนปนตางๆ 
- มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมมีความพึงพอใจโดยรวมเทากับ 
4.14 จากคะแนนเต็ม 5  

สกอ. 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน  

- คณะกรรมการประจําคณะทุกคนมีความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง มีความเขาใจในนโยบายของคณะ แผนกลยุทธท่ีมีความ
สอดคลองกับแผนอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติแผน กล
ยุทธของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินการประชุมกรรมการประจําคณะ
และมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
- ผูบริหารคณะมีการกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนใหคณะศกึษาศาสตรเปนหนวยงานท่ีมีความเปน
เลิศดานการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
เขาสูวิชาชีพทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน ภายใน ป พ.ศ.2563 โดย
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจํา และจัดทํา
แผนกลยุทธคณะศึกษาศาสตร 
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ไปสูการปฏิบัติในการประชุมเปนประจําอยูเสมอ เพ่ือทบทวนเปาหมาย 
ปรับแผน และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของ  
- ผูบริหารของคณะรวมกันกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจ 
แผนกลยุทธ นําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจนโดยการจัดประชุม
คณะกรรมการใหบุคลากรทุกระดับรับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
และมีการเผยแพรผานเวปไซตของคณะ 
- มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ี
ใหกับผูปฏิบัติงานแตละระดับ และดําเนินงานในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย และมีการจัดประชุมคณาจารยและบุคลากรคณะเพ่ือรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร 
- ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยคํานึงถึงประโยชน
ของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

- ผูบริหารมีการถายทอดแผนกลยุทธและคํารับรองการปฏิบัติราชการทุก
งานเพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติมีการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการ
ถายทอดประสบการณ มีคูมือปฏิบัติงาน และมีการนํากระบวนการจัดการ
ความรูมาใชในการถายทอดประสบการณ 
- สภาสถาบันประเมินผลการบรหิารงานของสถาบันและผูบรหิารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรมดําเนินการรับการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/การประเมินตนเองของกรรมการ
ประจําคณะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ผูบริหารมีการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน และมีจัดทําระบบ
ฐานขอมูลของคณะเพ่ือติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และมีการนําขอมูลมาใชปรับแผนกลยุทธ  
- ผูบริหารมีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือเพ่ิมทักษะ
หรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน เชน มีการสอนงานใหกับผูรวมงาน การ
สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมความรู มีการสนับสนุนใหมีวิทยากร
จากภายนอกมาใหความรูและถายทอดประสบการณ 
- คณะกรรมการประจําคณะไดมีการประเมินการบริหารงานของตนเองโดย
ยึดหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรมุงเนนการให
ขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
บริหารงานอยางตอเน่ือง 

สมศ. 

12. การปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีของสภาสถาบัน 

- ในระดับคณะไมตองประเมิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-  
13. การปฏิบัติตามบทบาท  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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หนาท่ีของผูบริหารสถาบัน - มีการประเมินผลคณบดีโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงตั้งโดยใช

วิธีการประเมินโดยใชผลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบดวยองคประกอบท่ี 7 
การบริหารจัดการ องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ และ
องคประกอบท่ี 9 ระบบกลไกการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ผลการ
ประเมินไดคะแนนเฉลีย่เปน 5 จากคะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ผูบริหารของคณะมีการบริหารงานดวยความโปรงใส เปนธรรม     
ตรวจสอบได โดยมีการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผน
กลยุทธ และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน มีการกําหนดแผนกลยุทธ
และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจนตามตัวบงช้ีตามเกณฑ สกอ. สมศ. 
และ กพร. ในมิติตางๆ ไดแก 1) มิติการพัฒนาองคกร 2) มิติการพัฒนา 
และ 3) มิติของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรยีนรู  

- มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูมาจดัเก็บอยางเปนระบบ โดย
มีการสรุปรวบรวมความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู บอกเลาถึง
ประสบการณ และเผยแพรในลักษณะของเอกสาร สื่อสิ่ งพิมพ 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศิลปากร) และทางเวปไซต
ของคณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีระบบการพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตโดยมี
การขยายโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ ผลการขยายโอกาสทางการศึกษาป 2554 เปนไปตามแผน
ท่ีวางไวรอยละ 50 ของหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งเปดจัดการเรียนการ
สอนรวม 3 ศูนยการศึกษา ไดแก หองเรียนจังหวัด นครราชสีมา จังหวัด
อุดรธานี และมหาสารคาม จํานวน 7 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรบริหาร
การศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา การวิจัย
และประเมินผลการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายและกีฬา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ แผน
พับประชาสัมพันธหลักสูตร ปริญญาตรี โท และเอก คณะศึกษาศาสตรมี
นโยบายสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรไดทําวิจัยในช้ันเรียนและทําวิจัย
ในการพัฒนางาน พรอมท้ังสงเสริมใหนิสิตท้ังในในระดับปริญญาตรี โท 
และเอก ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือใหเกิดองคความรูใหมๆ  
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- มีนโยบายพัฒนาความรูและทักษะดานการวิจัยใหกับนิสิต คณาจารย 
และบุคลากร เพ่ือใหมีความรูดานการวิจัยและเกิดความตอเน่ืองของการ
พัฒนางานวิจัย เชน การพัฒนาผลงานวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
และการพัฒนาผลงานวิชาการของคณาจารย มีเวทีใหนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีดีดานการบริการวิชาการ
และการบริหารจัดการ 
- มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณโดยมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในวันศึกษาศาสตรเพ่ือถาย
โอนความรูจากผูอาวุโสสูคนรุนใหมเพ่ือเปนแนวทางในการนําเทคนิคไป
ประยุกตใชในการพัฒนาใหสอดคลองกับความสนใจและบริบทของแตละ
งาน ประสบการณและบทเรียนจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิในงานวัน
ศึกษาศาสตร 
- มีการจัดการความรูแบบบูรณาการโดยการดําเนินการรวมกันของ
บุคลากรภายในและภายนอกคณะ เชน หนวยวิจัยและพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชนและการจัดการความรู ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตป 
2542- ปจจุบัน ไดรวมกับแหลงทุน การสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง การสรางกลุมเครือขายองคกรชุมชนวิสาหกิจชุมชน 
และการวิจัย เพ่ือพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชน และโครงการความรวมมือ
แกไขความยากจน พัฒนาและสุขภาวะจังหวัด และมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และบุคลากรคณะรวมการประกวด MSU_Knowledge 
Management Awards 2012 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน
ประเด็นความรูท่ี 3 รูปแบบเทคนิคการสอนและวัดผลประเมินผล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะมีการกําหนดประเด็นกลุมเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ครอบคลุมการพัฒนาดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย การประกัน
คุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
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และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
- มีการจัดทําแผนงานดําเนินงานการจัดการความรูแยกสายวิชาการและ
สายสนับสนุน มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายท่ีสอดคลองแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย และมีการกํากับติดตามกิจกรรม/โครงการตางๆ
ใหเปนไปตามแผน 
- มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรงตามประเด็นความรูท่ีกําหนดตามแผนจัดการความรูและ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีการจัดกิจกรรม/
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการเชิญบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ีมี ผลงานดี เด นด าน วิชาการและผลงานด าน วิจั ยมา ข้ึน เวทีจั ด
ประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
โดยนําความรูและประสบการณท่ีไดมาเปนแนวทางการทําผลงานวิชาการ 
และกําหนดแผนงาน รายการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือหัวขอการวิจัย
อยางเปนรูปธรรม 

สมศ. -   

สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ  

ใชผลการดําเนินงานรวมกับทางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
-  

สมศ. -   

สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในการ
ดําเนินการดานความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร โดยผูบริหารระดับสูง 
หัวหนาภาควิชา หัวหนาท่ีรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักของคณะรวม
เปนกรรมการ 
- มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและไดจัดลําดับ
ความเสี่ยงท่ีคณะไดมีการดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีการวิเคราะหความเสี่ยงตามพันธกิจหลักดานตางๆ เชน ดานการ
บริหาร ดานการเงิน ดานการผลิต และมีการวิเคราะหโครงการในระบบ
สารสนเทศบริหารความเสี่ยง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงโดย
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- มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและได
ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
- มีการนําผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปตอไป 
- มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

ครอบคลุมดานระบบการเงินและงบประมาณ ดานนโยบาย ดานกลยุทธ 
ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก และอ่ืน ๆ 

สมศ. -   

สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

- คณะมีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย 
- มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ
และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
- ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจเพ่ือ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรรและ
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมี
เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ ซึ่งมีแนว
ทางการจัดหาแหลงทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน
และเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของคณะศึกษาศาสตรในทุกดานให
เปนไปตามเปาหมาย มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปของประชาคม 
- คณะมีการจัดทํารายงานการใชจายเงินทุกเดือนเสนอตอคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัย  ไดจัดพิมพรายงานการใชเงินจากระบบ 
MIS เพ่ือรายงานตอสภาสถาบันทุกเดือน 
- มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง โดยจัดทํา
รายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการ ดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร
เปนรายงานท่ีแจงใหทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไม และไดใชเงินกับ
กิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายใน
แตละแผนเทาไร 
- มีหนวยตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป เพ่ือทําหนาท่ี
ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบัน
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กําหนด 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานเงินโดยกําหนดแนวทางการจัดหา
แหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และเพียงพอ
สําหรับการบริหารกิจการของคณะตามเปาหมาย และมีแนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรโดยเปนท่ียอมรับท่ัวไปของประชาคม 
- คณะมีการจัดทํารายงานการเงินอยางเปนระบบประกอบดวย
งบประมาณ รายรับ คาใชจาย และงบดุล ปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) มีการ
จัดทํารายงานทางการเงิน ปละ 2 ครั้ง เสนอผูบริหารของคณะรับทราบ
และจัดทํารายงานทางการเงินโครงการพิเศษ เชน งบดุล งบรายได-
รายจาย เสนอผูบริหารคณะเปนประจําทุกเดือนและเสนอรายงานทางการ
เ งินตอกองคลังสําหรับจัดทํารายงานทางการเงินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 
- มีการจัดทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายไดประจําปงบประมาณ 
- มีหนวยตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน และคณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของคณะเปน
หนวยงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนคณะจาก
หนวยงานภายนอกท่ีเขามาตรวจสอบ 

สมศ. -   

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

- มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบ ประสานงาน และผลักดันใหมีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ืองตั้งแตระดับคณะ 
ภาควิชา สาขาวิชา ไปจนถึงระดับผูปฏิบัติงาน  
- มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/ภาควิชา 
- มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดทําแผนประกัน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- คณะมีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบันโดยกําหนด
ตัวบงช้ีท่ีสะทอนอัตลักษณ คือ การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน 
- มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ คือ ระบบ CHE QA 
ONLINE 
- มีการใหบุคลากรทุกระดับเขามามีสวนรวมดานการประกันคุณภาพ โดย
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คุณภาพการศึกษา สรางความเขาใจใหกับบุคลากรมีการดําเนินการตาม
แผนตามวงจร PDCA มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
องคประกอบ ตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา 
และมาตรฐานและตัวบงช้ีของ สมศ. และเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยผานระบบ CHE QA Online และนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ นํา SAR/CAR 
เสนอตอมหาวิทยาลัยและมีการเผยแพรตอสาธารณชนผาน Website 
ของคณะคณะศึกษาศาสตร รวมถึงนําผลการประกันคุณภาพไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
- มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางานและมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตลอดจนปรับปรุง
ตัวบงช้ีในการดําเนินงานของคณะ 
 

นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอน มีรายงานผลการประเมินการสอนของ
คณาจารย มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของผูใชบัณฑิตใน
การประชุม Focus group ผูบริหารสถานศึกษา และไดนําเสนอเขาท่ี
ประชุมกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 
- คณะมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกคณะ ไดแก เครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัย มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานประกันคุณภาพทุก
วันศุกรสุดทายของเดือน ประชุม KM ประกันคุณภาพ การเปนเครือขาย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับบัณฑิตศึกษาระหวางคณะ  
ไดแก โครงการแขงขันกีฬาเช่ือมสัมพันธระหวาง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และมีเครือขาย
ภายนอกคณะ   
- มีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดจากการดําเนินงานประกันคุณภาพเสนอเปนแนว
ปฏิบัติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีคณาจารยและบุคลากรทํา
โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณป 2554  เรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการสรางพลังรวมการจัดการความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะไดใชตัวบงช้ีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค  
- มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนในการดําเนินงานการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีระบบฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการ
บริหารและการตัดสินใจ คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS 
(Exclusive Information System) และระบบ MIS (Management 
Information System) เปนระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน 
ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑ
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พึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร 
ระบบฐานขอมูลวิจัย เปนตน นอกจากน้ีทางคณะยังไดมีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
- มีการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของการรวมเปน
กรรมการ รวมกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือ
การใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆดานการประกัน
คุณภาพ นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตและบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานหรือโครงการท่ีทาง
คณะจัดข้ึนผานทางเวปไซตของคณะ  
- คณะศึกษาศาสตรไดสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
คณาจารยและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับงานประกันคุณภาพในระดับคณะ
วิชา/หนวยงานไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (knowledge 
sharing) เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการประกัน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังมีการสงเสริมให
บุคลากรเขารวมการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพท่ีหนวยงาน
ภายนอกจัดและเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานภายนอก
ดวย  

 9.2 การดําเนินงานตาม  
อัตลักษณของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ไมมีรายงานผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีระบบกลไกในการพัฒนาสถาบันใหมีเอกลักษณตามท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยมีกําหนดใหมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค โดยการสงเสริมการใชความคิดสรางสรรค
สนับสนุนพันธกิจและจัดโครงการกิจกรรมตางๆ 

- มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร โดยคณะกําหนดแผนกลยุทธ
และอัตลักษณคือผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
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ราชการท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 
- บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือใหบรรลุ
ตามจุดเนนของสถาบัน โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงให
บุคลากรรับทราบแผนและนําไปปฏิบัติ สําหรับคณาจารยมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในกระบวนการจัดทํา
แผนการเรียนรู กิจกรรมฝกงาน และโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ
สนองความตองการของสังคม เปนตน สวนนักศึกษาใชความคิดสรางสรรค
ทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ 

- มีผลการดําเนินงานท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาใหกับสังคมท่ีเก่ียวของ
กับเอกลักษณและเผยแพรตอสาธารณะ โดยการจัดกิจกรรม เชน โครงการ
วันเวลาภาษาไทย โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ โครงการลาน
ดนตรี สุนทรียเพลงไทย เปนตน 

- มีการประเมินผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป และนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาในปถัดไป 

สมศ. 15. ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยตน
สังกัด 

- มีผลประเมินการประกันคณุภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดระดับดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดมีคาเทากับ 
4.26 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูในระดับดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดมีคาเทากับ 
4.39 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูในระดับดี 

ผลลัพธ 
สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการ

เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดใหกับนักศึกษา 

-มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร  
- มีการระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา 
- คณะดําเนินการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- มีการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดยการ
ประชาสัมพันธเผยแพรไปยังผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา ในเวปไซต
ของคณะ ติดขาวประชาสัมพันธท่ีบอรดหนาคณะ และ facebook ฝาย
กิจการนักศึกษา 
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ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 
 

- มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติ คือ โครงการ “นอมนําเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชาวคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รวมใจสวดอิติปโส 108 จบ” ท่ีคณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศ ใน
การประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดยการ
ประชาสัมพันธเผยแพรไปยังผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา ในเวปไซต
ของคณะและในคูมือนักศึกษาของคณะ 
- มีนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ คือ นายภาณุพงษ เงาะ
ลําดวน รหัส 06510197 ไดรับรางวัลผูมีความประพฤติดีงามจากพุทธ
สมาคมแหงประเทศไทย 

สมศ. -   
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ภาคผนวก ง 
การเทียบเคียงสมรรถนะดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 องคประกอบและตัวบงช้ี ความเหมือน ความตาง 

ปจจัยนําเขา 
สกอ. 2.2 อาจารยประจาํท่ีมีคณุวุฒิ

ปริญญาเอก  
-  
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 67.93* 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 64.52* 
* คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5= รอยละ 60 ข้ึนไป 

สมศ. -   

สกอ. 2.3 อาจารยประจาํท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันคิดเปนรอยละ 26.42   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันคิดเปนรอยละ 6.45  
* คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5=รอยละ 30 ข้ึนไป 

สมศ. -   

สกอ. 2.5 หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอม
การเรยีนรู  

- มีการจัดระบบในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูของนักศึกษาท้ังในดานหองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆดาน
กายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ และดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัย อยางครอบคลุมและท่ัวถึง 
- มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในดานหองสมุดและแหลงเรียนรู
ตางๆดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ และดานระบบสาธารณูปโภคและ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีการจัดการและใหบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชใน
อัตราสวน 1 : 0.13 FTES 
- 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชใน
อัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 
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รักษาความปลอดภัย อยางครอบคลุมและท่ัวถึงทุกขอไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5     
- มีการนําผลการประเมินคุณภาพในดานหองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆ
ดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ และดานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ี
สนองความตองการของผูรับบริการ                                                                         

สมศ. -   

สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย  

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน เทากับ 3,977,400.00 บาท จากจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 53.00 คน คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยประจํา 
75,045.28 บาท นอกจากน้ีคณะยังไดรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไป
นําเสนอผลงานวิจัยตางประเทศจํานวน 698,549.23 บาท และคณะ
ศึกษาศาสตรสนับสนุนอีก 594,246.29 บาท รวมท้ังสิ้น 1,292,795.52 
บาท 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบัน เทากับ 13,569,014.98 บาท จําแนกเปนทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหลงทุนภายในท้ังหมด 478,250 บาท (คิดเปนรอยละ 3.52) และ
แหลงทุนจากภายนอกท้ังหมด 13,090,764.98 บาท (คิดเปนรอยละ 
96.48) คิดเฉลี่ยตออาจารยและนักวิจัยประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง 
182,134.43 บาท/คน 
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สมศ. -   

กระบวนการ 
สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  - มีแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาชาติ โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน 
- มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูหนวยงานภายในระดับ
ภาควิชา/หนวยงาน 
- มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 
พันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จในแผนยุทธศาสตร ดําเนินการตามแผน และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน ปฏิบัติการประจําป รวมถึงมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลท่ีไดไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําปตอไป 
 
 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- การพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรเปนการปรับปรุงแบบมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนของคณะ ประกอบดวย รองคณบดี หัวหนา ภาควิชา 
ผูชวยคณบดี หัวหนาสํานักงานเลขา หัวหนางาน และตัวแทนคณาจารยท่ี
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
- มีการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการทุกสัปดาห
แรกของเดือน 
- ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงมั่นในการปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนองคกร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- การพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรมาจากท่ีประชุมประจําคณะ 
กรรมการประจําคณะ  
- มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 
- บุคลากรบางสวนยังไมเห็นความสําคัญ/ความจําเปนของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
- มีการจัดทําตารางการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร กับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาของ
ชาติ 

สมศ. 16. ผลการพัฒนาใหบรรลตุาม
ปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบัน 
16.1 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิต

ตามอัตลักษณ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 17. ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนท่ีสงผล 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสตูร  

- มีระบบกลไกในการเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง และการปด
หลักสูตร เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
- ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
- มีคณะกรรมการในการควบคุมและกํากับใหมีการดําเนินการเปด-ปด 
หลักสูตร และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร  
- ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย คิดเปนรอยละ 64.70 
- ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทําวิจัย (ป.โท แผน ก และ 
ป. เอก) มีจํานวนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 20.60* ของจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีศึกษาอยูในทุกระดับการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันภาครัฐ
หรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตรคิดเปนรอยละ 85.71 
ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
- ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท้ังระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย คิดเปนรอยละ 57.69 
- ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการทําวิจัย (ป.โท แผน ก และ 
ป. เอก) มีจํานวนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 33.75* ของจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีศึกษาอยูในทุกระดับการศึกษา 
* ตองมีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของ
จํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีศึกษาอยูในทุกระดับการศึกษา 

สมศ. -   

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- มีแผนในการพัฒนาบุคลากรและมีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพ่ือสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
- มีการสรรหาบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง

- 
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งานและประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังมีมาตรการในการสราง
ขวัญกําลังใจใหกับบุคคลากร และใหความสําคัญตอความพึงพอใจของ
บุคลากร  
- มีการติดตามใหคณาจารยนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามา
ใชในการจัดการเรียนการสอนและมีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพ
สําหรับคณาจารยและบุคลากรเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตนให
เปนไปตามจรรยาบรรณท่ีกําหนด  
- มีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและนําผลการพัฒนาเขาท่ีประชุม
เพ่ือใหขอเสนอแนะและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรตอไป 

สมศ. 14. การพัฒนาคณาจารย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน  

- มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
- ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาท้ังแบบบรรยาย
(มคอ.3) และของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
- มีรายวิชาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูดวยตนเองใหผูเรียนลง
มือปฏิบัติจริงในสถานท่ีจริงดวยตนเอง ซึ่งมีการจัดการศึกษาท้ังในและ
นอกหองเรียนหรือการทําวิจัย 
- มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ จากภายนอกสถาบันมามสีวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอน เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ การให
คําปรึกษา และการสอบวิทยานิพนธ 
- มีการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรยีนการ
สอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีผลการประเมินทุกรายวิชาไมต่ํากวา 
3.51 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและปจจัยสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีผลการประเมินรายวิชาสวนใหญไม
ต่ํากวา 3.51 ยกเวนรายวิชา 466404 ท่ีมีผลการประเมิน 3.47 และในบาง
รายวิชาท่ีมีผูสอนหลายคน ซึ่งมีผูสอนบางคนท่ีมีผลการประเมินต่ํากวา 
3.51  

สมศ. -  
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สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการ

พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

- มีการนําผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
- คณะมีการจัดทําแผนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังดานบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียน
การสอนของคณาจารยและบุคลากร 
- มีการเผยแพรขาวสาร สนับสนุนงบประมาณ และมีการจัดประชุม
นําเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ จัดทําบทความวิทยานิพนธ
ตีพิมพลงในวารสาร และสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ
ระหวางสถาบันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
- คณะมีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
- คณะมีการสนับสนุนการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร  
- คณะมีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในระดับปริญญาตรี
จากผูใชบัณฑิต และมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- มีการดําเนินการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท และเอก (อยางนอยทุก 5 
ป) 
 

สมศ. 

1. บัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2. คุณภาพของบัณฑติ
ปริญญาตร ีโท และเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

3. ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

4. ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร  

- มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา 
- มีจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา ไดแก ทางเวป
ไซต วารสาร บอรดประชาสัมพันธ 
- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา  
- มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา มีการ
ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ลงเวปไซตคณะ 
- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา ไดแก 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานสัมพันธพ่ีนอง โครงการเทค
โนสงกรานต-สืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการวันศึกษาศาสตร โครงการ
สัมมนา และโครงการสัมมนาวิชาการ เปนตน 
- มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการดานการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดานการ
จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา และดานมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาทุก
ขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
- การใหบริการใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ
ตองการของนักศึกษาโดยการนําผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการ 

 

สมศ. -   

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการ
สงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

- มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งคณะไดมีการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุกดาน 
- มีการจัดอบรมการใหความรูดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
- มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับ
ระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งคณะไดมีการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุกดาน แผนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ไดแก  1) กิจกรรมวิชาการท่ี
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 2) กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริม
สุขภาพ 3) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 4) กิจกรรม
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จากกิจกรรมท่ีกําหนด 
- มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายและจัดกิจกรรมรวมกัน
ภายในและภายนอกคณะ ไดแก โครงการไมเรียวเกมส โครงการ
วิทยาศาสตรการกีฬาสัมพันธ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) และโครงการ
กระดานดําสัมพันธ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
- มีการประเมินความสําเร็จและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 5) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งคณะไดมีการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุกดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 
3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมศ. -   

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  

- มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย หรืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
- มีการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอน 
- มีโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย 
- มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
- มีการติดตามผลและประเมินผลท้ังการจัดสรรงบประมาณ และงาน
สนับสนุนการวิจัยของคณะ 
- มีการดําเนินการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง             
เพ่ือสงเสริมพัฒนาพันธกิจดานการวิจัยและงานวิจัยเชิงสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานวิจัยหรืองานสรางสรรค และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดมีระบบการบริหาร งานดานการวิจัยโดย
คณะกรรมประจําคณะ และคณะกรรมการวิจัยของคณะ และคณะ
ศึกษาศาสตรไดจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานวิจัยของคณะ  
- มีการบูรณการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอนคณาจารยในคณะศึกษาศาสตรโดยไดจัดทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนมีการจัดการเรียนการสอน โดยใชวิจัยเปนฐาน ใน
รายวิชาท่ีสอนอาจารยใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการทําวิจัยเพ่ือเพ่ิม
ทักษะการทําวิจัยใหกับนักศึกษา คณาจารยภาควิชาการศึกษาไดมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน คือ Research-Based 
Learning, Problem-Based Learning, Discovery-Based learning 
และคณาจารยภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูวิธีการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ Micro Teaching, Diary 
Record learning Model 
- มีโครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย ไดแก ในกิจกรรมโครงการการ

-249- 
 



 องคประกอบและตัวบงช้ี ความเหมือน ความตาง 
เสวนาการเรียนการสอนและการวิจัย คณะศึกษาศาสตรมีการจัดสรรทุน
สนับสนุนคณาจารยบุคลากรและนักศึกษาในการทําวิจัย  ท้ังน้ีคณะมี
ทรัพยากรบุคคลคือมีคณาจารยท่ีมีประสบการณการวิจัยท่ีเอ้ือและให
คําปรึกษากับคณาจารย และบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัย
ได 
- คณะมีการจัดสรรงบประมาณรายได 5% เปนทุนวิจัย 
- มีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรดานการวิจัยอยางเพียงพอ โดยมี
หนวยงานวิจัยท่ีทําหนาท่ีในการประสานงานติดตอการดําเนินงานและ
โครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย มีหองปฏิบัติการวิจัยท่ีสงเสริมการ
ทําวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา ไดแก หอง  Self – Access เพ่ือเปน
แหลงคนควาในการทํางานวิจัยของบุคลากรในคณะ และหองปฏิบัติการ
ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาท่ีมีอุปกรณคอมพิวเตอรและ
อุปกรณดานสื่อโสตท่ีนักศึกษาสามารถใชในการเรียนและการทําวิจัยได มี
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของกองบริหารการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
มีการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร เพ่ือใชในการบริหาร
จัดการระดับคณะ มีโครงการประชุมทางวิชาการโดยเชิญวิทยากรมาให
ความรูดานการวิจัย มีคณะกรรมการวิจัยคณะศึกษาศาสตรและ
คณะกรรมการในแตละโครงการวิจัยเปนกลไกในการดําเนินความรวมมือ
ในการทําวิจัย ระหวางนักวิจัยในคณะศึกษาศาสตรกับองคกรภายนอกและ
การบันทึกความเขาใจ (MOU) กับสํานักงานสภาการศึกษา (สกศ.) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการนําผลการประเมินระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานและบันทึกหลักฐานการ
ทํางาน  
- มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนสวนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย 
ใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครง การวิจัยหรืองานสรางสรรคซึ่ง
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เก่ียวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย จัดใหมีการประชุม
และสงเสริมใหนักศึกษาเขาประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการ 
- มีการจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ท้ังงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ และ
กิจกรรมอ่ืนๆท่ีสงเสริมการวิจัย ไดแก มีศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
และมีโครงการประชุมทางวิชาการโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูดานการ
วิจัย 

สมศ. -   

สกอ. 

4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค  

- มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติโดย
จัดทําโครงการสนับสนุนการเผยแพรผลการวิจัย 
- มีหนวยวารสารของคณะทําหนาท่ีคัดสรรบทความวิจัยตีพิมพลงใน
วารสาร และมีเวปไซตของคณะในการเผยแพรงานวิจัย มีการสังเคราะห
งานวิจัยในช้ันเรียนของคณาจารยและเผยแพร สนับสนุนใหคณาจารยมี
ผลงานวิจัยเผยแพร 
- สนับสนุนใหคณาจารยสังเคราะหงานวิจัยของคณาจารยเผยแพรโดย
จัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะ ในสื่อประเภท
ตางๆ ไดแก วารสารของคณะ ระบบฐานขอมูลงานวิจัย เวปไซต 
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงมีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และมีการสนับสนุนงบประมาณ  
 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน โดยมีการสรางเครือขาย
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และมีการทําวิจัยรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) ซึ่งเปนงานวิจัยท่ี สกศ. เปนผูกําหนด
หัวขอและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย 
- มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดย
คณะศึกษาศาสตรไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค เพ่ือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร โดยมีหนาท่ีดูแลในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
- คณะศึกษาศาสตรไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค เพ่ือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรโดยมีหนาท่ีดูแลในการสงเสริมการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
เพ่ือการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสทิธิบัตร ในปท่ีผานมามีการเชิญวิทยากรมา
ใหความรูเรื่องสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
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ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน โดยมีการสรางเครือขาย
เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค และสนับสนุนคาตอบแทนในการ
พิจารณาบทความวิจัยระดับนานาชาติ 
- มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนซึ่งกําหนดหลกัเกณฑและวิธีการในการรักษา
สิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัย และของสถาบันในผลประโยชนท่ีเกิด
จากการซื้อขายหรือทําธุรกิจท่ีเปนผลจากงานวิจัยตามรายละเอียดขอรับ
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
- คณะศึกษาศาสตรมีการประกาศใหเงินรางวัลแกผูสรางสรรคผลงาน 
สงเสริมใหอาจารยจดสิทธิบัตรผานเจาหนาท่ีของศูนยบมเพาะธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารย นักวิจัยในการ
จดสิทธิบัตรการซื้อขาย ทรัพยสินทางปญญา 

สมศ. 

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

6. งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแกสังคม  

- มีระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกสังคม มีโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา/แกไขปญหาและ
เสริมสรางความเขมแข็ง หรือมีการเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก
ชุมชน ประเทศชาติ นานาชาติ 
- มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกระดับ
การศึกษา ในระดับปริญญาตรี เชน โครงการโทรทัศนครู ในรายวิชาระดับ
ปริญญาโท เชน โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของผูบริหารแนวใหมดีจริงหรือ" และในการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาเอก ไดมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสราง
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- มีการนําผลการประเมินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการบูรณาการงานบรกิารวิชาการแกสังคมกับการเรยีน
การสอนและการวิจัย 
- คณาจารยไดบูรณาการงานวิจัยกับงานบริการวิชาการโดยการให
ความรูเชิงวิชาการกับกลุมเปาหมายในงานวิจัยของคณาจารย เชน 
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษา
แบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการวิจัยเรื่องการวิจัย
และพัฒนาระบบการบริหารโดยองคคณะบุคคล และโครงการวิจัย
แนวโนมและทิศทางการพัฒนาการศึกษานานาชาติ (มหาวิทยาลัย
นเรศวร) และ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน: การขับเคลื่อนเพ่ือการจัดการเรียนรู 
และโครงการโทรทัศนครูในเขตภาคกลางตอนลาง (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) 

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระเพ่ือวัดทักษะการคิดของ
ผูเรียน"  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการใหบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน ไดแก 
โครงการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวรรณคดีไทย ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค รวมกันพัฒนาเพ่ือปวงประชาเปน
สุขเทิดไทองคราชันย โครงการแนวทางสงเสริมสุขภาพจิตใจในชุมชน
สําหรับครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในชุมชน และโครงการโทรทัศนครู  
 

สมศ. 8. ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม  

- คณะมีการสํารวจความตองการของบุคลากรทางการศึกษาและนํามา
จัดทําเปนแผนการบริการวิชาการ มีการสํารวจความตองการในการรับ
บริการวิชาการแกชุมชนในเรื่องตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการท้ัง
เอกสารผานหนวยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และสํารวจ
ความพึงพอใจตอการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคมผานทาง
เวปไซตของคณะ 
- มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบจากการใหบริการวิชาการตอ
สังคมท้ังผลท่ีเกิดข้ึนกับอาจารยและบุคลากรผูรับบริการท้ังในดานการ
นําความรูความเช่ียวชาญไปใชประโยชน และมีการนําผลการประเมินไป

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีความรวมมือกับคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ใน
การใหบริการวิชาการรวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และ
บริษัท ไทยทิชเชอรทีวี จํากัดโดยคณะเปนศูนยเครือขายโทรทัศนภูมิภาค 
ภาคเหนือตอนลาง เพ่ือดําเนินการสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักศึกษาไดรูจัก เขาใจ และใช Thai Teacher TV ในการนํา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูไปใชในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
       คณะมีการดําเนินการบริการวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินการโครงการออกหนวยบริการวิชาการเคลื่อนท่ีท่ีเปนความรวมมือ
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พิจารณากําหนดระบบและกลไกการใหบริการวิชาการของคณะ 
- ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนทาง
เวปไซตของคณะ 

กับหนวยงานทองถ่ินท่ีมหาวิทยาลัยใหการบริการวิชาการ และการ
ดาํเนินการออกหนวยบรกิารวิชาการเคลื่อนท่ีน้ันเปนไปตามความตองการ
ของพ้ืนท่ี 
       นอกจากน้ีคณะไดมีความรวมมือการใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาครู
ในโครงการพัฒนาครูกลุมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ บรรณารักษ และแนะแนว สังกัด สพฐ 
และโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- มีการจัดโครงการพัฒนาครูท้ังระบบโดยรวมกับ สพป.นครปฐม เขต 1 
และ 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1, 2 และ 3 สพม. เขต 9 ภายใตความ
รวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมในเรื่องหลักสูตรการฝกอบรมครู 8 หลักสูตร 
       นอกจากน้ียังมีโครงการความรวมมือระหวางคณะศึกษาศาสตรกับ
โรงเรียนวัดบานโปง “สามัคคีคุณูปถัมภ” ท่ีคณะสนับสนุนบุคลากรเขาไปมี
สวนรวมเปนกรรมการบริหารโรงเรียน เปนวิทยากรอบรมพัฒนาครูเรื่อง
การทําวิจัยและการจัดการเรียนการสอน และสงนักศึกษาไปเปนวิทยากร
ในการจัดคายและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียน   

สมศ. 

9. ผลการเรียนรูและ
เสรมิสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

18. ผลการช้ีนําและ/หรือ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ 
ของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และคณะดําเนิน
กิจกรรม/โครงการตามระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน จากการทําวิทยานิพนธและการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
และการบูรณาการในรายวิชา เชน รายวิชา 392640 เทคโนโลยีและ
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 สื่อสารการศึกษาเพ่ือการจัดการความรูภูมิปญญาไทยโครงการพัฒนาจิต

พัฒนาความคิดสูวิถีชีวิตนักเทคโนฯ และกิจกรรมนักศึกษา เชน โครงการ
ทําบุญภาควิชา โครงการสานสัมพันธพ่ีนองผองเทคโน โครงการรดนํ้าดํา
หัวคณาจารย เปนตน  
- มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บนเวปไซตงานกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
- การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา คณะได
มีตัวช้ีวัดในแผนคือจํานวนโครงการท่ีมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
รอยละ 10 ของกิจกรรมท้ังหมดแลวมีการประเมินวามีรอยละ 14.29 มี
การใช PDCA และมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
- ไมมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา เชน ในรายวิชา 467 488 สัมมนาสังคมศึกษามี
การนํานักศึกษาเขาดูงานในสถานท่ีสําคัญ มีการนําโครงการวันเวลา
ภาษาไทยมาบูรณาการกับรายวิชา 465 330 อิทธิพลวรรณกรรม
ตะวันออกท่ีมีตอวรรณกรรมไทย และมีการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการบายศรีสูขวัญ 
โครงการไหวครู โครงการวันครู และพิธีมอบครุสิทธ์ิ เปนตน 
- มีการเผยแพรกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดย
การนําวงดนตรีไทย โอฬารชํานาญศิลป ของคณะศึกษาศาสตรไปบรรเลง 
ไดรับรางวัลการประกวดขับรองเพลงพ้ืนบาน (รําโทนและฉอย) และการ
อานทํานองเสนาะ 
- มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรมและมีการสรุปผลการประเมินและรายงานผลใหผูบริหารและ
ผูเก่ียวของรับทราบ 
- มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ โดยมีการจัดทําแผนดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และมีโครงการจัดตั้งศูนย
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และมีนักศึกษาไดรับรางวัลสาขาศิลปวัฒนธรรม
จากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
และผูสูงอายุ เน่ืองในวันเยาวชนแหงชาติ 

สมศ. 

10. การสงเสรมิและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สกอ. 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน  

- คณะกรรมการประจําคณะทุกคนมีความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง มีความเขาใจในนโยบายของคณะ แผนกลยุทธท่ีมีความ
สอดคลองกับแผนอุดมศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติแผน กล
ยุทธของมหาวิทยาลัย 
- ผูบริหารของคณะรวมกันกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศนพันธกิจ 
แผนกลยุทธ นําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจนโดยการจัดประชุม
คณะกรรมการใหบุคลากรทุกระดับรับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
และมีการเผยแพรผานเวปไซตของคณะ 
- มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ี
ใหกับผูปฏิบัติงานแตละระดับ และดําเนินงานในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย และมีการจัดประชุมคณาจารยและบุคลากรคณะเพ่ือรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากร 
- ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยคํานึงถึงประโยชน
ของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศนและกําหนดทิศทางการดําเนินงานคณะมีการนํา
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปท่ีผานมาเปนขอมูลในการพัฒนาและ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปงานนโยบายและ
แผนงานการเงิน มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนและงบประมาณ
ใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจทุกไตร
มาส 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจําคณะ 
โดยกําหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน โดยทุกครั้งท่ีมีการประชุมเลขานุการคณะกรรมการประจํา
คณะจะรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามวาระการประชุมครั้งท่ีผานมา 
ผูบริหารมีการสื่อสารแผนใหกับบุคลากรไดรับทราบผานการประชุมและ
ผานทางเวปไซตของคณะ 
- ผูบริหารมีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานโดยมีการสอน
งานใหกับผูรวมงาน (On - the - job training) มีการประชุมเพ่ืออธิบาย
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และทําเขาใจงานท่ีปฏิบัติและในการประชุมบุคลากรทุกครัง้คณบดไีดมีการ
ถายทอดความรูและขอมูลความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของคณะ
ศึกษาศาสตรใหกับบุคลากรทราบ คณะยังมีการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู เพ่ือเปนแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนประจําท้ังคณาจารย
บุคลากรและนักศึกษา อีกท้ังมีการสรางเครือขายการเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เชน เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 
เครือขายเทางาม นอกจากน้ีคณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาบุคลากรตลอดจนกําหนดโครงการพัฒนาบุคลากรท้ังในระดับคณะ
และภาควิชา 
- คณะกรรมการประจําคณะไดมีการประเมินการบริหารงานของตนเอง
และคณบดีไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานโดยมอบหมาย
รองคณบดี ผูชวยคณบดีหัวหนาภาควิชา หัวหนางาน จัดทําโครงการ
พัฒนางานตนเอง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารงานใหกับ
ผูบริหาร โดยกําหนดในแผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2555 และ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ผูบริหารมีการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธใหหนวยงาน
และบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน และมีจัดทําระบบ
ฐานขอมูลของคณะเพ่ือติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง และมีการนําขอมูลมาใชปรับแผนกลยุทธ  
- ผูบริหารคณะมกีารกํากับติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสู
การปฏิบัติในการประชุมเปนประจําอยูเสมอ เพ่ือทบทวนเปาหมาย ปรับ
แผน และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับท่ีเก่ียวของ  
- ผูบริหารมีการถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพ่ือเพ่ิมทักษะ
หรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน เชน มีการสอนงานใหกับผูรวมงาน การ
สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมความรู มีการสนับสนุนใหมีวิทยากร
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จากภายนอกมาใหความรูและถายทอดประสบการณ  
- คณะกรรมการประจําคณะไดมีการประเมินการบริหารงานของตนเองโดย
ยึดหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรมุงเนนการให
ขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
บริหารงานอยางตอเน่ือง 

สมศ. 

12. การปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีของสภาสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13. การปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรยีนรู  

- คณะมีการกําหนดประเด็นกลุมเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ครอบคลุมการพัฒนาดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย การประกัน
คุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
- มีการสรุปรวบรวมความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพร
ในลักษณะของเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ และทางเวปไซตของคณะ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนจัดการความรูใหครอบคลมุการผลติ
บัณฑิตการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงาน การเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผล และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
- มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรงตามประเด็นความรูท่ีกําหนดตามแผนจัดการความรูและ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยใชการจัดกิจกรรมจัดการ
ความรูและคนพบแนวปฏิบัติท่ีดีในการควบคุมการทําสารนิพนธ (IS) ของ
ภาควิชาบริหารการศึกษาท่ีเปนระบบ ทําใหนักศึกษาสามารถดําเนินการได
ตามกําหนดเวลา และในการจัดกิจกรรม การจัดการความรูมีการสรุปผล
การดําเนินการเพ่ือเผยแพรสูบุคลากรกลุมเปาหมาย 
- มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
โดยนําแนวทางการควบคุมวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเองของ
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษามาปรับใชในการจัดกิจกรรมควบคุม
วิทยานิพนธของภาควิชาการศึกษาและจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํา
ผลงานวิชาการ พบวา มีอาจารยขอประเมินการสอนเพ่ือเขาสูตําแหนง
วิชาการจํานวน 3 คน  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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- มีการจัดทําแผนงานดําเนินงานการจัดการความรูแยกสายวิชาการและ
สายสนับสนุน มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายท่ีสอดคลองแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย และมีการกํากับติดตามกิจกรรม/โครงการตางๆ
ใหเปนไปตามแผน 
- มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรงตามประเด็นความรูท่ีกําหนดตามแผนจัดการความรูและ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีการจัดกิจกรรม/
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการเชิญบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
ท่ีมี ผลงานดี เด นด าน วิชาการและผลงานด าน วิจั ยมา ข้ึน เวทีจั ด
ประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
โดยนําความรูและประสบการณท่ีไดมาเปนแนวทางการทําผลงานวิชาการ 
และกําหนดแผนงาน รายการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานหรือหัวขอการวิจัย
อยางเปนรูปธรรม 

สมศ. -   

สกอ. 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะ และจัดทํา
แผนระบบสารสนเทศของคณะ 
- มีฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจของคณะศึกษาศาสตรคือ ฐานขอมูล/ระบบ
สารสนเทศคณะศึกษาศาสตร คือ ฐานขอมูลMIS ฐานขอมูล SAR Online 
ฐานขอมูล Self Access ผลงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร และระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย คือ ระบบทะเบียนออนไลน ระบบบริหาร
โครงการวิจัย ระบบฐานขอมูลNUDB ระบบฐานขอมูลกองการบริหารงาน
บุคคล 
- มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศดําเนินการปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
- มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดย
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การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- มีการประกันคุณภาพการศึกษาผานระบบCHE QA ONLINE ไปยัง สกอ. 
งานวิชาการมีการสงขอมูลหลักสูตรขอมูลนักศึกษาทุน สควค. ไปยัง สกอ. 
และคุรุสภา เพ่ือประกอบการขอใบรับรองวิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ใชผลการดําเนินงานรวมกับทางมหาวิทยาลัย 

สมศ. -   

สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  - มีการแตงตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในการ
ดําเนินการดานความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร โดยผูบริหารระดับสูง 
หัวหนาภาควิชา หัวหนาท่ีรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักของคณะรวม
เปนกรรมการ 
- มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและไดจัดลําดับ
ความเสี่ยงท่ีคณะไดมีการดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง 
- มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและได
ดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
- มีการนําผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปตอไป 
- มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงโดย
ครอบคลุมดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสถาบัน ดาน
นโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดานการปฏิบัติงาน ดานบุคลากรและ
ความเสี่ยงธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 
ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก และอ่ืน ๆ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงโดย
ครอบคลุมดานระบบการเงินและงบประมาณ ดานนโยบาย ดานกลยุทธ 
ดานความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก และอ่ืน ๆ 

สมศ. -   

สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

- คณะมีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย 
- มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละ    พันธ
กิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
- ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจเพ่ือ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานเงินโดยมีการกําหนดแผน การรับ
นักศึกษา และรับนักศึกษาตามแผนท่ีกําหนดไว ทําใหคณะมีแนวทาง การ
ประมาณเงินรายไดของคณะ 
- คณะมีการจัดทํารายงานการใชจายเงิน ในรูปแบบของรายวัน รายเดือน 
และรายไตรมาส โดยเสนอตอผูบริหารของคณะและมหาวิทยาลัย 
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นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
- มีหนวยงานตรวจสอบภายในของคณะ และมีหนวยตรวจสอบภายใน
จากมหาวิทยาลัยและสํานักงานตรวจเงินแผนดินก็เปนคณะจาก
หนวยงานภายนอกท่ีเขามาตรวจสอบ 
 

- มีการติดตามการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณรายได 
การใชจายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
และเสนอรายงานตอกรรมการประจําคณะเปนรายไตรมาส 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานเงินโดยกําหนดแนวทางการจัดหา
แหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และเพียงพอ
สําหรับการบริหารกิจการของคณะตามเปาหมาย และมีแนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรโดยเปนท่ียอมรับท่ัวไปของประชาคม 
- คณะมีการจัดทํารายงานการเงินอยางเปนระบบประกอบดวย
งบประมาณ รายรับ คาใชจาย และงบดุล ปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) มีการ
จัดทํารายงานทางการเงิน ปละ 2 ครั้ง เสนอผูบริหารของคณะรับทราบ
และจัดทํารายงานทางการเงินโครงการพิเศษ เชน งบดุล งบรายได-
รายจาย เสนอผูบริหารคณะเปนประจําทุกเดือนและเสนอรายงานทางการ
เ งินตอกองคลังสําหรับจัดทํารายงานทางการเ งินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 
- มีการจัดทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณ
เงินรายไดประจําปงบประมาณ 

สมศ. -   

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

- มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบ ประสานงาน และผลักดันใหมีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ืองตั้งแตระดับคณะ 
ภาควิชา สาขาวิชา ไปจนถึงระดับผูปฏิบัติงาน  
- มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/ภาควิชา 
- มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดทําแผนประกัน
คุณภาพการศึกษา สรางความเขาใจใหกับบุคลากรมีการดําเนินการตาม
แผนตามวงจร PDCA มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- คณะไดใชตัวบงช้ีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ 5 เกง เกงคน เกงงาน 
เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิต ปญหาและคณะศึกษาศาสตรไดมีการ 
กําหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตลักษณความเปนครู คือ ครูคุณภาพ 
- มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 องคประกอบ คือ ฐานขอมูลงานธุรการ 
ฐานขอมูล 3 มิติ ฐานขอมูลกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
ฐานขอมูลครุภัณฑ ฐานขอมูล MIS. ฐานขอมูลการเงินของคณะ ฐานขอมูล 
การลงทะเบียนของนักศึกษา และฐานขอมูล งานวิจัยของคณะและ
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องคประกอบ ตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา 
และมาตรฐานและตัวบงช้ีของ สมศ. และเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยผานระบบ CHE QA Online และนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ นํา SAR/CAR 
เสนอตอมหาวิทยาลัยและมีการเผยแพรตอสาธารณชนผาน Website 
ของคณะคณะศึกษาศาสตร รวมถึงนําผลการประกันคุณภาพไปจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
- มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทํางานและมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตลอดจนปรับปรุง
ตัวบงช้ีในการดําเนินงานของคณะ 
 

มหาวิทยาลัย QAD ท่ีมีการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินครบท้ัง 9 องคประกอบ 
ประเมินตนเองผานระบบ CHE QA ONLINE 
- มีการใหบุคลากรทุกระดับเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะงานกิจการ
นักศึกษา นักศึกษาเขามามีสวนรวมตั้งแตการวางแผน (P) การดําเนินงาน 
(D) การประเมิน (C) และการพัฒนามาปรับปรุง(A) และไดมีการเก็บขอมูล
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีทําใหไดขอมูลปอนกลับมาสูการพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
- คณะศึกษาศาสตรมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
บูรพา และสถาบันพลศึกษาสุโขทัย และมีเครือขายภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวรประกอบดวย 7 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะศึกษาศาสตร คณะพยาบาล 
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย และวิทยาลัยพลังงาน
โดยมีการจัดกิจกรรมรวมกัน  และหมุนเวียนการเปนเจาภาพในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ีแลว
นักศึกษายังมีเครือขายการประกันคุณภาพ และการทํากิจกรรมพัฒนา
นักศึกษารวมกันระหวางคณะวิทยาการจดัการ คณะมนุษยศาสตร คณะนัก
ศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร และนานาชาติ  
- มีการพัฒนาการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Online 
สําหรับภาควิชา มีการวิเคราะหจัดทําตารางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามองคประกอบตัวบงช้ี ของ สกอ. และเผยแพรใหกับ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในลักษณะของเอกสารและทาง เวปไซตของคณะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- คณะไดใชตัวบงช้ีอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค  
- มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนในการดําเนินงานการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีระบบฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการ
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บริหารและการตัดสินใจ คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ EIS 
(Exclusive Information System) และระบบ MIS (Management 
Information System) เปนระบบฐานขอมูลท่ีครอบคลุมงานทุกดาน 
ไดแก ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑ
พึงรับ-พึงจายลักษณะ 3 มิติ ระบบบัญชีตนทุน ระบบขอมูลบุคลากร 
ระบบฐานขอมูลวิจัย เปนตน นอกจากน้ีทางคณะยังไดมีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
- มีการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรของสถาบันเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบของการรวมเปน
กรรมการ รวมกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย การใหขอมูลปอนกลับ หรือ
การใหความรวมมือกับสถาบันในการดําเนินกิจกรรมตางๆดานการประกัน
คุณภาพ นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหผูใชบัณฑิตและบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานหรือโครงการท่ีทาง
คณะจัดข้ึนผานทางเวปไซตของคณะ  
- คณะศึกษาศาสตรไดสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
คณาจารยและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับงานประกันคุณภาพในระดับคณะ
วิชา/หนวยงานไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู  (knowledge 
sharing) เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการประกัน
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และยังมีการสงเสริมให
บุคลากรเขารวมการประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพท่ีหนวยงาน
ภายนอกจัดและเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานภายนอก
ดวย 

 9.2 การดําเนินงานตาม  
อัตลักษณของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ไมมีรายงานผลการดําเนินงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มีระบบกลไกในการพัฒนาสถาบันใหมีเอกลักษณตามท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยมีกําหนดใหมหาวิทยาลัยศิลปากร
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เปนมหาวิทยาลัยสรางสรรค โดยการสงเสริมการใชความคิดสรางสรรค
สนับสนุนพันธกิจและจัดโครงการกิจกรรมตางๆ 

- มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร โดยคณะกําหนดแผนกลยุทธ
และอัตลักษณคือผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค 
- บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือใหบรรลุ
ตามจุดเนนของสถาบัน โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงให
บุคลากรรับทราบแผนและนําไปปฏิบัติ สําหรับคณาจารยมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในกระบวนการจัดทํา
แผนการเรียนรู กิจกรรมฝกงาน และโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ
สนองความตองการของสังคม เปนตน สวนนักศึกษาใชความคิดสรางสรรค
ทําโครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ 

- มีผลการดําเนินงานท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาใหกับสังคมท่ีเก่ียวของ
กับเอกลักษณและเผยแพรตอสาธารณะ โดยการจัดกิจกรรม เชน โครงการ
วันเวลาภาษาไทย โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพ โครงการลาน
ดนตรี สุนทรียเพลงไทย เปนตน 

- มีการประเมินผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป และนําผลการ
ประเมินไปพัฒนาในปถัดไป 

สมศ. 15. ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยตน
สังกัด 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ผลลัพธ 
สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการ

เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดใหกับนักศึกษา  

- มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร โดยการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- มีการเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา โดย
การประชาสัมพันธเผยแพรไปยังผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
- ไมมีนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรมในระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ในเวปไซตของคณะและในคูมือนักศึกษาของคณะ 
- มีการระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา 
- คณะดําเนินการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 

- มีนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม
จริยธรรม คือ นายภาณุพงษ เงาะลําดวน รหัส 06510197 ไดรับรางวัลผูมี
ความประพฤติดีงามจากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย 

สมศ. -   
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ภาคผนวก จ 
แนวทางการสัมภาษณการประกันคุณภาพการศึกษาและตารางเปรียบเทียบแนวทางการ

สัมภาษณตามองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
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แนวทางการสัมภาษณผูบริหาร 
 
ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตรมีลักษณะเปนอยางไร (เปนทางการ/ไมเปนทางการ) มีการแตงตั้งใหมทุกปหรือไม (หรือ
ใชคณะทํางานชุดเดิมเปนระยะเวลาก่ีป) และมีแนวทางในการคัดเลือกคณะผูรับผิดชอบการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางไร 

2. ทานมีแนวทางในการสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางไร ผลลัพธท่ีไดเปนอยางไร 

3. ทานมีการดําเนินการจัดทําโครงการสําหรับดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม 
ไดแกโครงการใดบาง (ยกตัวอยางโครงการท่ีเดนๆ) และไดมีการตรวจสอบการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ นั้นอยางไร 

4. ทานคิดวาคณะศึกษาศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร หลังจากท่ีไดดําเนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
 
ตอนท่ี 2 กระบวนการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

1. กระบวนการพัฒนาแผน (บช.1)  
1.1 แผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการในการพัฒนาอยางไร และแผนกลยุทธ

นั้นมุงเนนเรื่องใดเปนสําคัญ 
1.2 มีการนําแผนกลยุทธไปใชและตรวจสอบแผนกลยุทธท่ีพัฒนาข้ึนหรือไมอยางไร และ

สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออนอยางไร 
2. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (บช. 2.1) ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน (บช. 2.4) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (บช. 2.6) และ
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (บช. 2.7)  
2.1 การพัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการอยางไร และใครมีสวน

รวมในกระบวนการดังกลาวบาง 
2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร  
2.3 คณะศึกษาศาสตรมีวิธีการในการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนใหมีทักษะและความรูเพ่ิมข้ึนอยางไรบาง และมีการกํากับติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนนําทักษะและความรูท่ีไดมาพัฒนาการปฏิบัติงานหรือไม
อยางไร 

2.4 ทานมีนโยบายใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนดานใดเปนสําคัญ และใครมีสวน
รวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนบาง 

2.5 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตมีกระบวนการในการพัฒนา
อยางไร 

-267- 
 



2.6 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

3. ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (บช. 3.1) ระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (บช. 3.2)  
3.1 การวางแผนการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารมีกระบวนการเปนอยางไร 

ใครมีสวนรวมบาง   
3.2 ในการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตรทานคํานึงถึงปจจัยใดเปนสําคัญ 

กระบวนการในการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมดังกลาวอยางไร และผลลัพธท่ีไดจาก
กระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 

3.3 ในการวางแผนและสงเสริมกิจกรรมดังกลาวทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผู
ไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออนอยางไร 

4. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (บช. 4.1) ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (บช. 4.2)   
4.1 การพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร 

ใครมีสวนรวมบาง  ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
4.2 คณะศึกษาศาสตรใชวิธีการใดในการสงเสริมพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 
4.3 การจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวน

รวมบาง  ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
4.4 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติ

ตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

5. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (บช. 5.1) กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม (บช. 5.2)   
5.1 การบริการทางวิชาการแกสังคมของคณะศึกษาศาสตร ใหบริการทางวิชาการกับคนกลุม

ใดบาง ลักษณะการใหบริการเปนแบบใด และมีกระบวนการการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคมอยางไร 

5.2 มีการนําผลลัพธ (ความรูและประสบการณ) ท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยหรือไมอยางไร 

5.3 กระบวนการดังกลาวเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกหรือไม
อยางไร และมีสวนชวยเหลือหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ หรือไมอยางไร 

5.4 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 
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6. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (บช. 6.1)   
6.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร ใคร

มีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร  
6.2 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม

แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

7. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (บช. 7.1) การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู (บช. 7.2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (บช. 7.3) ระบบ
บริหารความเสี่ยง (บช. 7.4)   
7.1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรูมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง และ

ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางไร 
7.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวน

รวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนอยางไร 

7.3 ระบบบริหารความเสี่ยงมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ีได
จากกระบวนการดังกลาวท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางไร 

7.4 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

8. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (บช. 8.1)   
8.1 ทานมีสวนรวมในการวางแผนเก่ียวกับระบบและกลไกการเงินและงบประมาณของคณะ

ศึกษาศาสตรอยางไรบาง  
8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณของคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร 

ใครมีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
8.3 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม

แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (บช. 9.1)   
9.1 ทานมีสวนรวมในการวางแผนเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยางไรบาง 
9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร มี

กระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาว
เปนอยางไร  

9.3 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 
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ตอนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประประกันคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตร 

1. ทานไดมีข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนาคณะศึกษาศาสตรอยางไร หลังจากท่ีไดรับการ
ประเมินสถานศึกษาในรอบท่ีสอง 

2. ทานคิดวามีปจจัยใดท่ีสงเสริมการดําเนินการกระบวนประกันคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตรใหประสบความสําเร็จ 

3. ทานคิดวามีปจจัยใดบางท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินกระบวนการประกันคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตร 

4. ทานคิดวาอุปสรรคหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการประกันคุณภาพเกิดจาก
สาเหตุใด และมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร 
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แนวทางการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
 
ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1. การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตรมีลักษณะเปนอยางไร (เปนทางการ/ไมเปนทางการ) มีการแตงตั้งใหมทุกปหรือไม (หรือ
ใชคณะทํางานชุดเดิมเปนระยะเวลาก่ีป) และมีแนวทางในการคัดเลือกคณะผูรับผิดชอบการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางไร 

2. การสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาใชวิธีการอยางไร ผลลัพธท่ีไดเปนอยางไร 

3. คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการจัดทําโครงการสําหรับดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
หรือไม ไดแกโครงการใดบาง (ยกตัวอยางโครงการท่ีเดนๆ) และไดมีการตรวจสอบการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมตาง ๆ นั้นอยางไร 

4. ทานคิดวาคณะศึกษาศาสตรมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร หลังจากท่ีไดดําเนินการตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  

 
ตอนท่ี 2 กระบวนการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

1. กระบวนการพัฒนาแผน (บช.1)  
1.1 ทานมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตรหรือไมอยางไร 
1.2 การปฏิบัติตามแผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตรมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ

หรือไมอยางไร มีการกํากับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทานหรือไม และ
สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออนอยางไร 

2. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (บช. 2.1) ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน (บช. 2.4) ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (บช. 2.6) และ
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (บช. 2.7)  
2.1 ทานมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะศึกษาศาสตรหรือไม

อยางไร ถามีแลวการพัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการอยางไร 
2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร  
2.3 คณะศึกษาศาสตรมีวิธีการในการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนใหมีทักษะและความรูเพ่ิมข้ึนอยางไรบาง และมีการกํากับติดตามใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนนําทักษะและความรูท่ีไดมาพัฒนาการปฏิบัติงานหรือไม
อยางไร 

2.4 การจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตรเนนเรื่องใดเปนสําคัญ และทานมีสวน
รวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนหรือไมอยางไร 

2.5 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตมีกระบวนการในการพัฒนา
อยางไร 
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2.6 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

3. ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (บช. 3.1) ระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (บช. 3.2)  
3.1 การใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารของคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปน

อยางไร ใครมีสวนรวมบาง   
3.2 ในการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตรทานคํานึงถึงปจจัยใดเปนสําคัญ 

กระบวนการในการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมดังกลาวอยางไร และผลลัพธท่ีไดจาก
กระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 

3.3 ในการวางแผนและสงเสริมกิจกรรมดังกลาวทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผู
ไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออนอยางไร 

4. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (บช. 4.1) ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (บช. 4.2)   
4.1 การพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร 

ใครมีสวนรวมบาง  ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
4.2 คณะศึกษาศาสตรใชวิธีการใดในการสงเสริมพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร  
4.3 การจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวน

รวมบาง  ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
4.4 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม

แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

5. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (บช. 5.1) กระบวนการบริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชนตอสังคม (บช. 5.2)   
5.1 การบริการทางวิชาการแกสังคมของคณะศึกษาศาสตร ใหบริการทางวิชาการกับคนกลุม

ใดบาง ลักษณะการใหบริการเปนแบบใด และมีกระบวนการการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคมอยางไร 

5.2 มีการนําผลลัพธ (ความรูและประสบการณ) ท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยหรือไมอยางไร 

5.3 กระบวนการดังกลาวเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกหรือไม
อยางไร และมีสวนชวยเหลือหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ หรือไมอยางไร 

5.4 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 
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6. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (บช. 6.1)   
6.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร ใคร

มีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร  
6.2 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม

แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

7. ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (บช. 7.1) การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรียนรู (บช. 7.2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (บช. 7.3) ระบบ
บริหารความเสี่ยง (บช. 7.4)   
7.1 ทานคิดวาภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบันของคณะ

ศึกษาศาสตรเปนอยางไร และผลลัพธท่ีไดจากภาวะผูนําดังกลาวท่ีมีตอการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนอยางไร  

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรูมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง และ
ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางไร 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวน
รวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนอยางไร 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยงมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ีได
จากกระบวนการดังกลาวท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางไร 

7.5 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

8. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (บช. 8.1)   
8.1 ทานมีสวนรวมในการวางแผนเก่ียวกับระบบและกลไกการเงินและงบประมาณของคณะ

ศึกษาศาสตรหรือไม อยางไรบาง  
8.2 ใครมีสวนรวมในระบบและกลไกการเงินและงบประมาณของคณะศึกษาศาสตรบาง 

ระบบดังกลาวมีกระบวนการเปนอยางไร และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปน
อยางไร 

8.3 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (บช. 9.1)   
9.1 ทานมีสวนรวมในการวางแผนเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพหรือไม 

อยางไรบาง 
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9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร มี
กระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาว
เปนอยางไร  

9.3 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตาม
แผนงาน และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออน
อยางไร 

 
ตอนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค ปจจัยสงเสริมกระบวนการ/การประประกันคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตร 

1. ทานไดมีข้ันตอนการปรับปรุงและพัฒนาคณะศึกษาศาสตรอยางไร หลังจากท่ีไดรับการ
ประเมินสถานศึกษาในรอบท่ีสอง 

2. ทานคิดวามีปจจัยใดท่ีสงเสริมการดําเนินการกระบวนประกันคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตรใหประสบความสําเร็จ 

3. ทานคิดวามีปจจัยใดบางท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินกระบวนการประกันคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตร 

4. ทานคิดวาอุปสรรคหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการประกันคุณภาพเกิดจาก
สาเหตุใด และมีแนวทางการแกไขปญหาอยางไร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-274- 
 



ตารางท่ี ผ5 แนวคําถามเก่ียวกับกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาจําแนกตามตัวชี้วัดของ สกอ. และ สมศ.  
การประเมินคุณภาพภายใน 

(สกอ.) 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

(สมศ.) 
แนวทางการสัมภาษณสําหรับผูบริหารคณะ แนวทางการสัมภาษณสําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 16. ผลการพัฒนาใหบรรลตุาม
ปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนท่ีสงผล 

1.1 แผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการในการ
พัฒนาอยางไร และแผนกลยุทธน้ันมุงเนนเรื่องใดเปนสําคัญ 
1.2 มีการนําแผนกลยุทธไปใชและตรวจสอบแผนกลยุทธท่ี
พัฒนาข้ึนหรือไมอยางไร และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุดแข็งจุดออนอยางไร 

1.1 ทานมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนกลยุทธของคณะ
ศึกษาศาสตรหรือไมอยางไร 
1.2 การปฏิบัติตามแผนกลยุทธของคณะศึกษาศาสตรมี
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการหรือไมอยางไร มีการ
กํากับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของทานหรือไม 
และสารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริม
จุดแข็งจุดออนอยางไร 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบรหิารหลักสตูร 

- 2.1 การพัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะศึกษาศาสตรมี
กระบวนการอยางไร และใครมีสวนรวมในกระบวนการ
ดังกลาวบาง 
2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
หรือไมอยางไร  

2.1 ทานมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรคณะศึกษาศาสตรหรือไมอยางไร ถามีแลวการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการ
อยางไร 
2.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
หรือไมอยางไร  

2.2 อาจารยประจาํท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก (I) 

-   

2.3 อาจารยประจาํท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (I) 

-   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน 

14. การพัฒนาคณาจารย 2.3 คณะศึกษาศาสตรมีวิธีการในการสนับสนุนสงเสริม
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีทักษะและ
ความรูเพ่ิมข้ึนอยางไรบาง และมีการกํากับติดตามให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําทักษะและความรูท่ี
ไดมาพัฒนาการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร 

2.3 คณะศึกษาศาสตรมีวิธีการในการสนับสนุนสงเสริม
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหมีทักษะและ
ความรูเพ่ิมข้ึนอยางไรบาง และมีการกํากับติดตามให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําทักษะและความรูท่ี
ไดมาพัฒนาการปฏิบัติงานหรือไมอยางไร 

2.5 หองสมุด อุปกรณ
การศึกษาและสภาพแวดลอม
การเรยีนรู (I) 

-   
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การประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) 

แนวทางการสัมภาษณสําหรับผูบริหารคณะ แนวทางการสัมภาษณสําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

- 2.3 ทานมีนโยบายใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนน
ดานใดเปนสําคัญ และใครมีสวนรวมในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนบาง 

2.3 การจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตรเนน
เรื่องใดเปนสําคัญ และทานมีสวนรวมในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนหรือไมอยางไร 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

1. บัณฑิตปรญิญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป 
3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 
4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 
2. คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตร ี
โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

2.4 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตมีกระบวนการในการพัฒนาอยางไร 
2.5 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมาย
งาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 
 

2.4 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตมีกระบวนการในการพัฒนาอยางไร 

2.5 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมาย
งาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 
 

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดใหนักศึกษา (O) 

-   

3.1 ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดานขอมลู
ขาวสาร 

- 3.1 การวางแผนการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล
ขาวสารมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง   

3.1 การใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสารของ
คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวม
บาง   

3.2 ระบบและกลไกการสงเสรมิ
กิจกรรมนักศึกษา 

- 3.2 ในการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
ทานคํานึงถึงปจจยัใดเปนสําคัญ กระบวนการในการพัฒนา
สงเสริมกิจกรรมดังกลาวอยางไร และผลลัพธท่ีไดจาก
กระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
3.2 ในการวางแผนและสงเสริมกิจกรรมดังกลาวทานไดมี

3.2 ในการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร
ทานคํานึงถึงปจจัยใดเปนสําคัญ กระบวนการในการพัฒนา
สงเสริมกิจกรรมดังกลาวอยางไร และผลลัพธท่ีไดจาก
กระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
3.3 ในการวางแผนและสงเสริมกิจกรรมดังกลาวทานไดมี
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การประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) 

แนวทางการสัมภาษณสําหรับผูบริหารคณะ แนวทางการสัมภาษณสําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

การตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/
สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 

การตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมายงาน/
สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- 4.1 การพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ
ศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง  
ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 

4.1 การพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ
ศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง  
ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
6. งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 
7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ 

4.2 คณะศึกษาศาสตรใชวิธีการใดในการสงเสริมพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
4.3 การจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมี 
กระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง  ผลลัพธท่ีได
จากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
4.4 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมาย
งาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 

4.2 คณะศึกษาศาสตรใชวิธีการใดในการสงเสริมพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
4.3 การจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมี
กระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง  ผลลัพธท่ีได
จากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
4.4 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมาย
งาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย (I) 
 

-   

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

8. ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

5.1 การบริการทางวิชาการแกสังคมของคณะศึกษาศาสตร 
ใหบริการทางวิชาการกับคนกลุมใดบาง ลักษณะการ
ใหบริการเปนแบบใด และมีกระบวนการการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางไร 
5.2 มีการนําผลลัพธ (ความรูและประสบการณ) ท่ีไดจาก
กระบวนการดังกลาวมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัยหรือไมอยางไร 

5.1 การบริการทางวิชาการแกสังคมของคณะศึกษาศาสตร 
ใหบริการทางวิชาการกับคนกลุมใดบาง ลักษณะการ
ใหบริการเปนแบบใด และมีกระบวนการการบริการทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางไร 
5.2 มีการนําผลลัพธ (ความรูและประสบการณ) ท่ีไดจาก
กระบวนการดังกลาวมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัยหรือไมอยางไร 

5.2 กระบวนการบริการทาง 9. ผลการเรียนรูและเสริมสราง 5.3 กระบวนการดังกลาวเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 5.3 กระบวนการดังกลาวเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน
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การประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) 

แนวทางการสัมภาษณสําหรับผูบริหารคณะ แนวทางการสัมภาษณสําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

วิชาการใหเกิดประโยชนตอ 
สังคม 

ความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 
18. ผลการช้ีนําและ/หรือ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ  
ของสถาบัน 

หรือองคกรภายนอกหรือไมอยางไร และมีสวนชวยเหลือ
หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ หรือไมอยางไร 
5.4 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมาย
งาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 

หรือองคกรภายนอกหรือไมอยางไร และมีสวนชวยเหลือ
หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ หรือไมอยางไร 
5.4 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมาย
งาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

10. การสงเสรมิและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง 
และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
6.2 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผู ไดรับ
มอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และ
สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุด
แข็งจุดออนอยางไร 

6.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ
ศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง 
และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร  
6.2 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมาย
งาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 

7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

12. การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
ของสภาสถาบัน 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี
ของผูบริหารสถาบัน 

7.1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรูมีกระบวนการเปน
อยางไร ใครมีสวนรวมบาง และผลลัพธ ท่ีไดจาก
กระบวนการดังกลาวท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนอยางไร 

7.1 ทานคิดวาภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบันของคณะศึกษาศาสตรเปนอยางไร และ
ผลลัพธ ท่ีไดจากภาวะผู นําดังกลาวท่ีมีตอการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนอยางไร  

7.2  การพัฒนาสถาบันสู
สถาบันเรยีนรู 

- 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรูมีกระบวนการเปน
อยางไร ใครมีสวนรวมบาง และผลลัพธ ท่ีไดจาก
กระบวนการดังกลาวท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนอยางไร 

7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

- 7.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจมี
กระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ี
ไดจากกระบวนการดังกลาวท่ีมีตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนอยางไร 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจมี
กระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ี
ไดจากกระบวนการดังกลาวท่ีมีตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนอยางไร 

7.3  ระบบบริหารความเสีย่ง - 7.3 ระบบบริหารความเสี่ยงมีกระบวนการเปนอยางไร ใคร
มีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวท่ีมี

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยงมีกระบวนการเปนอยางไร ใคร
มีสวนรวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวท่ีมี
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การประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
(สมศ.) 

แนวทางการสัมภาษณสําหรับผูบริหารคณะ แนวทางการสัมภาษณสําหรับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

ตอการประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางไร 
7.4 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับ 
มอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และ
สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุด
แข็งจุดออนอยางไร 

ตอการประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางไร 
7.5 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับ
มอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และ
สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุด
แข็งจุดออนอยางไร 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 8.1 ทานมีสวนรวมในการวางแผนเก่ียวกับระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณของคณะศึกษาศาสตรอยางไรบาง  
8.2 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณของคณะ
ศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวนรวมบาง 
และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปนอยางไร 
8.3 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับ
มอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และ
สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุด
แข็งจุดออนอยางไร 

8.1 ทานมีสวนรวมในการวางแผนเก่ียวกับระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณของคณะศึกษาศาสตรหรือไม 
อยางไรบาง  
8.2 ใครมีสวนรวมในระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณของคณะศึกษาศาสตรบาง ระบบดังกลาวมี
กระบวนการเปนอยางไร และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการ
ดังกลาวเปนอยางไร 
8.3 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมาย
งาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

15. ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดย 
ตนสังกัด 

9.1 ทานมีสวนรวมในการวางแผนเก่ียวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพอยางไรบาง 
9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวน
รวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปน
อยางไร  
9.3 ทานไดมีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับ
มอบหมายงาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และ
สารสนเทศท่ีไดนําไปสูการปรับปรุงแกไขหรือสงเสริมจุด
แข็งจุดออนอยางไร 

9.1 ทานมีสวนรวมในการวางแผนเก่ียวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพหรือไม อยางไรบาง 
9.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการเปนอยางไร ใครมีสวน
รวมบาง และผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการดังกลาวเปน
อยางไร  
9.3 มีการตรวจสอบหรือไมอยางไรวาผูไดรับมอบหมาย
งาน/สถานศึกษาไดปฏิบัติตามแผนงาน และสารสนเทศท่ีได
นําไปสูการปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมจดุแข็งจุดออนอยางไร 
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ประวัติผูวิจัย 
 

1. ประวัติหัวหนาโครงการ ชือ่ - สกุล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ 
 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
 สถานท่ีทํางานปจจุบัน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 หนาท่ี/ตําแหนง   - กรรมการประจําหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

   -  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาพัฒนศึกษา  
ตําแหนงทางการบริหาร/ประสบการณการทํางาน 
  รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ระหวาง ป พ.ศ. 2549 – 2553 
สถานท่ีติดตอ 
 ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม  โทร. 081 -874-8614   โทรสาร.034-255-796 
Email: thirasak_un@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา      
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผลงานทางวิชาการ  
 - พ.ศ. 2549 ตําราเรื่องเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา : การสรางและการพัฒนา 
 - พ.ศ. 2549 เอกสารประกอบคําสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร และ
  สังคมศาสตร 
 - พ.ศ. 2550 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการประเมินผลโครงการ 
 - พ.ศ. 2550 การพัฒนาตัวบงชี้คุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยใชวิจัยเปนฐาน       
  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร :  
  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 (ทุนสวนตัว) 
 - พ.ศ. 2551 การประเมินผลโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน ปปช.ระดับสูง รุนท่ี 1 
 (ทุนวิจัย ปปช.) 
 - พ.ศ. 2552 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพัฒนศึกษา    
  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร) 
 - พ.ศ. 2552 การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร) 
 - พ.ศ. 2553 การสังเคราะหความรูเก่ียวกับการนิยาม/แนวความคิด และปจจัยท่ีเสริมสราง
  กระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาจิตวิญญาณของความเปนมนุษย  ท่ีสมบูรณ: 
  การขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผูเรียนดวยพลังทางการศึกษา (ทุนมูลนิธิสดศรี-
  สฤษดิ์วงศ) 
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2. ประวัติผูวิจัย ชื่อ-สกุล   อาจารย ดร. สําเริง   ออนสัมพันธ 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 สถานท่ีทํางาน  ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทรศัพท 034-2538404 ตอ 29100 
 ท่ีอยูปจจุบัน     13 หมู 3  ตําบลหนองดินแดง  อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  71300  
 ประวัติการศึกษา     พ.ศ. 2521 ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (อุตสาหกรรมศิลป) 
     จากวิทยาลัยครูพระนคร 
 พ.ศ. 2524 กศ.บ. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-   
   วิโรฒประสานมิตร 
 พ.ศ. 2541 กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  พ.ศ. 2549 กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ผลงานทางวิชาการ      
  สําเริง ออนสัมพันธ, สิริชัย ชนิะตังกูร, ณรงค พิมสาร, นพดล เจนอักษร. (2550) “ระบบ
การควบคุมทางการบริหารโรงเรียนในฝนโดยใชการบริหารแบบสมดุล”วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปท่ี : 9  ฉบับท่ี : 2  เลขหนา : 59-72 .  
 
3. ประวัตผูิวิจัย ชื่อ-สกุล   อาจารย ดร. ยุวรี  ผลพันธิน  
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 สถานท่ีทํางาน  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทรศัพท/โทรสาร  034 255-254 
 ท่ีอยูปจจุบัน กรมการขนสงทหารบก  ถนนทหาร  แขวงถนนนครไชยศรี  สะพานแดง             
                       เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300      
 ประวัติการศึกษา      
  พ.ศ. 2549  ครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตรท่ัวไปและเคมี) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  พ.ศ. 2551  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  พ.ศ. 2555  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ผลงานทางวิชาการ    

สิริพันธุ สุวรรณมรรคา, ยุวรี ผลพันธิน และคณะ 2551. โครงการการสังเคราะหรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ กระบวนการนวัตกรรม การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการคิดของ ผูเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในประเทศ และตางประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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อวยพร เรืองตระกูล, ยุวรี ผลพันธิน และคณะ 2553. การสังเคราะหงานวิจัยดานการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. 
กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. 

สุวิมล วองวาณิช, ยุวรี ผลพันธิน และคณะ 2553. การประเมินผลโครงการ “ทรูปลูก
ปญญา”. กรุงเทพฯ : บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน). 
 
4. ประวัตผูิวิจัย ชื่อ-สกุล   อาจารยพิทักษ  สุพรรโณภาพ 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 สถานท่ีทํางาน  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทรศัพท/โทรสาร  034 255-254 
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