
คณะศึกษาศาสตร มก. : การพัฒนาคณุภาพ 

อยางตอเน่ืองโดยใชระบบประกนัคณุภาพภายใน 

 PAR-PDCA 

โดย รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 5 ประจําป 2554  

วันศุกรท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554  

ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป  

 





คณะศึกษาศาสตรเปนองคกรการเรียนรู  

สูความเปนเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตรระดับนานาชาติ  

สามารถช้ีนาํสังคม 

วิสัยทัศน 
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พันธกิจ 
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1. ผลิตบณัฑิตที่รักวิชาชพี มีปญญา มีคุณธรรมนําความรู ชี้นําสงัคมได 

2. สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคณุภาพและมาตรฐาน   

    ระดับสากล 

3. บริการวิชาการและถายทอดองคความรูสูสังคมเพื่อพฒันาการศึกษาและ 

    สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบาํรงุศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

5. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มุงผลสัมฤทธิ์ขององคกรเปนหลัก 
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อัตลักษณ 

สํานึกดี      หมายถึง   มีความซื่อสัตย พอเพียงและมวิีนัย 

มุงมั่น        หมายถึง   สูงาน 

สรางสรรค  หมายถึง   ใฝรู พฒันาวิชาชีพ 

สามัคคี      หมายถึง   รวมมือรวมใจ 
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เอกลักษณ 

คณะศึกษาศาสตร มุงผลิตบัณฑติใหมีจิตวิญญาณความเปนครู    

เช่ียวชาญการสอน และการวิจัย 
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การขับเคลื่อนเอกลกัษณของคณะศึกษาศาสตร  (KRUE-D) 

K = Knowledge (สรางสรรพศาสตรการสอน) 

R = Research  (สรรคสรางงานวิจัยเพือ่พัฒนาวิชาชพี) 

U = Unity (สามัคค ีความรวมแรงรวมใจ) 

E =  Ethics (มีจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ) 

D = Development  (มุงพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาคร)ู 
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การบริหารตามพันธกิจ/องคประกอบการประกันคณุภาพดวยกระบวนการ 

PAR-PDCA เนนการมีสวนรวมของบคุลากรทุกภาคสวนทั่วทัง้องคกร 

Good Practice  
- คณะ 
- ภาควิชา   
- สาขาวิชา   
- บุคลากร  
- นิสิต 
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คณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับการจัดประชุมระดับคณะ เพื่อให

บุคลากรรับทราบนโยบาย ทิศทางและการดําเนินงานของคณะ  

และเพื่อระดมความคิดเห็นและรวมกันวิเคราะหภาพรวมของคณะ โดยให

บุคลากรทุกภาคสวน ทั้งผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิตและศิษยเกา เขา

มามีสวนรวม เพ่ือใหไดแผนงานเชิงกลยุทธ แผนปฏิบัติการระยะสั้นและ

ระยะยาว ที่สามารถขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตรใหมีผลงานที่มีคุณภาพ 

และสามารถช้ีนําสังคมได  

การประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร 4 ป 

(20 มิ.ย. 2555 – 19 มิ.ย. 2559) เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2554 



     ในปการศึกษา 2553 คณะกรรมการวิชาการมุงปรับปรุงพัฒนาติดตามและ
ประเมินหลักสูตรทุกระดับการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและ
ระเบียบการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครูของสภาการศึกษา รวมทั้งความตองการ
ของสังคมและเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียน  

     นอกจากนี้ สํารวจความตองการพัฒนาตนเองของอาจารย เพ่ือนําขอมูลทีไ่ดมา
ทําแผนพัฒนาคณาจารย 

  

งานการเรียนการสอน 



 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ไดจัดทําแผนงานวิจัยโดย 

    - นําผลการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา และนําวิสัยทัศนของคณะ 

      ของมหาวทิยาลัย ของประเทศ มากําหนดแผนงานวิจัย 

     - มีการสังเคราะหงานวิจัยของคณาจารย เพื่อใหเห็นทศิทางงานวิจัย 

     - สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดทํางานวิจัยที่สอดคลองกับ 

      แผนงานวิจัยที่วางไว และ งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

     - การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพฒันา 

      งานวิจัยและสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

งานวิจยั 



คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดทําแผนงานบริการวิชาการโดย 

- สํารวจความเชี่ยวชาญและศักยภาพของคณาจารยภายในคณะ 

- มีการประเมินความตองการจําเปน ดานบริการวิชาการ 

- มีการสรางเครอืขายความรวมมือกับหนวยงานทีเ่ก่ียวของกับการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- มีการติดตามผลกระทบทีเ่กิดจากการใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

- มีการดําเนินงานผานศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

 

งานบริการวิชาการ 



   คณะกรรมการฝายพัฒนานสิิต จัดทําแผนพัฒนานสิติ โดยจัดทํา

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนาํนสิิต ดวยความรวมมือระหวาง

คณะกรรมการฝายพัฒนานสิติ คณะกรรมการสโมสรนสิิตปปจจุบัน

และปที่ผานมา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและ       

แนวทางการพฒันาการจัดโครงการพัฒนานิสิตในรอบป  

งานพัฒนานิสิต 



คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรอบป และ 

มอบหมายคณะกรรมการที่เกีย่วของดําเนนิการ โดยมีโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการวนัพัฒนาและปลูกตนไม มก. (มิถนุายน 2553) 

2) โครงการจดักิจกรรมเน่ืองในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ป 2553 (กรกฎาคม 2553) 

3) โครงการจดังานแสดงมุทิตาจติ “ศึกษาศาสตรสทีอง ’53”  (กันยายน 2553) 

4) โครงการวนัคลายวนัสถาปนาคณะศึกษาศาสตร (พฤศจกิายน 2553) 

5) โครงการเดนิและวิ่งมินิมาราธอน ศึกษาศาสตร มก. (พฤศจกิายน 2553) 

6) โครงการสมัมาทิฐคิณะศึกษาศาสตร : ปใหมรังสรรคสิ่งท่ีดีเพ่ือชีวิตสดใส (ธันวาคม 2553) 

7) โครงการพิธีรดนํ้าดาํหวับรูพาจารย เน่ืองในวันสงกรานต (เมษายน 2554) 

งานทํานบุํารุงศิลปวัฒธรรม 
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คณะศึกษาศาสตรมีการผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผนท่ี

กําหนดไว หากพบวามีปญหาหรืออุปสรรคท่ีไมสามารถ

ดําเนินงานท่ีสําเร็จตามแผนท่ีวางไว ใหเสนอตอ 

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาหาทางปรับปรุงแกไขตอไป  



การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ  

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคดิ 
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The 2nd  Kasetsart University International Conference 

on Education 2011 (2nd KUICED 2011) 

on title “research and Evaluation to Develop Education Quality”  

17 



18 
โครงการ Intensive English for Student Exchange Program 

พฤศจิกายน 2553 – มกราคม 2554 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  เรื่อง เครือขายการศึกษาไทย: กลไกสูประชาคมอาเซยีน 

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 
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โครงการพฒันาครูทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัตงิานไทยเขมแข็ง ประจาํปงบประมาณ 2554 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2554 



งานแสดงมุทติาจิต “ศึกษาศาสตรสีทอง ‘53” วันที่ 24 กันยายน 2553 
20 



คายปลูกจิตสํานึก...ศึกษาศาสตร วันท่ี 1-3 มิถุนายน 2553 คายปลูกจิตสํานึก...ศึกษาศาสตร วันท่ี 1-3 มิถุนายน 2553 21 
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โครงการพัฒนาอาจารยในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน 



การประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เร่ือง การพัฒนาการทํางานเปนทีม 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 
23 
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คณะศึกษาศาสตรมีการกํากับติดตามการดาํเนินงานอยาง 

ตอเนื่องสมํ่าเสมอ ผานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  

การประชุมคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบ 

งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ  

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารจัดการ  

โดยคณะศึกษาศาสตรมีการติดตามผลการดําเนินงาน 

      - ติดตามผลการดําเนินงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง คือภาคตน 

และภาคปลาย 

       - มีการประเมินโครงการทุกโครงการ 
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คณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการวิชาการ 

2. คณะกรรมการหลักสูตร 

3. คณะกรรมการใหคาํปรกึษาวชิาการระดบัปรญิญาตรี 

4. คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต 

5. คณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ 

6. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ 

7. คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนในพื้นท่ี 

8. คณะกรรมการจัดการขอมูลเพือ่การประกันคุณภาพการศึกษา 

9. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

10. คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

11. คณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรู 

 

 



นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน มาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง และ 

มีการมอบหมายผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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คณะศึกษาศาสตรนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง

การดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรอยางตอเนื่องตลอดเวลา ท้ังใน

สวนของการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ี

สอดคลองกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน การใหบริการ

วิชาการ ท่ีจะกอใหเกิดประโยชนท่ีสรางความเขมแข็งใหกับการศึกษา

ของชาติอยางแทจรงิ  



ผลงานโดดเดนและความภาคภมูใิจ 

ในรอบปการศกึษา 2553 
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นิสิตคณะศึกษาศาสตร ไดรบัรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดการแตงกายงามตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
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นิสิตคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                   

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

โครงการประชันการสอนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 

การจัดการเรียนสอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยคณะศึกษาศาสตรเปนเจาภาพ

ชิงถวยเกียรติยศ ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค 



น.ส.ชชัฎา ทรรภลกัษณ  
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 2  

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา  

ไดรับรางวัลชนะเลศิเรียงความภาษาอังกฤษ 

น.ส.วภิาวรรณ ทมุดวง  
นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 5  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา  

ไดรับรางวัลชมเชยเรียงความภาษาไทย 

คณะศึกษาศาสตร รวมกับศูนยพัฒนาการศึกษาระหวางประเทศ  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดเรียงความ เรื่อง 

“บทบาทนิสิต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ที่มีตอการเสริมสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” 
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นายศภุกานต อมรสงิห  
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา  

ไดรับรางวัลดีมาก  

นิสิตคณะศึกษาศาสตรไดรับรับรางวัล 

นิสิต/นักศึกษาแหงชาติครศุาสตร/ศึกษาศาสตร  

ของสภาคณบดีคณะครศุาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 

น.ส.จีระวรรณ เกษสิงห  
นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

 ไดรับรางวัลชมเชย  
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อาจารยคณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัล 

คณาจารยแหงชาติ ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  

ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย 

ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงคา อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา 

ไดรับรางวัลดีมาก  

รศ.ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกจิ อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพฒันาการศึกษา 

ไดรับรางวัลดีมาก 

รศ.เจริญ กระบวนรัตน อาจารยประจําภาควิชาพลศึกษา  

ไดรับรางวัลชมเชย 
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อาจารย และบุคลากรคณะศึกษาศาสตรไดรับคัดเลือกเปน 

บุคลากรดีเดน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ประจาํป 2553  

นายอํานวย กําริสุ ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 

สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ไดรับคัดเลือกเปน

บุคลากรดเีดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ กลุมงานสนับสนุน 

ผศ.กรกฎา นักค้ิม อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว ไดรบัคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสายวิชาการ 

กลุมท่ี 1 อายุต่ํากวา 40 ป ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นางณัชชารีย พิมพธนากานต ขาราชการ ตําแหนงผูปฏิบัติงาน

บริหาร 5 สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ ไดรับคัดเลอืกเปนบุคลากรดีเดน

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ กลุมปฏบิตังิานบรกิารวิชาการ 

นายโทน กันภัย ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานท่ัวไป สังกัด

โรงเรียนสาธิตฯ ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและ

ชวยวิชาการ กลุมงานบริการพ้ืนฐาน 
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รศ.เจรญิ กระบวนรัตน  

อาจารยประจําภาควิชาพลศึกษา  

ไดรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ครศุาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวชิาการศกึษา(พลศกึษา)  

จากมหาวทิยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 

ผศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ  

อาจารยประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ไดรับรางวัล 

ผลงานประดิษฐคิดคนประจําป 2554  

รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาปรัชญา  

จากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ  

เรื่อง “วิธีการขึ้นรปูแมพิมพองคพระทีละชั้น :  

นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ ชางหลอพระพุทธรูป” 
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ผศ.ดร.สมสุดา ผูพัฒน  

อาจารยประจําภาควิชาอาชีวศึกษา  

ไดรับรางวัล “พุทธคุณูปการ”  

ระดับกาญจนเกียรติคุณ  

จากคณะกรรมาธกิารทางศาสนา 

 ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร 

รศ.ดร.ณรงค สมพงษ  

อาจารยประจาํภาควชิาเทคโนโลยีการศกึษา  

ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนจาก  

The University of the Philippines Los Banos  

ประเทศฟลิปปนส 36 



รศ.ดร.กุลขณิษฐ ราเชนบุณยวัทน 

อาจารยประจําภาควิชาอาชีวศึกษา  
ไดรบัเลอืกเปนอปุนายกสมาพันธคหกรรมศาสตรนานาชาติ-ภาคเอเชีย 

(International Federation for Home Economics) 
วาระ พ.ศ. 2553-2555 

รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล 

อาจารยประจาํภาควชิาการศกึษา 

ไดรับเลือกเปน ARAHE  Executive Committee 

(ARAHE : Asian Regional Association for Home Economics)  
 

ผศ.ดร.วสันต  ทองไทย 

อาจารยประจาํภาควชิาการศกึษา  

ไดรับรางวัลชมเชย สาขาศึกษาศาสตร  

ในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่48 37 



คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลคณุภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โดยไดรับรางวัลระดับดี ประเภทภาพรวมองคประกอบคณุภาพ  

จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552” 

ซึ่งเปนปที่ 4 ติดตอกันที่คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัล 
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ผลงานเหลานีไ้ดมาดวยความรวมมือของบุคลากรคณะศึกษาศาสตรทุกฝาย 

และใชกระบวนการประกันคณุภาพภายใน PAR-PDCA 

39 ขอขอบคณุทกุทานที่ใหความสนใจ 
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