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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          ข 

คํานํา 
 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหา วิทยาลัย เกษตรศาสตร์  จัด ต้ั งขึ้ นตามประกาศ               
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550  โดยคณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของ       
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงดําเนินการตามนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยและ
สํ านั ก ง านคณะกร รมกา รก า รอุ ดมศึ กษากํ าหนด  นอกจากนี้ ยั ง ดํ า เ นิ น ก า รต ามระบบและกล ไก               
การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี พ.ศ.2556 เป็นการประเมินผลการดําเนินงาน               
ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่     
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม  โดยคณะฯ ได้จัดทํารายงาน            
การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ ดําเนินการตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
จาํนวน 19 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 ที่ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) โดยไม่คิดคะแนน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2 รวมดําเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้น 43 ตัวบ่งชี้โดยคิดคะแนนเพียง 38 ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ    
ทุกท่าน ในความร่วมมือและการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการดําเนินงาน        
ของคณะฯ จนทําให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้สําเร็จได้    
อย่างเสร็จสมบูรณ์  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่แสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งทําการประเมินเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 
24-25 มิถุนายน 2556 โดยผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 5             
การดําเนินงานได้คุณภาพระดับดีมาก  พร้อมกันนี้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ยังได้รับข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะฯ ในปีการศึกษา 2556 ให้สามารถดําเนินการตามพันธกิจได้ครอบคลุมย่ิงขึ้น สมดัง
ปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่สมบูรณด้วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ ด้วยจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพและสังคม 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจบ   ภิรมย์คํา) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 
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บทนํา 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 คณะฯ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่ 16.1, 16.2, 17, 
18.1, 18.2(รายงานข้อมูล แต่ไม่นําคะแนนมาพิจารณา) รวมดําเนินการและคิดค่าคะแนนทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ 
 
 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 38 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

• ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้*  
กลุ่มของตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้(เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 
กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.54 ดีมาก 4.74 ดีมาก 4.70 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.52 ดีมาก 4.73 ดีมาก 4.69 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 4.32 ดี 4.61 ดีมาก 4.61 ดีมาก

รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบ่งชี้ 4.46 ดี 4.69 ดีมาก 4.66 ดีมาก 
รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ 4.48 ดี 4.69 ดีมาก 4.67 ดีมาก 

• ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านปีการศึกษา 2555 (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบ่งชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบ่งชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบ่งชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต 

4.23 4.10 4.23 4.10 4.24 4.28 4.24 4.17

องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 4การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 4.85 4.85 4.92 4.92
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องค์ประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบ่งชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบ่งชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบ่งชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 5การบริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.67 4.67

องค์ประกอบที่ 7การบริหาร
และจัดการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.96 4.96 4.99 4.99

องค์ประกอบที่ 8ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 9ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.73 4.69 4.87 4.84

คะแนนภาพรวม 4.74 4.70 4.73 4.69 4.61 4.62 4.69 4.67 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

• ผลการประเมนิคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 28 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 59.09 4.92

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 7 ข้อ 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5.00

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

151,160.67 
บาท/คน 

5.00

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 7 ข้อ 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00

สมศ.   

4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 75 5.00

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 13.64 5.00

6 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 18.18 4.55

7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 14.77 5.00

8 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 86.67 5.00

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 ข้อ 5.00

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00

13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 4.96 4.96

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนน 4.69 4.69

 
2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 ข้อ 4.00

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 6 ข้อ 4.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

5 ข้อ 4.00

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 4 ข้อ 4.00

สมศ.   

1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 86.39 4.32

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนนประเมิน 
จากนายจ้าง 4.21 

4.21

3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 20.83 4.17

10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00

14 การพัฒนาคณาจารย์ คะแนน 4.43 3.69

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          4 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 0 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.  

- ไม่มี - - - -

สมศ.  

- ไม่มี - - - -

 
4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ 

ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.  

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 11.36 1.89

สมศ.  

- ไม่มี - - - -

 

5. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม  
0 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.  

- ไม่มี - - - -

สมศ.  

- ไม่มี - - - -
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 ผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีจุดแข็ง และ 
จุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

• จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณะฯ มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้
โรงเรียนสาธิตฯ ฟาร์ม และสวนนวัตกรรมฯ เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

- 

2. คณะฯ มีความเข้มแข็งในการพัฒนานิสิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ และมีระบบการให้คําปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี 
อย่างเป็นรูปธรรม 

- 

3. คณาจารย์ของคณะฯ มีความโดดเด่นทางด้านการผลิตผลงานวิจัย ทั้งทางด้าน
ครุศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ที่บูรณาการและนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

- 

4. คณะฯ มีการวางแผนการสร้างอาคาร ส่ิงอํานวยความสะดวกงานด้าน
สนับสนุน        ไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

- 

5. คณะฯ มีโรงเรียนสาธิตฯ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีคุณภาพ มีการ
ตรวจประเมินคุณภาพให้ได้มาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และคุรุสภา 

- 

• จุดที่ควรพัฒนา  
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณะฯ ยังไม่มีการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่า หรือสร้างเครือข่ายให้สามารถจัด
กิจกรรมในการพัฒนาความรู้ สําหรับศิษย์เก่าของคณะฯ  

กระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพ ควรทําครบกระบวนการ 
PDCA เช่นมีหลักฐานในการนําเอาการประเมินความพึงพอใจไปใช้
อย่างไรในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการปรับปรุงพัฒนา 
(Act) ทุกโครงการ 

2. นิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิต ยังไม่เคยได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

- 

3. คณาจารย์มีการผลิตผลงานวิจัยจํานวนมาก แต่ยังขาดการเผยแพร่ให้เป็นที่
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 

- 

• แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. คณะฯ ควรมีการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่า เพื่อให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสาร และ
จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- 

2. คณะฯ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ที่จัดโดยองค์กรระดับชาติ  เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตได้รับ
การยกย่องชมเชย หรือได้รับประกาศเกียรติคุณ 

- 

3. คณะฯ ควรเพิ่มมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็น
ที่ยอมรับ 

- 

4. คณะฯ ควรมีการวางมาตรการหรือกําหนดทิศทางในการใช้ห้องเรียนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ให้ชัดเจน และตรวจตราวัสดุอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

- 

5. พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเป็นต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

- 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีจุดเริ่ม ต้นจากการเป็นส่วนหนึ่ งของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต่อมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศจัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์ 
กําแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และในปี พ.ศ. 
2550 คณะฯ  ได้รับอนุมั ติให้ เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 ซึ่งการเปลี่ยนชื่อและปรับโครงสร้างการแบ่งส่วน
หน่วยงานภายในครั้งนี้ทําให้คณะฯ มีหน่วยงานภายในทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการ  
ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  ศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ  และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
คณะฯ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทางด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในหลักสูตรที่เปิดสอนของ
คณะฯ เอง และให้บริการรายวิชาพื้นฐานสําหรับนิสิตคณะต่างๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน ทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา  โดยมีลําดับความเป็นมา ดังนี้ 
 ในปี พ.ศ. 2522 คณะฯ เคลื่อนย้ายนิสิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร ช้ันปีที่ 3-4 จากคณะศึกษาศาสตร์    
มาเรียนที่วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นปีแรก 

พ.ศ. 2523  จัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

พ.ศ. 2541  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) 
พ.ศ. 2543  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร 
พ.ศ. 2544  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 
พ.ศ. 2547  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
พ.ศ. 2548  คณะฯ ได้รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรีมาเปิด

สอนที่คณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน 
พ.ศ. 2549  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษา 
พ.ศ. 2550  เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
พ.ศ. 2551  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร5 ปี)  โดยจําแนก

เป็น 4 สาขา  ได้แก่ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา,  สาขาพลศึกษา
และสุขศึกษา  และ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
 พ.ศ. 2552  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปะศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) 
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 พ.ศ. 2553  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ขอปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2555) 
 พ.ศ. 2555  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  โดยจําแนกเป็น 4 สาขา  ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา, สาขาพล
ศึกษาและสุขศึกษา, สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

ปัจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนและอยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ ทั้งสิ้น 7 หลักสูตร จําแนกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวม 154 คน จําแนกเป็น
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 46 คนสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 44 คนและหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 64 คน 

การบริหารจัดการนับต้ังแต่เริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน มีผู้บริหารกํากับดูแลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

• พ.ศ. 2522–2527 บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกําแพงแสน” ดังนี้ 
- นายสมมาตร ช่ืนอิ่ม  ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2525  

- นายไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา  ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2525 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 

2527 

• พ.ศ. 2527–2535 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์” โดยมี ผศ.สงวน แก้วมรกต       
ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2527 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2535 

• พ.ศ. 2535–2541 บริหารงานโดย “ผู้ช่วยคณบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสน” ดังนี้ 
- ผศ.ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค  ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2535 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 

- รศ.อุดร รัตนภักด์ิ ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2539   

- รศ.บรรจบ ภิรมย์คํา ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2539 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2541 

• พ.ศ. 2541-2545 บริหารงานโดย “รองคณบดีกําแพงแสน” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมย์คํา ดํารงตําแหน่ง
ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2541 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2545  

• พ.ศ. 2545-2547 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมย์คํา     
ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2545 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 

• พ.ศ. 2547-2548 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน รศ.ดร.ธงชัย มาลา  รักษาราชการแทนคณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน  ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2548 

• พ.ศ . 2548–2552 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน” และ “คณบดี         

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์” โดยมี รศ.อุดร  รัตนภักด์ิ  ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2548       
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ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2552 (คณะฯ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550  ให้เปลี่ยนชื่อจากคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2550 เป็นต้นมา)  
 ปัจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใต้การกํากับดูแลของ รศ.บรรจบ ภิรมย์คํา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2556   

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

1.2.1  ปรัชญา 
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญา 

1.2.2  ปณิธาน 
ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญาพัฒนาองค์ความรู้ด้วยจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ 

ต่อวิชาชีพและสังคม 

1.2.3  วิสัยทัศน์ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นหน่วยงานช้ันนําทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนามนุษย์สู่สังคม

ตามมาตรฐานสากล 

1.2.4  พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก ทางด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ที่มีความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานสากล 
2) วิจัย พัฒนาวิชาการและบริการวิชาการ ด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
3) ส่งเสริม อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาไทย 

และสิ่งแวดล้อม 
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ให้กับสังคมและประเทศชาติ 
5) ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  ให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ทางด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

1.2.5 วัตถุประสงค์ 
1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 
2)    ศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
3) บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศชาติ  
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
5) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง  
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1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งการผสานศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร์ทางการ
พัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์วิชาชีพครู และกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน 

1.4 แผนงานประจําปีของคณะ 
• พันธกิจที่ 1  การเรียนการสอน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ และระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ให้มีความ
ทันสมัย ยืดหยุ่น บูรณาการหลักสูตร พัฒนาสื่อการสอน และระบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาชีพ ทักษะ
สากลสอดคล้องกับตลาดงาน 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์ 1. หลักสูตรมาตรฐาน เป็นที่นิยมตามตลาดงาน  2. ระบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1) แผนงานปรับปรุงหลักสูตร 
2) แผนงานวิเคราะห์ความต้องการของตลาดงาน 
3) แผนงานสร้างหลักสูตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่เป็นสากล เน้นวิจัย และบูรณาการ 
4) แผนงานพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยด้านการเรียนการสอน มีศักยภาพด้าน
การวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและสังคม 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  อาจารย์ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
1) แผนงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิชาการให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
2) แผนงานสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิและความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3) แผนงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างให้นิสิตมีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตใหม่     
เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรและปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรมภาวะผู้นํา จิตสาธารณะ โดยรณรงค์สอดแทรก 
คุณธรรม  จริยธรรมในการเรียนการสอน จัดกิจกรรมยกย่องคนดี ทั้งในกลุ่มนิสิตและบุคลากร 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์ นิสิตที่เกง่ ดี มีสุข 
1) แผนงานอบรมคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นําให้กับนิสิตอย่างสม่ําเสมอ 
2) แผนงานยกย่องและให้รางวัลนิสิตที่มีความประพฤติเป็นแบบอย่าง 
3) แผนงานการเพิ่มทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
4) แผนงานการพัฒนานวัตกรรมและแหล่งการเรียนรู้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ระดมทุนเชิงรุกเพื่อการผลิตบัณฑิตและวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  กองทุนเพื่อการศึกษา 
1) แผนงานระดมทุนสนับสนุนการศึกษาโดยให้ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 

อย่างเข้มแข็ง 
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• พันธกิจที่ 2 การวิจัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  บูรณาการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชาติและปัญหาเร่งด่วน โดยกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจน จัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ  สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
เพื่อการวิจัยให้เพียงพอ สร้างกลไกในการจัดหาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน และพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวิจัยให้
ทันสมัย 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  นโยบายวิจัย ทุนวิจัยและระบบสนับสนุนทุนวิจัย 
1) แผนงานจัดหาแหล่งร่วมทุนภายนอก เพื่อทําวิจัยแก้ปัญหาชาติและปัญหาเร่งด่วน 
2) แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลวิจัยให้ทันสมัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งด้านศักยภาพและจรรยาบรรณ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการ
ทําวิจัย เพิ่มนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  และการจด
สิทธิบัตร ยกระดับมาตรฐานการประชุมของคณะและแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล และผลักดันให้มีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบายระดับชาติ 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  นักวิจัยที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ 
1) แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย 
2) แผนงานสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทํางานวิจัย 
3) แผนงานสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างสถาบัน ภาคการผลิต ชุมชน และองค์กร ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์   ได้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
1) แผนงานบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

• พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถึงมีการบูร
ณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จัดต้ังศูนย์บริการวิชาการให้เป็นแหล่งรวมข้อมูล
สารสนเทศเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการปรับปรุงการจัดการโครงการพัฒนาวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดรายได้ 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์ 1. งานบริการวิชาการเชิงรุก  2. มีเครือข่ายบริการวิชาการ 3. ศูนย์บริการ
วิชาการแบบครบวงจร  4. หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 

1) แผนงานบริการวิชาการ 
2) แผนงานสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
3) แผนงานการนํางานบริการวิชาการมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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• พันธกิจที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 อนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
และหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ เพื่อสร้าง 
ความรักองค์กร 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์ 1. ค่านิยม จิตสํานึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  2. การมีส่วนร่วม        
ในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะและชุมชน 

1) แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
2) แผนงานคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพ 
3) แผนงานด้านศิษย์เก่า 
4) แผนงานปลูกฝังความรักและความผูกพันต่อสถาบัน 

• พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารแบบมืออาชีพ    
พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญมีจิตสํานึกรักองค์กร ประชาสัมพันธ์ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และรณรงค์การหารายได้
เพิ่มจากทรัพย์สินและผลงานขององค์กรเป็นหลัก ส่งเสริมการนําวิจัยเข้าสู่ระบบการผลิตเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  1. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  2. บุคลากรที่มีคุณภาพและความเป็น
มืออาชีพ  3. ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย  4. การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน   
5. ผลงานวิชาการและงานบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

1) แผนงานพัฒนาด้านกายภาพ 
2) แผนงานปรับปรุงกระบวนงานและกฎระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบ      

การบริหาร 
3) แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกประเภท ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
4) แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) แผนงานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
6) แผนงานจัดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ 
7) แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
 

 

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 

 1.6.1  แผนภูมิโครงสร้างองค์กรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะส ร้ า ง
กลไกการรณรงค์ การ
นํ า ร ะ บ บ ป ร ะ กั น
คุณภาพภาย ในมา
ปรับปรุงคุณภาพของ
กิจกรรม 

1. โครงการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ผลการประเมินคุณภาพ
ในทุกองค์ประกอบ 

ไม่ตํ่ากว่า
3.51 

หรือระดับดี 

70,000

2. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพสําหรับบุคลากร  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ระดับความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพ 

ของบุคลากร 

ระดับดี 9,000

3. โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 

คุณภาพของระบบกลไก
การประกันคุณภาพภายใน 

ระดับดี 3,500

4. โครงการบูรณาการความรู้และ
เสริ มสร้ า งทั กษะด้ านการประกั น
คุณภาพให้แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

จํานวนนิสิตชั้นปท่ีี 1
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

200 4,000

 
5. โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อนําผล
การประ เมิ นมาปรั บปรุ ง แผนการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณภาพ 

ระดับดี 3,500

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
Faculty of Education and Development Sciences 

สํานักงานเลขานุการ 
(Office 

of Secretary) 

ภาควิชาครุศึกษา 
(Department of Teacher 

Education : Ted) 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
(Department 

of Physical Education and 
Sport : PES) 

 

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 
(Center for Research and 

Academic Outreach) 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน 

(Department 
of Human and Community 

Resource Development : 
HCRD) 

 

โรงเรียนสาธิต 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(Kasetsart University 
Laboratory School 

Kamphaeng-saen Campus 
Education Research and 

Development Center) 
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 1.6.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 

   แสดงรายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

รายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
ลําดับที่ ผู้บริหาร ตําแหน่งทางการบริหาร/ วาระ 

1 รองศาสตราจารย์บรรจบ  ภิรมย์คํา 
 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 7/2552  ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(วาระการดํารงตําแหน่งตามคณบดี ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 7/2552 ลว. 29 เม.ย. 52) 
คําส่ัง มก. ที่ 2388/2554  ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  ศรีพรหม 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(วาระการดํารงตําแหน่งตามคณบดี ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 7/2552 ลว. 29 เม.ย. 52) 
คําส่ัง มก. ที่ 2388/2554  ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 

4 รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม 
 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

(วาระการดํารงตําแหน่งตามคณบดี ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 7/2552 ลว. 29 เม.ย. 52) 
คําส่ัง มก. ที่ 2388/2554  ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 

5 นายธารินทร์  ก้านเหลือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

(วาระการดํารงตําแหน่งตามคณบดี ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 7/2552 ลว. 29 เม.ย. 52) 
คําส่ัง มก. ที่ 2388/2554  ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 
 

อาจารยใหญโรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หัวหนาภาควิชา

พลศกึษาและกีฬา 

หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 
รองคณบดี 

ฝายวิชาการ 

รองคณบดี

ฝายวิจยัและบริการวิชาการ 

รองคณบดี

ฝายกจิการนิสติ 

รองคณบดี

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหนาภาควิชา 

การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย

และชุมชน 

หัวหนาภาควิชา

ครุศึกษา

หัวหนาศูนยวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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รายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
ลําดับที่ ผู้บริหาร ตําแหน่งทางการบริหาร/ วาระ 

6 รองศาสตราจารย์ น.ท. สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

(วาระการดํารงตําแหน่งตามคณบดี ตามคําส่ังสภา มก. ที่ 7/2552 ลว. 29 เม.ย. 52) 
คําส่ัง มก. ที่ 2388/2554  ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช  เชาว์พานิช หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2555  เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 256/2555  ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรฉัตร  สุปัญโญ หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน 2552  เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 5632/2552  ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

9 นายชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 1066/2554  ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 

10 นางสาวมลิวัลย์  กาญจนชาตรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 31 มกราคม 2552  เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 4867/2551  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

11 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

(ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 4775/2552  ลงวันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2552 

รวม  11  ราย 

 

 คณะกรรมการ/คณะทํางาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ปีการศึกษา 2555 

คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดํารงตําแหน่ง 

1 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ัง มก. ที่ 2602/2555  ลว. 14 ก.ย. 55)
2 คณะกรรมการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 4 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 30/2552  ลว. 22 มิ.ย. 2552   
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 1/2553  ลว. 6 ม.ค. 2553) 

3 คณะกรรมการจัดทําแผนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป 

(วาระตามคําส่ังสภา มก. ที่ 7/2552  ลว. 29  เม.ย. 52 
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 31/2552 ลว. 22 มิ.ย. 52) 

4 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
พ.ศ. 2555-2559 

ต้ังแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 

(ตามประกาศคณะ ศษพ. ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 55) 
5 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 4 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 35/2552  ลว. 26 มิ.ย. 52) 

6 คณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ส้ินสุดวาระพร้อมคณบดี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 33/2554  ลว. 14 ก.ค. 54  
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 41/2554  ลว. 20 ก.ย. 54 

และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 42/2555 ลว. 27 ส.ค. 55)
7 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2555 วาระตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

(คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 23/2555 ลว. 15 มิ.ย. 55 
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 28/2555 ลว. 18 ก.ค. 55 
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 29/2555 ลว. 18 ก.ค. 55 
และ คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 30/2555 ลว.19 ก.ค. 55) 
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คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดํารงตําแหน่ง 

8 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 55/2554  ลว. 20 ธ.ค. 54 
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 47/2555 ลว. 5 ก.ย. 55)

9 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ส้ินสุดวาระพร้อมคณบดี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 30/2554  ลว. 24 มิ.ย. 54 
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 20/2555 ลว. 23 พ.ค. 55) 

10 คณะทํางานการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 39/2552  ลว. 9 ก.ค. 52 
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 7/2553 ลว. 13 ม.ค. 53) 

11 คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และส่งเสริมศักยภาพ
ความเป็นครูให้แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี  ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 50/2554  ลว. 20 ธ.ค.54 
ประกาศคณะ ศษพ. ประกาศ ณ วันที่ 30 ส.ค. 54 
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 45/2555 ลว. 31 ส.ค. 55) 

12 คณะกรรมการวิเทศและประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 51/2554  ลว. 20 ธ.ค. 54)
13 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์ 
วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 54/2554  ลว. 20 ธ.ค. 54) 
14 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์ 
วาระ 2 ปี  ต้ังแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 53/2554  ลว. 20 ธ.ค. 54) 
15 คณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 
วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 43/2555  ลว. 30 ส.ค. 55) 
16 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 5/2555 ลว. 16 ม.ค. 55) 
17 คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 84/2552  ลว. 13 พ.ย. 52) 
18 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 37/2555  ลว. 14 ส.ค. 55) 
19 คณะกรรมการทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม 2553 เป็นต้นไป 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 9/2553  ลว. 26 ม.ค. 53) 

20 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการให้คําปรึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 45/2554  ลว. 19 ต.ค. 54) 

21 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป 
(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 37/2555  ลว. 14 ส.ค. 55 
และคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 44/2555  ลว. 30 ส.ค. 55) 

รวม  21  ชุด 
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 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายการ ปีงบประมาณ (บาท) 

2553 2554 2555 
รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน 32,762,552.00 41,802,063.00 38,936,945.63

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 261,100.00 186,000.00 283,484.00

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน 26,749,266.00 13,524,486.00 37,334,719.63

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 5,028,122.00 549,782.00 48,580,565.10

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - -

ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์ 540,000.00 480,000.00 430,000.00

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ - - 58,599.83

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 985,165.00 7,165,134.68 1,120,713.00

สินทรัพย์ถาวร 28,166,040.00 24,957,973.94 86,500,828.80

 

 รายรับ-รายจ่าย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 24,836,100.00 19,536,551.00 22,051,206.63

2. เงินรายได้จากการจัดการศึกษา 3,987,130.00 19,867,863.00 14,163,358.00

3. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 261,100.00 186,000.00 283,484.00

4. เงินรายได้จากการบริหารงาน 93,300.00 120,297.00 129,060.00

5. เงินรายได้ดอกเบี้ย - - 4,613.00

6. รายได้จากการรับบริจาค 45,500.00 - -

7. เงินอุดหนุน 2,805,060.00 591,373.00 93,200.00

8. รายได้อ่ืน 734,362.00 1,499,979.00 2,212,024.00

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 32,762,552.00 41,802,063.00 38,936,945.63

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)  
1. งบบุคลากร 16,245,585.00 19,145,504.00 22,262,582.00

2. งบดําเนินงาน 5,573,721.50 4,850,615.32 5,037,202.63

3. งบลงทุน 5,028,122.00 907,697.00 481,513.00

4. งบอุดหนุน 420,960.00 326,789.00 621,029.00

5. งบอื่นๆ 3,482,890.00 8,380,214.00 9,413,906.00

6. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 1,026,109.00 1,026,109.00 -

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 31,777,387.50 34,636,928.32 37,816,232.63
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1.9.2 จํานวนหลักสตูรทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร ์

 จํานวนหลักสตูรทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร ์
หลักสูตรทัง้หมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิด

สอน 
( ) 

ไม่ 
เปิดสอน 

(X) 

ภาค
ปกติ 
( ) 

ภาค
พิเศษ
( ) 

ป.ตรี ป.
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 
( ) 

นานาชาติ
( ) แผน 

ก 
แผน 
ข 

แผน 
ก,ข 

เปิดสอนทั้ง 3 ภาควิชา                         
1.  หลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้)      

-  สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา    

- สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

   

-  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา    

-  สาขาภาษาอังกฤษศึกษา    

-  สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา    

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

            

2.  หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา) 

     

3.  หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน) 

      

4.  หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน) 

      

ภาควิชาครุศึกษา             
5. หลักสูตร ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)      

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา             
6.  หลักสูตร ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)       

7.  หลักสูตร ศษ.บ. (พลศึกษา)      

รวม 4 0 1 0 1 1 7 0 7 0 6 1 
 

 หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          19 

1.9.3 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควชิา/สาขาวิชา ปกีารศึกษา 2555 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 
ป.โท ป.เอก 

หลักสูตรทีเ่ปิดสอนทั้ง 3 ภาควิชา 78 0 0 78 
1)หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)    0

-  สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา* (ภ.การพัฒนาฯ)    
-  สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา** (ภ.ครุศึกษา) 24   24
-  สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา** (ภ.ครุศึกษา) 

-  สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (ภ.ครุศึกษา) 

-  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา*** (ภ.พลศึกษาฯ) 54   54
o จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 78   78

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 40 12 9 61 
2)  หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)*    

o จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 40   40
3)  หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)   0

o จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 12  12
4) หลักสูตรปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)   

o จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน  9 9
ภาควิชาครุศึกษา 6 0 0 6 
5) หลักสูตร ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)**    

o จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 6 0 0 6
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 43 7 0 50 
6) หลักสูตร ศษ.บ. (พลศึกษา)***    

o จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 3   3
7) หลักสูตร ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ)   

o จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 7  7
- รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มกิจกรรมพลศึกษา (01175xxx)   0

o จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 40   40
รวมทั้งสิ้น3 ภาควชิา     

รวมหลักสูตรทัง้หมด 4 2 1 7 
o จํานวนรายวิชาที่เปิดสอน 167 19 9 195 

หมายเหตุ :  *หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) และ หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา    
มีรายวิชาประจําหลักสูตรท่ีเปิดสอนซํ้ากัน จํานวน 9 รายวิชาได้แก่ วิชา 02181111, 02181261, 02181262, 02181351, 02181361, 
02181362, 02181441, 02181471 และ 02181481 
 **หลักสูตร ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์) และหลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา และ
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษามีรายวิชาประจําหลักสูตรท่ีเปิดสอนซํ้ากัน จํานวน 6 รายวิชาได้แก่ วิชา 01158321, 01158421, 01158422, 
01158431, 01158221 และ 01158331 
 ***หลักสูตร ศษ.บ.(พลศึกษา) และหลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) สาขาพลศึกษาและสุขศึกษามีรายวิชาประจําหลักสูตรท่ี
เปิดสอนซ้ํากัน จํานวน 3 รายวิชาได้แก่ วิชา 01172313, 01172491 และ 01173352 
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1.9.4 จํานวนบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหนา้ที)่ 
ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
1. บุคลากรสายวิชาการ 1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - - -

ปริญญาโท 22 21 18

ปริญญาเอก 21 24 26

รวม 43 45 44 
1.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี - - -

ปริญญาโท - - -

ปริญญาเอก - - -

รวม - - -

รวมบุคลากรสาย
วิชาการ 

ปริญญาตรี - - -

ปริญญาโท 22 21 18

ปริญญาเอก 21 24 26

รวมทั้งหมด 43 45 44 
2. นักวิจัยและบุคลากร 
ที่ได้รับมอบหมายให้ทําวิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - - -

ปริญญาโท - - -

ปริญญาเอก - - -

รวม - - - 
2.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี - - -

ปริญญาโท - - -

ปริญญาเอก - - -

รวม - - -

รวมนักวิจัย ปริญญาตรี - - -

ปริญญาโท - - -

ปริญญาเอก - - -

รวมทั้งหมด - - - 
3. บุคลากรสนับสนุนอื่น 25 23 23

4. รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 63 61 36

5. บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท 5 7 8

6. รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย) 68 68 67

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

  ต้ังแต่ 9เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน    น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหนา้ที)่ 

ภาควิชา/
สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย์ ชาวต่างชาติ รวม 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม

ภาควิชาการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
ชุมชน 

- 3 5 8 - - 3 3 - - 2 2 - - - - - - - - - 3 10 13

ภาควิชาครุ
ศึกษา 

- 4 6 10 - 2 2 4 - 1 - 1 - - - - - - - - - 7 8 15

ภาควิชาพล
ศึกษาและ
กีฬา 

- 5 2 7 - 2 5 7 - 1 1 2 - - - - - - - - - 8 8 16

รวมทั้งหมด - 12 13 25 - 4 10 14 - 2 3 5 - - - - - - - - - 18 26 44

 
ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน)

1 9 เดือนขึ้นไป - 10 26 36 17 14 5 - 36

2 6-9 เดือน - - - - - - - - -

3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - -

4 ลาศึกษาต่อ - 8 - 8 8 - - - 8

5 ลาเขียนตํารา/ลาทําวิจัย - - - - - - - - -

รวมทั้งหมด - 18 26 44 25 14 5 - 44

ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 10 26 36 17 14 5 - 36

หมายเหตุ: FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มี  
สัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 

ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 

 จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุน จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวชิาการ ปีการศึกษา 2555 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์(ใชข้้อมูลกองการเจา้หนา้ที่) 

หน่วยงา
น 

วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ชาว 
ต่างชาติ 

รวมท้ังหมด
ปฏิบัติงาน ชํานาญ

งาน 
ชํานาญงาน

พิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญ

การ 
ชํานาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ

พิเศษ 
<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก

สํานักงาน
เลขานุกา
ร 

0 0 0 6 0 0 0 0 0 12 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 3 0

รวม 0 0 0 6 0 0 0 0 0 12 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 3 0

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 

 ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน  6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 ข้อมูลสรุปจํานวนอาจารยห์รือนักวิจัยจากสถาบนันานาชาติเดินทางมาสอนหรือวจิัยที่คณะหรือ
อาจารย์หรือนกัวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบนันานาชาต ิ

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 
อาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิจัย 

1. อาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยที่คณะ N/A N/A N/A N/A

2. อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ 1 N/A N/A N/A

 จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สมัมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์(ใชข้้อมูลคณะ) 

หน่วยงาน จํานวนบุคลากร 
ที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง (ไม่นับซ้ํา) 

จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง (จําแนกตามประเภท) 
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ 

สํานักงานเลขานุการ 23 2 21 - -

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 8 7 1 - -

ภาควิชาครุศึกษา 9 8 1 - -

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 13 13 - - -

รวม 53 30 23 - - 

1.9.5  จํานวนนสิิตทั้งหมด (นับจํานวนหวันิสิตจรงิ)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

(ใช้ข้อมูลวนัที ่30 มิถุนายน 2555 จากกองแผนงาน) 
ภาควิชา/
สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม

ภาควิชาการ
พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน 
(รวม) 

71 0 71 140 0 140 144 0 144 188 0 188 0 0 0 410 0 410 

- หลักสูตร วท.บ. 
(เกษตรและ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา)
<4 ปี> 

71 0 71 70 - 70 72 - 72 94 - 94 - - 0 307 0 307

  - ภาคปกต ิ 71 0 71 70 - 70 72 - 72 94 - 94 - - 0 307 0 307

  - ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(การจัดการเรียนรู้) 
สาขาเกษตรและ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา
<5 ปี> 

0 0 0 70 - 70 72 - 72 94 - 94 - - 0 103 0 103

  - ภาคปกต ิ 0 0 0 28 0 28 29 0 29 30 0 30 36 0 36 103 0 103

  - ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ภาควิชาครุ
ศึกษา (รวม) 

103 0 103 57 0 57 62 0 62 66 0 66 39 0 39 327 0 327 

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(การสอน
คณิตศาสตร์)<5 
ปี> 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2

  - ภาคปกต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
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ภาควิชา/
สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม
  - ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(การจัดการเรียนรู้) 
สาขาคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์
ศึกษา<5 ปี> 

28 0 28 29 0 29 30 0 30 36 0 36 0 0 0 123 0 123

  - ภาคปกต ิ 28 0 28 29 0 29 30 0 30 36 0 36 0 0 0 123 0 123

  - ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(การจัดการเรียนรู้) 
ภาษาอังกฤษศึกษา
<5 ปี> 

41 0 41 28 0 28 32 0 32 30 0 30 37 0 37 168 0 168

  - ภาคปกต ิ 41 0 41 28 0 28 32 0 32 30 0 30 37 0 37 168 0 168

  - ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - หลักสูตร ศษ.บ. 
(การจัดการเรียนรู้)
คณิตศาสตร์ศึกษา
<5 ปี> 

34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34

  - ภาคปกต ิ 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34

  - ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา 
(รวม) 

84 0 84 73 0 73 67 0 67 61 0 61 54 0 54 339 0 339 

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(การจัดการเรียนรู้) 
สาขาพลศึกษาและ
สุขศึกษา<5 ปี> 

84 0 84 73 0 73 67 0 67 61 0 61 50 0 50 335 0 335

  - ภาคปกต ิ 84 0 84 73 0 73 67 0 67 61 0 61 50 0 50 335 0 335

  - ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(พลศึกษา)<5 ปี> 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4

  - ภาคปกต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4

  - ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งหมด 258 0 258 228 0 228 230 0 230 251 0 251 129 0 129 1076 0 1076 
  - ภาคปกต ิ 258 0 258 228 0 228 230 0 230 251 0 251 129 0 129 1,076 0 1,076

  - ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  - นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม ไทย ต่าง 

ชาติ 
รวม ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม ไทย ต่าง 

ชาติ 
รวม ไทย ต่าง

ชาติ 
รวม

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน (รวม) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 26 0 26 71 0 71 

- หลักสูตร ศศ.ม. (การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 26 0 26 71 0 71

  -  ภาคปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -  ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 26 0 26 71 0 71

  -  นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ฝ่ายวิชาการคณะฯ 
(รวม) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 

- หลักสูตร ศษ.ม. (การ
จัดการเรียนรู้) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4

  -  ภาคปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4

  -  ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -  นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา (รวม) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 

 - หลักสูตร ศศ.ม. (การ
ส่งเสริมสุขภาพ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5

  -  ภาคปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5

  -  ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  -  นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 54 26 0 26 80 0 80 
  -  ภาคปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9

  -  ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 26 0 26 71 0 71

  -  นานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (รวม) 40 0 40 40 0 40 
- หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) 40 0 40 40 0 40

  -  ภาคปกติ 40 0 40 40 0 40

  -  ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0

  -  นานาชาติ 0 0 0 0 0 0

รวมทั้งหมด 40 0 0 40 0 40 
  -  ภาคปกติ 40 0 40 40 0 40

  -  ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0

  -  นานาชาติ 0 0 0 0 0 0
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 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ใช้ข้อมูล
คณะ) 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 
ภาคปกติ ภาค

พิเศษ 
นานา
ชาติ 

รวม ภาคปกติ ภาค
พิเศษ

นานา
ชาติ

รวม ภาค
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

นานา
ชาติ

รวม

ปริญญาตรี (รวม) 22 - - 22 13 - - 13 26 - - 26 
- ลาออก 14 - - 14 6 - - 6 1 - - 1

- คัดชื่อออก 8 - - 8 7 - - 7 25 - - 25

ปริญญาโท (รวม) - - - - - 3 - 3 - 2 - 2 
- ลาออก - - - - - 2 - 2 - - - -

- คัดชื่อออก - - - - - 1 - 1 - 2 - 2

ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - - - -

- คัดชื่อออก - - - - - - - - - - - -

รวมทั้งหมดทุกระดบั 22 - - 22 13 3 - 16 26 2 - 28 
- ลาออก 14 - - 14 6 2 - 8 1 - - 1

- คัดชื่อออก 8 - - 8 7 1 - 8 25 2 - 27

(ใช้ข้อมูลนับถงึวันที่ 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามลําดับ) 

 ข้อมูลสรุปจํานวนข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะและนสิติ
ของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก

1. ข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

-
 

- - - - -

2. ข้อมูลนิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 2 - - - - -

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2555 

(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวน

อาจารย์ 
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : FTES 

FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 13 607.72 540.95 574.34 44.18 
ภาควิชาครุศึกษา 15 182.02 128.14 155.08 10.34 
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 16 262.87 317.05 289.96 18.12 

รวมทั้งหมด 44 1,052.61 986.14 1,019.38 23.17 
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 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher): นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full 

Time Equivalent Student) (ใช้ข้อมูลคณะ) 

รายละเอียด ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงาน 43 45 44

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 891.54 934.81 1,019.38

3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 25) 20.73 20.77 23.17

 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน 

64 0 0 64 0 5 0 5 3 0 0 3 67 5 0 72

ภาควิชาครุศึกษา 44 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 46 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 46

ฝ่ายวิชาการคณะฯ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

รวม 154 0 0 154 1 5 0 6 3 0 0 3 158 5 0 163
 

 ข้อมูลจํานวนองค์กรนสิิต/ชมุนุมนิสิต คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ปีการศึกษา 2555 

รายชื่อองค์กรนสิิต/ชุมนุมนิสิต จํานวนสมาชิก กิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
มี ( ) ไม่มี ( ) 

   
   

รวมทั้งหมด    

 

 ข้อมูลเงนิบริจาคจากศิษย์เก่า (Alumni Donations) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า - 

2 เงินบริจาคของมูลนิธิ/สมาคม _________________________ - 

3 เงินบริจาคของกองทุน __________________________ - 

4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า - 

รวมทั้งสิ้น - 
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1.9.6  งานวิจัย 

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 
(พ.ศ. .....-.....) 

ช่ือหัวหน้าโครงการ 
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 

1. การพัฒนาโปรแกรมอบรมคร ูประจําการด้าน

เนื้อหาผนวกวิธ ีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

ขยายโอกาส  

2555-2556 อ.ทัศตรินวรรณเกตุศิริ
อ . นันทรัตน์ เครอือินทร ์ 
อ . กุลธิดา นุกูลธรรม  

ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 150,000 150,000

2. การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้ของชุมชนโดยใช้

การเกษตร เป็นฐาน  

2555 ผศ.สันติศรสีวนแตง
รศ . ประสงค์ ตันพิชัย  
ผศ . วีรฉัตร สุปัญโญ  

ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 400,000 400,000

3. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ของ หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี สาขา การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรอบ 

มาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติเป็นฐาน  

2555 อ.ประพันธ์เกียรติเผ่า ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 170,000 170,000

4. การจัดการปัญหาน้ําทว่มโดยใช้ วัดเป็น

ศูนย์กลาง :  กรณีศึกษา วัดบางเลน  

11/2554-
6/2555 

อ.สิรีรัตน์เชษฐสุมน
อ . สุภาภรณ์ สงค์ประชา  

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

5. การวิเคราะหท์างชีวกลศาสตร ์คิเนแมติกส์ของ

นักมวยสมัคร เล่นทมีชาติไทย  

12/2554-
3/2555 

รศ.สบสันต์ิมหานิยม ทุนส่วนตัว  10,000 10,000

6. โครงการวิจัยและพัฒนาตัวช้ีวัด  ICT  เพื่อ

การศึกษาระดับการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน  

4/2555-3/2556 อ.สิรีรัตน์เชษฐสุมน สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

กระทรวง ศึกษาธิการ  

 635,880 635,880

7. การใช้เทคโนโลยีเว็บ  2 . 0  เพื่อ การพัฒนาการ

เรียนการสอนใน รายวิชานวัตกรรมและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการ ศึกษา  

10/2554-
9/2555 

อ.กุลธิดานุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

8. การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิตและ

จิตอาสาในการ จัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กรณ ี

ศึกษา  : โรงเรียนบ่อสพุรรณ วิทยา  

6/2555-5/2557 อ.สุรินชุมสาย ณ อยุธยา
อ . กุลธิดา นุกูลธรรม  

ทุนส่วนตัว  30,000 30,000

9. พฤติกรรมการส่งเสริมสขุภาพ ของนิสิต

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง แสน  

9/2554-9/2555 อ.อัจฉราปุราคม คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

10. ผลของการฝึกด้วยน้ําหนักที่มี ต่อสมรรถภาพทาง

กายและสัด ส่วนร่างกายของนิสิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกําแพงแสน

ที่ลง ทะเบียนเรียนวิชาการฝึกด้วย  น้ําหนัก หมู่ 

837 , 839 และ  850  

6/2555-3/2556 รศ.สบสันต์ิมหานิยม คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

11. ความสามารถในการเรยีนรู้แบบ นําตนเองของ

นิสิตฝึก ประสบการณ์วชิาชีพครคูณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

8/2555-2/2556 อ.ทัศนีย์จันติยะ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000
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โครงการ ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 
(พ.ศ. .....-.....) 

ช่ือหัวหน้าโครงการ 
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
12. เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อ สุขภาพของ

นักเรียนโรงเรยีน สาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง 

แสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ศึกษา  

6/2555-
12/2555 

อ.ศุภวรรณวงศส์ร้างทรพัย์
ผศ . มยุรี ถนอมสุข  
ผศ . สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม  

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

13. การประเมินความต้องการจํา เป็นด้าน

ความสามารถทางการ วัดและประเมินผลการ

เรียนรู ้ของนิสิตฝึกประสบการณ ์วิชาชีพ  

6/2555-5/2556 อ.พินดาวราสุนันท์ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

14. ศึกษาประสิทธิภาพการสอน ของอาจารยแ์ละ

สิ่งสนับสนุน การเรยีนรูท้ั้งภาคทฤษฏีและ 

ภาคปฏิบัติรายวิชาพลศกึษา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต

กําแพงแสน  

7/2555-
12/2555 

ผศ.มยุรีถนอมสุข คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

15. การประเมินความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อ

คุณภาพการให ้บริการขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลบางเลน  

8/2555-9/2555 รศ.สุมิตรสวุรรณ
ผศ . อรวรรณ์ ทองเพิ่ม  

กรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 11,250 11,250

16. การประเมินความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อ

คุณภาพการให ้บริการขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลบางหลวง  

8/2555-9/2555 รศ.สุมิตรสวุรรณ
ผศ . อรวรรณ์ ทองเพิ่ม  

กรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 11,250 11,250

17. การประเมินความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อ

คุณภาพการให ้บริการขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลหนองกระทุ่ม  

8/2555-9/2555 รศ.สุมิตรสวุรรณ
ผศ . อรวรรณ์ ทองเพิ่ม  

กรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 11,250 11,250

18. การประเมินความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อ

คุณภาพการให ้บริการขององค์การบริหารส่วน 

ตําบลวังน้ําเขยีว  

8/2555-9/2555 รศ.สุมิตรสวุรรณ
ผศ . อรวรรณ์ ทองเพิ่ม  

กรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 11,250 11,250

19. ความคาดหวังผลการเรยีนรู้กับ ผลการเรยีนรู้

จริงของนิสิต ปริญญาตรหีลักสูตรศึกษา ศาสตร์

บัณฑิต สาขาพลศึกษา และสุขศึกษาตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ  

10/2554-
9/2555 

อ.ประพันธ์เกียรติเผ่า คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

20. กลวิธีการส่งเสรมิสนับสนุนการ นําแผนการ

ศึกษาแห่งชาติไปสู ่การปฏิบัติ  

9/2555-
12/2555 

ผศ.พัทธนันท์หรรษาภริมย์โชค
รศ . บรรจบ ภิรมยค์ํา  
ผศ . ปาริชาติ จันทร์เพญ็  
อ . จิราภรณ์ กาแก้ว   

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการ ศึกษา  

 2,300,000 2,300,000

21. การประเมินความต้องการจํา เป็นการประกัน

คุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน 

ศาสตร์ มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร ์ 

8/2555-8/2556 รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
อ . พินดา วราสุนันท ์ 

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

 

10,000 10,000

22. โครงการจัดทําแผนยทุธศาสตร ์ของสํานักงาน

เลขาธิการสภา การศึกษา  

6/2555-
10/2555 

ผศ.พัทธนันท์หรรษาภริมย์โชค
รศ . บรรจบ ภิรมยค์ํา  
ผศ . ปาริชาติ จันทร์เพญ็  
อ . จิราภรณ์ กาแก้ว   
 

สํานักงานเลขาธิการ
สภาการ ศึกษา  

 500,000 500,000
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โครงการ ช่วงระยะเวลา 
ของโครงการ 
(พ.ศ. .....-.....) 

ช่ือหัวหน้าโครงการ 
และผู้ร่วมโครงการ 

ช่ือแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
23. แนวโน้มในการจัดการศกึษาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพฒันาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ในทศวรรษ

หน้า 

10/2554-
9/2555 

ดร.วรรณีอึ้งสิทธพิูนพร
 

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

24. การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพื้นบ้าน

จากพ่อครูสู่เยาวชน 

10/2554-
9/2555 

ผศ.สันติศรสีวนแตง คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

25. การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเพือ่สุขภาพใน

ชุมชนกระตีบจังหวัดนครปฐม 

3/2555-2/2556 อ.สพุรทพิยพ์ูพะเนียด
อ.ศุภวรรณ วงศส์ร้างทรัพย ์

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 54,000 54,000

26. การพัฒนากระบวนการเรียนรูเ้พือ่ส่งเสริมการ

บริโภคอยา่งยั่งยืนในชุมชนกระตีบจังหวัด

นครปฐม 

3/2555-2/2556 อ.สพุรทพิยพ์ูพะเนียด สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 22,500 22,500

27. การวิเคราะหท์างชีวกลศาสตร ์คิเนแมติกส์ของ

นิสิตวิชาเอกพลศึกษาและกีฬา ระดับปริญญา

ตรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน 

1/2555-
12/2556 

รศ.สบสันต์ิ มหานิยม คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

40,000 40,000

28. พฤติกรรมการออกกําลงักายของบุคลากร

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง 

แสน  

7/2555-
12/2555 

อ.กุลธิดาเหมาเพชร
ผศ.คมกริช เชาว์พานิช 
อ.พรเพญ็ ลาโพธิ ์

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร ์ 

10,000 10,000

29. การถอดบทเรยีนจากประสบการณ์ของ

โรงเรยีนขนาดเล็กในเขตภาคกลางตะวันตก 

10/2554-
9/2555 

อ.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

 954,404 954,404

โครงการที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
ไม่ม ี - - - - - -

รวม    890,000 4,551,784 5,441,784 
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 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ประจําปี 
2553 2554 2555 

จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 17 28 29

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 4 4 6

ระดับนานาชาติ 4 5 5

รวม 8 9 11
 

จํานวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและความ
ยั่งยืนที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 8 9 4

ระดับนานาชาติ 0 0 5

รวม 8 9 9

จํานวนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาติ 1 1 0

ระดับนานาชาติ 1 1 3

รวม 2 2 3

จํานวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมและความ
ยั่งยืน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 2 2 0

ระดับนานาชาติ 0 0 0

รวม 2 2 0

จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
(ปีการศึกษา) 

ระดับชาติ 28 44.5 31

ระดับนานาชาติ 0 0 5

รวม 28 44.5 36

จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยที่นําเสนอผลงานวิชาการ 
(ปีการศึกษา) 

ระดับชาติ 10 6 5

ระดับนานาชาติ 0 2 2

รวม 10 8 7

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 0 0 

ระดับนานาชาติ 0 0 

รวม 0 0 0

จํานวนงานวิจัยที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ (ปีการศึกษา) ในประเทศ 0 0 

ต่างประเทศ 0 0 

รวม 0 0 0

จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 0 

ต่างประเทศ 0 0 

รวม 0 0 0

จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) ในประเทศ 0 0 

ต่างประเทศ 0 0 

รวม 0 0 0

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 2,460,000.00 1,460,000.00 890,000.00

ภายนอก 1,455,000.00 6,780,500.00 4,551,784.00

รวม 3,915,000.00 8,240,500.00 5,441,784.00

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง
กับส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 0 0 0

ภายนอก 0 0 0

รวม 0 0 0
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รายละเอียด ประจําปี 
2553 2554 2555 

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 13 19 20

ภายนอก 3 13 12

รวม 16 32 32

 

 ข้อมูลสรุปจํานวนสถาบนัทีมี่ข้อตกลงความร่วมมือทุกด้าน 
ประเทศที่มีความรว่มมือ จํานวนสถาบันที่มีความร่วมมือ (MOU) จํานวนโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ (MOU) 

2551 2552 2553 2554 2555 2555 
ไทย - - - 7 3 10 
โปรตุเกส - - - - 1 1 

 
1.9.7 การบริการวชิาการ(เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครฐั/เอกชน 
ที่สนับสนุนโครงการ 

จํานวนครัง้ที่
ให้บริการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
1. จากฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

- ไม่มี -   

รวม 0 0 0 
2. ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    
1. โครงการฝึกอบรม “การบริการสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Service)” นอก
สถานที่ 

อ.ดร. ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะ ฯ 

 1 12,319

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง
การวิจัยเพื่อการเรียนรู้” 

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ, 
อ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุ 
และคณะ 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ 

 1 24,000

3. โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ 

อ.ดร. ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ 

 1 11,000

4. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสําหรับ
สังคมศาสตร์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

อ.ดร. ฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ 

 1 29,000

5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
“โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับคํานวณ" 

อ.ดร. ฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ 

 1 8,000

6. โครงการ “การฝึกทักษะครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

อ.ดร. ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ 

 1 44,000

7. โครงการค่ายอัจฉริยะ 6Q:Summer 
Camp 
 
 

  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ 

 1 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครฐั/เอกชน 
ที่สนับสนุนโครงการ 

จํานวนครัง้ที่
ให้บริการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
8. การบริการสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 1 อ.ดร. ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

คณะฯ 
 1 197,500

9. การบริการสู่ความเป็นเลิศ รุ่น2 อ.ดร. ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ 

 1 28,000

10. โครงการ “พ่ีเลี้ยงพาทําวิจัย” อ.ดร. ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ 

 1 30,000

11. โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป MicrosoftAccess 

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ 

 1 10,000

12. โครงการฝึกอบรมการทําวิจัยจากงาน
ประจํา (Routineto Research) 

อ.ดร. ฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ 

 1 3,000

13. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหาร
ระดับต้น” รุ่น1 

อ.ดร. ฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
คณะ ฯ 

 1 8,000

14. โครงการลีลาศพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างสุขภาพแก่นิสิตบุคลากร และ
บุคคลที่สนใจ 

ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข แหล่งทุนภายในคณะ ศษพ. 1 1 2,000

15. โครงการประสานการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชน 

ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข แหล่งทุนภายในคณะ ศษพ.  1 5,000

16. โครงการคืนสู่เหย้าชาวลีลาศ ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข แหล่งทุนภายในคณะ ศษพ. 1 1 2,000

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
แกนนําเพื่อสุขภาพของชุมชนผู้สูงอายุ 

ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข แหล่งทุนภายในคณะ ศษพ.  1 2,500

18. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 
2555 

ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข แหล่งทุนภายในคณะ ศษพ. 1 1 10,000

19. โครงการผลิตส่ือและนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู้สําหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 

ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ 
อยุธยา 

แหล่งทุนภายในคณะ ศษพ.  1 8,000

20. โครงการบูรณาการทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ 

อ.ดร.นันทรัตน์ พ่ึงแพง สกอ. ร่วมกับ สกว.  1 117,200

21. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
เห็ดสู่ชุมชน 

รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย คลินิกเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 1 150,000

22. โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเห็ดเพื่อความมั่นคงทางอาหารใน
ชุมชน 

รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย ทุนอุดหนุนงบประมาณ
แผ่นดินจากรัฐบาล 

 1 150,000

รวม 3 22 851,519

รวมทั้งสิ้น 3 22 851,519 

หมายเหตุ : โครงการที่ 1-13 เป็นโครงการที่คณะฯ จัดดําเนินการให้บริการสําหรับบุคคลภายนอกเพื่อหารายได้เข้าหน่วยงาน คิดเป็นรายรับสุทธิ 404,819 บาท 
โครงการที่ 14-19 เป็นโครงการที่จัดให้บริการโดยใช้งบรายได้ของหน่วยงานในการดําเนินโครงการ (ไม่มีรายได้เข้าหน่วยงาน)  
โครงการที่ 20-21 เป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากภายนอก หน่วยงานได้รับค่าอํานวยการ 10 เปอร์เซ็นต์เป็นเงิน 26,720 บาท 
โครงการที่ 22 เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลสําหรับให้หน่วยงาน 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน 150,000 บาท 
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี )คณะศึกษาศาสตร์           
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2553 2554 2555 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 16 8 22

จํานวนคนที่ได้รับบริการ 2,379 1,147 3,250

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 1,369,200.00 117,000.00 581,539.00

มูลค่า (บาท) - - - 

 

1.9.8 การบรหิารและการจดัการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2553 2554* 2555 
จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวจิัยที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทัง้ระดับชาติและนานาชาติ(ไม่นับซ้ํา) 

28 47 36 

- จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการระดับชาติ(ไม่นับซ้ํา) 

28 45 29

- จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ(ไม่นับซ้ํา) 

- 2 7

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวจิัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติ (ไม่นับซ้ํา) 

1 1 2 

- ด้านการวิจัย - 1 1

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 1

- ด้านอ่ืนๆ 1 - 0

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวจิัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ํา) 

- - 0 

- ด้านการวิจัย - - -

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - -

- ด้านอ่ืนๆ - - -

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซ้ํา) 

16 23 23 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

วิชาชีพในประเทศ 
16 23 23

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

วิชาชีพต่างประเทศ 
- - -

คะแนนการประเมินผลผู้บรหิารโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5)หากไม่มีให้ใส่ (NA) 

4.40 3.94 4.96 

หมายเหตุ :* ปีการศึกษา 2554 ใช้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานรอบปีท่ี 3 ของคณบดี โดยนิสิตและบุคลากร (ประเมิน
ออนไลน์) เนื่องจากในรอบปีการศึกษาดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี มิได้จัดทําผลการ
ประเมินคณบดีเป็นแบบคะแนนรวมมาให้ทราบ  ส่วนปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการติดตามฯ ได้สรุปคะแนนภาพรวมการ
ประเมินคณบดี มาไห้หน่วยงานทราบตามรายละเอียดสรุปการติดตามฯ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.10102/025 ลว. 3 ม.ค. 56 
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1.9.9 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1)  โครงการจัดต้ังกองทุนคณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะฯ ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนคณะฯ จากท่าน
อธิการบดีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20501/0058 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553 

2) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิต โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง จํานวน 2 สาขา  ได้แก่  สาขาการสอน
คณิตศาสตร์ จํานวน 30 คน และสาขาพลศึกษา จํานวน 30 คน 

3) โครงการจัดต้ังห้องปฏิบติัการทางภาษา  

2554 1)  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่  
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 จํานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ศึกษา และ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  นับเป็นปีท่ี 3 ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิต
โครงการผลิตครพูันธุ์ใหม่ ซ่ึงนิสิตท่ีได้รับคัดเลือกตามโครงการดังกล่าวจะได้รับการประกันการมีงานทําเมื่อสาํเร็จ
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีโครงการกําหนด  โดยบรรจุเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตามภูมิลําเนาของ
นิสิต และระหว่างเรียนได้จะรับการพิจารณาสิทธ์ิกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นลําดับต้นๆ 

2)  การดําเนินโครงการพัฒนาบคุลากรในปีการศกึษา 2554 ส่งผลให้อาจารย์ประจําของคณะฯ ได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จํานวน 3 ราย จําแนกเป็นผู้ช่วยศาสตาจารย์ 2 ราย และรองศาสตราจารย์ 1 ราย 
และมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 1 ราย  

3)  คณะฯ มีการทําข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก จํานวน 7 
ฉบับ 

2555 1)  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ 
(ครูมืออาชีพ) จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 จํานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาพลศึกษา และ   สาขา
ภาษาอังกฤษ 

2)  การดําเนินโครงการพัฒนาบคุลากรในปีการศกึษา 2554 ส่งผลให้อาจารย์ประจําของคณะฯ ได้รับการแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ชว่ยศาสตาจารย์ เพิ่มขึ้น จํานวน 2 ราย และมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น 2 ราย  

3) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับคัดเลือก
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตฯ ในการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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1.10 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย 
ภาพอาคาร ชื่ออาคาร/ การใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ (ตรม.) 

รวมทางเดิน 
วันที่ก่อสร้าง 
 

งบประมาณ แหล่งเงิน 
ค่าก่อสร้าง 

 

1.  อาคารคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์
ประเภทอาคาร : บริหาร/สํานักงาน 
ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีต 3 ชั้น 
การใช้ประโยชน์ : สํานักงานและการ
เรียนการสอน 

1,938 7 มี.ค. 34 9,200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 
ปี พ.ศ. 

2532-2534 

 

2.  ศาลาพักผ่อน 
ประเภทอาคาร : อ่ืนๆ 
ลักษณะฯ : อาคารครึ่งไม้คร่ึงปูน 
การใช้ประโยชน์ : ให้นิสิตพักผ่อน
และทํากิจกรรม 

24 30 พ.ค. 43 86,500 เงินรายได้
ปี พ.ศ. 2542 

 

3.  ร้านบริการถ่ายเอกสาร 
ประเภทอาคาร : ธุรกิจ 
ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 
การใช้ประโยชน์ : บริการบุคลากร
และนิสิต 
 

16 1 ม.ค. 43 ประมาณ 
80,000 

ผู้ประกอบการ
ดําเนินการ 

 

4.  ร้านจําหน่ายอาหาร 
ประเภทอาคาร : ธุรกิจ 
ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 
การใช้ประโยชน์ : บริการบุคลากร
และนิสิต 

16 1 เม.ย. 47 ประมาณ 
90,000 

ผู้ประกอบการ
ดําเนินการ 

 

5.  โรงจอดรถยนต์ 
ประเภทอาคาร : โรงรถ 
ลักษณะฯ/รูปทรง : อาคารคอนกรีต
ชั้นเดียว เปิดโล่ง 4 ด้าน 
การใช้ประโยชน์ : สวัสดิการบุคลากร 

120 19 มี.ค. 51 245,498 งบประมาณ
เงินรายได้ 

ปี พ.ศ. 2551 

 

6.  ร้านจําหน่ายอาหาร 
ประเภทอาคาร : ธุรกิจ 
ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีตชั้นเดียว 
การใช้ประโยชน์ : บริการบุคลากร
และนิสิต 

16 เม.ย. 51 130,000 ผู้ประกอบการ
ดําเนินการ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          36 

ภาพอาคาร ชื่ออาคาร/ การใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ (ตรม.) 
รวมทางเดิน 

วันที่ก่อสร้าง 
 

งบประมาณ แหล่งเงิน 
ค่าก่อสร้าง 

 

7.  อาคารปฏิบัติการ 
คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์
ประเภทอาคาร : ปฏิบัติการ 
ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีต 2 ชั้น 
การใช้ประโยชน์ : การเรียนการสอน 
การวิจัย 

3,816 6 ต.ค. 52 24,095,000 งบประมาณ
เงินรายได้

ส่วนกลาง มก. 
พ.ศ. 2551 

 

8.  ฟาร์มศึกษาศาสตร์ 
ประเภทอาคาร : ปฏิบัติการ 
ลักษณะฯ : อาคารคอนกรีต 1 ชั้น 
และพื้นที่แปลงทดลอง 
การใช้ประโยชน์ : การเรียนการสอน 
การวิจัย 

40,000 - - -

รวม 8 45,946  33,926,998  

 
 

• ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

• พ้ืนที่ภาพรวมของคณะ จํานวนพื้นที ่
(ตารางเมตร) 

1. พ้ืนที่แนวราบทั้งหมด  45,946.00

2. พ้ืนที่ชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  -

3. พ้ืนที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดยวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย 
ฯลฯ  

-

4. พ้ืนที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area เช่น ................................. -

5. พ้ืนที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) -

• รถของคณะ จํานวน (คนั) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 3

2. รถจักรยานยนต์ 1

3. รถจักรยาน -
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บทที่ 2 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555 
 ปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดําเนินงานตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่  การเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้  

  ด้านการเรียนการสอน : เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 3 หลักสูตร  จําแนกเป็น ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร) 
และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้น 167 รายวิชา  
แบ่งเป็น ภาคต้น 83 รายวิชา  ภาคปลาย 84 รายวิชา  และรายวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 16 รายวิชา  
แบ่งเป็น ภาคต้น 11 รายวิชา และ ภาคปลาย 5 รายวิชา(ไม่รวมรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนให้กับนิสิต
ภาคพิเศษ จํานวน 12 รายวิชา) 

 ด้านการวิจัย : มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น    
29 โครงการ  โดยได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายใน จํานวน 890,000 บาท และได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายนอก 
จํานวน 4,551,784 บาท  รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,441,784 บาท  
ซึ่งเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) จํานวน 36 คน คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์
ประจํา เท่ากับ 151,160.67 บาท   

 ด้านการบริการวิชาการ : อาจารย์ประจําของคณะฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม   ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนําความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการ
สอน และวิจัยโดยในปีการศึกษา 2555 บุคลากรของคณะฯ มีการให้บริการวิชาการทั้งสิ้น 22 โครงการจําแนกเป็น
โครงการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้ที่ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะฯ จํานวน 13 โครงการ 
โครงการพัฒนาวิชาการที่ได้รับเงินอุดหนุนทุนจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 2 โครงการ โครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล จํานวน 1 โครงการและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ดําเนินการโดยภาควิชา
ด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน จํานวน 6 โครงการโดยมีรายรับจากการดําเนินโครงการให้บริการวิชาการแก่บุคคล
และหน่วยงานภายนอกที่ดําเนินการโดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะฯ เป็นเงิน 404,819 บาท มีรายรับค่า
อํานวยการ 10 เปอร์เซ็นต์จากโครงการพัฒนาวิชาการ เป็นเงิน 26,720 บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
จากรัฐบาล เป็นเงิน 150,000 บาท รวมเป็นรายรับทั้งสิ้น 581,539 บาท 

 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : คณะฯ มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนที่
คณะฯ จัดเอง  และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการกับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น รวมทั้งสิ้น 
24 โครงการ 
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 นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะ เพื่อให้สามารถ
บริหารงานได้สอดคล้องกับจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานต่อไป 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพสําหรับคณะวิชา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
9 องค์ประกอบคุณภาพ มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนด จํานวน  
24 ตัวบ่งชี้ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. จํานวน 19 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 
ที่ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) โดยไม่คิดคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2 รวมดําเนินการ
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้น 43 ตัวบ่งชี้โดยคิดคะแนนเพียง 

38 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 ผลประเมินได้คุณภาพ

ระดับดีมากส่วนผลการประเมินของคณะตรวจกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอียด
สรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน(คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต 

3.94 3.94 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.00 4.27 4.22 4.00 4.28 4.23 4.23 4.23 4.27 4.24 4.10 4.10 4.28 4.17 

องค์ประกอบที่ 3กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 4การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.92 5.00 5.00 4.85 4.92 

องค์ประกอบที่ 5การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

องค์ประกอบที่ 7การบริหาร
และจัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.96 4.96 - 4.96 4.96 5.00 5.00 4.96 4.99 5.00 5.00 4.96 4.99 

องค์ประกอบที่ 8การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

องค์ประกอบที่ 9ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.73 4.73 - 4.69 4.69 5.00 5.00 4.73 4.87 5.00 5.00 4.69 4.84 

เฉลี่ยภาพรวม 4.20 4.20 4.89 4.89 4.89 4.84 4.83 4.84 4.00 4.61 4.57 4.00 4.61 4.57 4.74 4.73 4.61 4.69 4.70 4.69 4.61 4.67 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี

มาก 
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการตามตัวบ่งชี้ สกอ.1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่นําคะแนนมา
ประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00ผลประเมิน

ได้คุณภาพระดับดีมากและผลการประเมินของคณะตรวจกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00ได้คุณภาพระดับดีมาก 

เช่นกัน ดังรายละเอียดตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ     5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00 รายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน 
แต่ไม่นํา
คะแนน
มา
ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตาม 
อัตลักษณ์ 

คะแนน 3.51 4.00 4.26 4.26 4.26 4.26

17 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 4 3 3 3 3.00 3.00

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและ
ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว15ปีฉบับท่ี2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับท่ี10  
(พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจคือด้านการเรียนการสอนการ
วิจัยการบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจําปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ4พันธกิจ

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ1ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหาร 
และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําป ี

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทุกรอบ 5 ปี เพื่อกําหนดทิศทาง     

การดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
กําหนดให้อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อสะท้อนหาปัจจัยภาวะที่เป็นจุด
แข็งและจุดอ่อนของคณะฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อพิจารณาถึงโอกาสและภาวะคุกคามที่พึงจะเกิดขึ้น 
(1.1-1-1) โดยเฉพาะในปัจจัยแวดล้อมภายนอกนี้ ได้ประมวลรวมข้อมูลทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลในการบริหารพลังงาน และยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง     
ภาพอนาคตที่คณะมุ่งจะเป็น เพื่อนํามาสังเคราะห์เป็นร่างแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะในระยะ 4 ปี       
พ.ศ. 2555- 2559 (1.1-1-2) และนําเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา (1.1-1-3) เพื่อจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

2. แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอด 
ไปยังบุคลากรภายในคณะผ่านการประชุมใหญ่ประจําปีของคณะเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และวันที่ 10-12 
พฤษภาคม 2556 (1.1-2-1) รวมทั้งขึ้นเว็บไซต์คณะที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ (1.1-2-2) เพื่อเป็นการแจ้ง
ให้บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ ได้รับทราบทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวนการ
แปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ 
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3. รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้นําแผนกลยุทธ์ไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ได้แก่ แผนปฏิบัติการ       
ด้านวิชาการ แผนปฏิบัติการด้านวิจัย แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ แผนปฏิบัติการด้านบริหารจัดการ 
และแผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละส่วนจะแตกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การจัดทําคําของบประมาณประจําปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความ
สอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (1.1-3-1) 

4. มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานแบ่งเป็น       
3 ระดับ คือ 1) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับปฏิบัติการ เพื่อกํากับตรวจสอบดูความลุล่วงในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนปฏิบัติการ 2) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับกลยุทธ์ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์ และ 
3) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับเป้าประสงค์ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งไป (1.1-4-1) 
โดยมีการนําตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอดลงไปในแต่ละแผนด้วย เพื่อให้รับประกัน
คุณภาพได้ผสมผสานไปกับการทํางานปกติ 

5. รองคณบดีที่ กํากับการดําเนินงานในแต่ละภารกิจ จะเป็นผู้ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะกับ          
หัวหน้าภาควิชา ให้สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการกํากับติดตามกันเป็นลําดับ
ช้ันอย่างเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์ 

6. คณะกรรมการประจําคณะฯ ซึ่งมีผู้แทนจากทุกภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ จะมีการประชุม
ร่วมกันทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน (1.1-6-1) และ        
เมื่อใกล้ครบรอบการบริหารงานของคณบดี  คณบดีและรองคณบดีทุกฝ่ายจะร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาเสนอ    
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี พร้อมทั้งพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะฯ และ       
ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  แล้วนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา ตามลําดับ  
(1.1-6-2)  

7. ในรอบไตรมาสที่ 4 ของการประชุมคณะกรรมการประจําคณะจะมีวาระการพิจารณา เรื่อง            
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อให้ทีมผู้บริหารระดับนโยบายได้ให้
ข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานในรอบ 1 ปี และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการในปีต่อไป (1.1-7-1) 

8. คณบดีและรองคณบดีทุกฝ่าย ร่วมกันนําข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประจําคณะไปทบทวนปรับปรุง    
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งนําเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ประจําปีของคณะฯ ทราบ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และก้าวต่อไปของคณะ (1.1-8-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ

8 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 รายงานผลการทํา SWOT Analysis คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.1-1-2 แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน 2555 

1.1-2-1 รายงานการสัมมนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในวันที่ 3 เมษายน 2556 
และวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 

1.1-2-2 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/ 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจําปีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.1-4-1 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.1-5-1 นโยบายการกํากับติดตามการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2555- 2556 

1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประจําปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556 

1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
ประจําปี พ.ศ. 2555 - 2556 

1.1-8-1 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ พ.ศ. 2555 - 2556
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ. 2555 - 2556 
-  แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 - 2559 
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กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสถาบัน (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณคา่ต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ          

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน (16.1-1-1) โดยการกําหนดกลยุทธ์และแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละปีการศึกษาคณะฯ จะศึกษานโยบายและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย แล้วนําข้อมูลมา
ประชุมหารือร่วมกันระหว่างตัวแทนหน่วยงาน (16.1-1-2) จากนั้นจะนําข้อหารือที่ได้จากการประชุมมาดําเนินการ
วิพากษ์และประชาพิจารณ์จากบุคลากรทั้งคณะฯ ในการสัมมนาบุคลากรประจําปี (16.1-1-3) แล้วนําผลการวิพากษ์
มาจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ (16.1-1-4) ซึ่งการจัดทําแผนจะคํานึงถึงความสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตในสาขา
ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของสังคม ที่มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ และภาวะผู้นํา  
ตามอัตลักษณ์เฉพาะของคณะฯ 

2. คณะฯ  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด โดย
ให้บุคลากรและนิสิตร่วมประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ อย่างต่อเนื่อง (16.1-2-1) แล้วผู้บริหารจะนําผล
การประเมินฯ มาพิจารณาหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงให้การดําเนินงานตามแผนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
(16.1-2-2) และสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงประเด็น (16.1-2-3)  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยาย
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ให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพสําหรับนิสิต โดยรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ เพื่อให้นิสิตสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (16.1-2-4) 

3. ในปีการศึกษา 2555 นิสิตและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ร่วมประเมินความ 
พึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนํา
ความรู้ สอดคล้องอัตลักษณ์เฉพาะที่คณะฯ กําหนดเพิ่มเติม (16.1-3-1) โดยผลการประเมินจากนิสิต 902 คน และ
บุคลากร 8 คน พบว่า บุคลากรและนิสิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะฯ ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 4.19 จาก
คะแนนเต็ม 5 (16.1-3-2) 

4. คณะฯ มีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด โดยการดําเนินงานโครงการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน ซึ่งสะท้อนผลตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่ามีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน กล่าวคือ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความเข้มแข็งตามผลการดําเนินการที่เห็นได้ชัด คือ เป็นแหล่ง

สั่งสมองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านการเกษตรได้ทําหน้าที่ตามพันธกิจอย่างสมบูรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับสังคม 

ทั้งนี้ชุมชนเองได้เกิดการเรียนรู้ที่มาจากการดําเนินโครงการฯ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดในครอบครัวทําให้

สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้  ทั้งชุมชนและคณะฯ จึงยังทําหน้าที่สั่งสม สืบทอด ถ่ายทอดอุดมการณ์เพื่อสร้าง

ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมต่อไป(16.1-4-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 - 4 ข้อ 4 ข้อ - 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 - 4 ข้อ 4 ข้อ - 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
16.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

16.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  พ.ศ. 2556 

16.1-1-3 เอกสารประกอบการสัมมนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2556 (ช่วงที่ 1) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
16.1-1-4 - (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ. 2556 

16.1-2-1 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รอบปีท่ี 3 และรอบปีท่ี 4

16.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ. 2555-2556

16.1-2-3 ภาพถ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2555

16.1-2-4 เอกสารและภาพกิจกรรมประกอบการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ
สําหรับนิสิต 

16.1-3-1 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

16.1-3-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพ 
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

16.1-4-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน

 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ์ (ไม่คดิค่าคะแนนประเมินในระดบัคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต - 16.62 -

2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด - 14 43

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด - 63 130

4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน - 4.16 4.26

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.2 - 
- 

-
16.62 

43
41.75 - 4.16 4.26 3.51 บรรลุ 4.00 

- - 103
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.2 - 
- 

-
16.62 

43
41.75 - 4.16 4.26 3.51 บรรลุ 4.00 

- - 103

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
16.2 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ์ของ มก. ประจําปีการศึกษา 2555

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั  
(ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบ
ท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น และ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (17-1-1) เช่น การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ในสาขาขาด
แคลน ได้แก่  สาขาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษศึกษา และวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรู้ สมรรถนะ และภาวะผู้นําในการจัด
การศึกษาและพัฒนาสังคม  รวมถึงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกสาขา (17-1-2) 

2. คณะฯ มีการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด เช่น 
โครงการสัมมนาบุคลากรประจําปี  โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง นิสิต และบุคลากร  โครงการสัมมาทิฐิ เป็นต้น  
การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรยีนและบุคลากร จัดว่าเป็นจุดเด่นของการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  ดังได้คัดสรรไว้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ (17-2-1) และมีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก
และหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ให้นําไปปฏิบิตใช้ตามหลักการของ TQM (Total Quality Management) ที่
คณะฯ ใช้ในระบบการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ในรอบปีการศึกษา 2555 คณะฯ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
นิสิต พร้อมทั้งดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  แต่ยังมิได้ดําเนินการ  
ให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของคณะฯ ในภาพรวม 

4. ผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น และความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะฯ ที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม คือ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
ผู้เรียนต้องการเข้าเรียนในสาขาดังกล่าวเป็นจํานวนมาก คิดเป็นอัตราส่วนการแข่งขัน 1:10 จัดเป็นลําดับที่ 1 ของ
วิทยาเขตกําแพงแสน คะแนนสอบคัดเลือกและคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเป็นลําดับต้นๆ ของวิทยาเขตกําแพงแสน 
(17-4-1) ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการมีส่วนเข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (17-4-2) เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

17 - 3 ข้อ 3 ข้อ - 3.00 3.00 4 ข้อ ไม่บรรลุ 3 ข้อ

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

17 - 3 ข้อ 3 ข้อ - 3.00 3.00 4 ข้อ ไม่บรรลุ 3 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

17-1-1 แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

17-1-2 เอกสารแสดงเอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

17-2-1 แนวปฏิบัติท่ีดี คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์

17-4-1 -  ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษ์ Admissions 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556 
-  ตารางเปรียบเทียบจํานวนรับ/ผู้สมัคร/ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปี 
2554 – 2556 
- รายงานข้อมูลนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในปี
การศึกษา 2551-2555 

17-4-2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิตตาม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.24 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต             4.24 4.17   
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 
ข้อ 5 5 5 5 4.00 4.00

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

60 60 26 59.09 26 59.09 4.92 4.92

44 44

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

30 15 5 11.36 5 11.36 1.89 1.89

44 44

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 6 6 6 6 4.00 4.00

2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบณัฑิต 

ข้อ 6 6 6 5 5.00 4.00 ไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้อ 

7 
เนื่องจาก
ผลงานที่
นําไป
ตีพิมพ์
เผยแพร่
ในวารสาร

ระดับ
นานาชาติ

เป็น
บทความ
ภาษาไทย

2.8 ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป ี

ร้อยละ 80 80 127
86.39 

127
86.39 

4.32 4.32

147 147

 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 154 154 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอก
เวลาราชการ) 

คน 154 154 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ทําและประกอบอาชีพอิสระ 

คน 127 127 

 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 7 7 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา 

คน 0 0 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์
ทหารลาอุปสมบท 

คน 0 0 

จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน 13 13 

จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์
ทํางาน 

คน 0 0 

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 12,148.23 12,148.23 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโท 
และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จากนายจ้าง 

4.00 4.00 4.21 4.21 4.21 4.21

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 25 1.25 20.83 1.25 20.83 4.17 4.17

6 6

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 

คน 6 6 

 การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding)  

ผลงาน 1 0.50 1 0.50 

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน 1 0.75 1 0.75 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 50 2.25 75.00 2.25 75.00 5.00 5.00

3 3

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน 3 3 

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของสมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของสมศ. 

ผลงาน 3 2.25 3 2.25 

 มีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ที่
ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล 
ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ ผลงาน 0 0.00 0 0.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปี
ปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
 

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน ค่าดัชนี 
คุณภาพ
อาจารย์
เป็น 5 

ค่าดัชนี 
คุณภาพ
อาจารย์
เป็น 5 

192 4.36 199 4.43 3.64 3.69

44 44

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 12 24.00 12 24.00 

  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 16 80.00 13 65.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตรี 

คน 0 0.00 0 0.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน 4 12.00 4 12.00 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน 7 42.00 10 60.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 2 10.00 2 10.00 

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 24.00 3 24.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 0 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 0.00 0 0.00 

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0 0.00 0 0.00 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัยและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หมายถึงต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางทีก่ําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

   (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา2555ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 
2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ3ผ่านเกณฑ์การประเมิน5ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ80ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตร
ท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ3ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มีจํานวน

มากกว่าร้อยละ50ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  

ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิต

ท่ีศึกษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ30ของจาํนวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะฯ มีการดําเนินตามระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติ ที่ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยกําหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน (2.1-1-1)         
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การเปิดหลักสูตร 

1) หลักสูตรที่จะเปิดต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผนของมหาวิทยาลัย 
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2) กระบวนการเปิดหลักสูตร  จะต้องเสนอหลักคิดและความพร้อม  โดยสาระสําคัญหลักแสดงถึง 
ความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตรความพร้อมด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย   
เป้าหมายการผลิตบัณฑิต และความต้องการของสังคม 

3) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  โดยผ่านการวิเคราะห์ในเบื้องต้นจากกองแผนงาน
และกองบริการการศึกษา  ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติการเปิดหลักสูตร ก่อนจัดทําเล่มหลักสูตรเสนอ สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตร  จะเป็นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร  อาทิ  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และระบบการศึกษาโดย
หลักสูตรปรับปรุงจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ คณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนนําเสนอ สกอ. เพื่อทราบ 

ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ ยังไม่มีการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากยังไม่มีหลักสูตรที่ครบรอบ
ระยะเวลาของการปรับปรุง  แต่ในปีการศึกษา 2554  คณะฯ ได้ดําเนินการขอปรับปรุงหลักระดับปริญญาตรี 
จํานวน 1 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  เนื่องจากหลักสูตรเริ่มใช้มา
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 และ จึงดําเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)  ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นชอบการอนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 นอกจากนี้ยังดําเนินการขอ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  เนื่องจากหลักสูตรเริ่มใช้มาต้ังแต่ ปีการศึกษา 2550 จึงดําเนินการขอปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นชอบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ตามมติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียด ศธ 0513.10102/6701 เรื่อง การอนุมัติหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (2.1-1-2)ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยคํานึงถึงความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตร ความพร้อมด้านทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย เป้าหมายการผลิตบัณฑิต และความต้องการของสังคม 

2. คณะฯ มีการดําเนินตามระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
ในการปิดหลักสูตร  คณะฯ จะดําเนินการเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ   
จากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติซึ่งในปีการศึกษา 2554  
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คณะฯ ได้ดําเนินการขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดทําหลักสูตรใหม่ที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและมีความทันสมัยกว่าขึ้นมาแทน (2.1-2-1) โดยในปีการศึกษา 2555 คณะฯ      
ยังไม่มีการเสนอขอปิดหลักสูตร 

 3. หลักสูตรเดิมของคณะฯ ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548  โดยคณะกรรมการการศึกษาของคณะ มีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้การบริหารหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 (2.1-3-1) และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 มีการดําเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (2.1-3-2) 

 4. คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (2.1-3-1) และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 5. คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ที่กําหนดแล้ว  
คณะฯ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 ควบคู่กันไปด้วย (2.1-4-1) 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
4 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ก) 2 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีนิสิต
รวมทั้งหมด 1,196 คน  แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 1,076 คน  ระดับปริญญาโท 80 คน และระดับปริญญาเอก  
40 คน (2.1-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 4.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ท่ัวไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-1 Flow Chart  ขั้นตอนการเปิด ปรับปรุง และปิดหลักสูตร

2.1-1-2 เล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
- หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ) 

- หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) และ  

- หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการความรู้)  

2.1-2-1 เล่มหลักสูตร ศษ.ม. (การจัดการเรียนรู้)

2.1-3-1 - คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่ี 33/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะฯ  ลงวันที่ 
14 กรกฎาคม 2554  
- คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่ี 41/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะฯ (เพิ่มเติม) 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2554  
- คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่ี 42/2555  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะฯ (เพิ่มเติม) 
ลงวันที่ 27สิงหาคม 2555 

2.1-3-2 เล่มหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

2.1-4-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะศึกษาศาสตรแ์ละ
พัฒนศาสตร์ 

2.1-5-1 ตารางแสดงจาํนวนนิสิตท้ังหมดปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค1และง 

 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

หรือ 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 36 คน  
ลาศึกษาต่อ 8 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 18 คน และปริญญาเอก 26 คน สําหรับในปีการศึกษา 2554 คณะฯ มีอาจารย์
ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 38 คน ลาศึกษาต่อ 7 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 21 คน และปริญญาเอก 24 คน 

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก =  
 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก
x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
836

26 ×
+

  =  59.09 

แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

 คะแนนที่ได้ =  5
60
59.09×   =  4.92  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555
2.2 21*100 

48.84 
23.50*100 

52.81 
26*100

59.09 4.07 4.40 4.92 
ร้อยละ 

60 
ไม่บรรลุ ร้อยละ 60

38+5 37.5+7 36+8

 

  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          59 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ์ 
เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555
2.2 21*100 

48.84 
23.50*100 

52.81 
26*100

59.09 4.07 4.40 4.92 
ร้อยละ 

60 
ไม่บรรลุ ร้อยละ 60

38+5 37.5+7 36+8

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 

http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ        

ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค1และง 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็น  

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไปหรือ 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 36 คน 
ลาศึกษาต่อ 8 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน และไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 

 สําหรับในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 
38 คน ลาศึกษาต่อ 7 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน โดย
อาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 1 คน ปฏิบัติงานกับคณะไม่ถึง 9 เดือน และไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  =  
 

จํานวนอาจารยป์ระจําที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการตัง้แต่ รศ. ขึ้นไป
x 100 

จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  = 100
836

5
×

+
  =  11.36 

 
แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป 
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ รศ. ขึ้นไปที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 

 คะแนนที่ได้ =  5
30
11.36×   =  1.89  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดาํเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 3 
6.98 

4.50 
10.11 

5
11.36

1.16 2.61 1.89 ร้อยละ 
30 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
15 43 44.50 36+8
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดาํเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 3 
6.98 

4.50 
10.11 

5
11.36

1.16 2.61 1.89 ร้อยละ 
30 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
15 43 44.50 36+8

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 

http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/qa.php 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด

  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กร  ดังนี้ 
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1. คณะฯ มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังแสดงรายละเอียดในเอกสารแผนการอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 (2.4-1-1) การขอปรับปรุง
ข้อมูล แผนอัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) สายสนับสนุน(2.4-1-2)และแผนพัฒนาบุคลากร(Human 
Resource Development Plan)คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2558(2.1-1-3) 

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะ       
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดเช่นการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร(2.4-2-1)การกําหนดเส้นทางเดินของ
ตําแหน่งชํานาญการ โดยบุคลากรมีการเตรียมความพร้อมด้วยการทํางานวิจัยเพื่อเตรียมขอตําแหน่งชํานาญการ 
และมีการจัดวางคนลงตําแหน่งงานที่เหมาะสม (2.4-2-2 และ 2.4-2-3)  การสนับสนุนเข้าร่วมประชุมฝึกอบรม 
(2.4-2-4) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับหน่วยงาน (2.4-2-5) 

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ ดีและสร้างขวัญและกําลังใจให้ บุคลากรสามารถทํางานได้            
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสนับสนุนทุนลาศึกษาต่อสําหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (2.4-3-1)   
และกําหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับเงินเดือนค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
สมทบในส่วนของนายจ้างเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับสวัสดิการในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย    
(2.4-3-2)  อีกทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง
บรรยากาศที่ ดีให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข  โดยการจัดสรร
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อผู้ปฏิบัติงาน 1 คน และจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ตู้เย็น  กาแฟ/เครื่องดื่ม ไว้บริการ  
เป็นต้น (2.4-3-3)  นอกจากนี้ยังมีการเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (2.4-3-4) 

4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน นําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง (2.4-4-1)โดย
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพตามโปรแกรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
แล้วดําเนินการให้ผู้ เกี่ยวข้องจัดทําแผนพัฒนากระบวนงาน และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน           
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยกําหนดเป็นเกณฑ์การประเมินการพัฒนางานตามสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละปี (2.4-4-2) 

5.  ผู้บริหารของคณะฯ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุมให้ถือปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งเผยแพร่จรรยาบรรณฯ สู่บุคลากรผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ(2.4-5-1) 
และมอบหมายคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์   
ของคณะฯ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ของบุคลากรให้เกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
(2.4-5-2) 

6. คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร        
โดยการติดตามผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีการศึกษา (2.4-6-1)แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง(2.4-1-3) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 6ข้อ 6ข้อ 6ข้อ 4.00 4.00 4.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 6ข้อ 6ข้อ 6ข้อ 4.00 4.00 4.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-1-1 แผนการอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ. 2552-2555

2.4-1-2 การขอปรับปรุงข้อมูลแผนอัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) สายสนับสนุน 

2.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากร(Human Resource Development Plan) คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555–2558 

2.4-2-1 เอกสารการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร

2.4-2-2 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยคณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ ประจําปี 2556 

2.4-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  พ.ศ. 2555-25556

2.4-2-4 แบบเก็บข้อมูลดิบ “การพัฒนาบุคลากร”

2.4-2-5 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

2.4-3-1 โครงการพัฒนาบุคลากร 

2.4-3-2 -  เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556  
-  เอกสารการปรับแผนเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาํหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2556 
-  เอกสารการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.4-3-3 -  ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องกิจกรรมพลศึกษา และห้องสร้างเสริมสมรรถภาพ 
ทางกาย  อาคารปฏิบัติการคณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 
-  ภาพถ่ายสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน สํานักงานเลขานุการ 

2.4-3-4 ใบประกาศเกียรติคุณ/ โล่รางวัล

2.4-4-1 แบบติดตามการนําความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) 

2.4-4-2 แผนการเสริมสร้างสมรรถนะสําหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-5-1 เว็บไซต์คณะฯ ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/conduct.html

2.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ พ.ศ. 2555-2556 

2.4-6-1 ผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า8 FTES ต่อเครื่อง

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่

นิสิตทุกปีการศึกษา(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้านห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิง่อํานวยความสะดวกที่จาํเป็นอื่นๆอย่างนอ้ยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา

(ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา

ไฟฟ้าระบบกําจัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ2-5ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการดําเนนิงาน 
 1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์           
ในการเรียน โดยจัดบริการไว้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ และส่วนต่างๆรวมทั้งสิ้น 141 เครื่อง จําแนก
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 61 เครื่อง และศูนย์การเรียนรู้ 20 เครื่อง   
โดยในปีการศึกษา 2555  คณะฯ มีค่า FTES ของนิสิตทุกระดับช้ัน เท่ากับ 993.34  คิดเป็น 7.04 FTES ต่อเครื่อง 
(2.5-1-1)  และหากคิดจํานวน FTES ของนิสิตแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          65 

ของระดับปริญญาตรี จะมีการจัดบริการคอมพิวเตอร์นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนิสิตที่มี
การลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย (ข้อมูลจากการสํารวจของกองแผนงาน ในปีการศึกษา 2555) คิดเป็น 
0.36 FTES ต่อเครื่อง (2.5-1-2) 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กําแพงแสนมีการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา โดยในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ฯ 
มีการส่งเสริมให้นิสิตของคณะเข้าใช้บริการกับส่วนกลางวิทยาเขตกําแพงแสน (2.5-2-1) 

3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต  ทั้งในด้านห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนปฏิบัติแบบจุลภาคอุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ เป็นต้น 
(2.5-3-1) 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นเช่น ด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการ
อนามัย และการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬาวิทยาเขตฯ มีการจัดให้บริการโดย
ส่วนกลางวิทยาเขต ส่วนคณะฯ มีการจัดให้บริการเพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นิสิต และผู้ใช้บริการทั่วไป 
โดยให้บุคคลภายนอกเช่าที่ราชพัสดุบริเวณด้านข้างคณะฯ เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และให้บริการถ่าย
เอกสาร เพิ่มเติม (2.5-3-1) 

5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบรวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.5-5-1) นอกจากยังมีการวาง
มาตรการรักษาความปลอดภัยของคณะฯ โดยการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยนอก
เวลาราชการปกติ ทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ  และมีการประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (2.5-5-2) และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
แล้ว  ทั้งนี้คณะฯ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันด้วยแล้ว 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดยในปี
การศึกษา 2555  นิสิตประเมินผลการดําเนินการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการใน
ส่วนของคณะฯ แล้วมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.03 (2.5-6-1) 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ ดังรายละเอียดเอกสารรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง (2.5-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5.1-1 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)

และข้อมูลจํานวนคอมพิวเตอร์คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ ท่ีจัดให้บริการสําหรับนิสิต 

2.5-1-2 ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สกอ. ท่ี 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 โดยกองแผนงาน มก. ท่ี 
http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/cm_data_55/Ftes_per_MacAddress_2555.pdf 

2.5-2-1 การบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(ข้อมูลจากสํานักหอสมุดท่ี http://www.lib.ku.ac.th/) 

2.5-3-1 ภาพถ่ายอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดให้บริการด้านกายภาพของคณะฯ 

2.5-5-1 ภาพถ่ายแสดงระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

2.5-5-2 เอกสารแสดงมาตรการรักษาความปลอดภัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

2.5.6-1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประจําปี
การศึกษา 2555 

2.5-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ. 2555-2556 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบติัท้ังใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาโดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในทุกหลักสูตร นิสิตมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยวิธีการจัดสัมมนา อภิปรายกลุ่ม โครงงาน 
(2.6-1-1)  

2. ในทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาปรากฏในประมวลการสอน ซึ่งมีการจัดทําก่อนเปิดการสอน   
ในแต่ละภาคการศึกษา และแจกนิสิตทุกคนในคาบแรกของการเรียน (2.6-2-1) 

3. ทุกหลักสูตรมีการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน โดยหลักสูตรปริญญาตรี 
มีการฝึกงานทั้งในฟาร์มศึกษาศาสตร์และฝึกงานภายนอก (2.6-3-1 และ 2.6-3-2) หลักสูตรปริญญาโทมีการฝึก
ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม (2.6-3-3) และหลักสูตรปริญญาเอกมีการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน  
(2.6-3-4)นอกจากนี้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ยังส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยในรายวิชาสัมมนา 
02198497 ได้มีการส่งเสริมให้นิสิตอ่านบทความวิชาการ งานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ จากน้ันสรุปองค์ความรู้
เขียนบทความวิชาการ 1 เรื่อง พร้อมนําเสนอและจัดสัมมนาโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้าฟัง และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอกโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ และให้บุคคลภายนอกร่วมประเมินผล
บทความวิชาการของนิสิตด้วย (2.6-3-5) และเมื่อนิสิตต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตต้องทําวิจัยในชั้น
เรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการเรียนการสอน ดังรายละเอียดตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต   
(2.6-3-6) และมีการจัดสัมมนาเพื่อแสดงผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (2.6-3-7) 

4. คณะฯ มีการเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนด้วยการส่งนิสิตไปฝึกงานภายนอก (2.6-4-1) ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ (2.6-4-2) ทุกภาคการศึกษา และเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยายพิเศษ (2.6-4-3) และการ
จัดการเรียนการสอนยังมีการส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ในรายวิชา 02198497 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เรื่อง วิธีการ
และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21 และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นผู้ประเมินบทความของ
นิสิต ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (2.6-4-4) นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา
ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และฟุตซอล ให้กับนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ด้วย (2.6-4-5) 

5. คณะฯมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน โดยจัดการเรียนรู้วิชา 02198496 เรื่องเฉพาะทางการจัดการเรียนรู้ ได้นําผลงานวิจัยจากโครงการวิจัย 
เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนเป็นฐาน” มาบรรยายใน
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หัวข้อสวนเกษตรในโรงเรียน และ มีการจัดการเรียนรู้โดยนําข้อค้นพบจากงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง "การศึกษา
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรายวิชาพลศึกษา"       
มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนรายวิชาทางพลศึกษา 01175xxx ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ     
ให้ดีย่ิงขึ้น (2.6-5-1) มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยโดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนิสิตช้ันปีที่ 5 โดยมีการทําวิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการจําเป็นด้านความสามารถทางการวัด
และประเมินผลของนิสิต ก่อนเริ่มจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความรู้ ทักษะ เจตคติต่อการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ จากนั้นดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการด้านทักษะทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา 2555 และหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการมีการประเมินผลโครงการ 
พบว่า ในภาพรวมนิสิตมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทางการวัดและประเมินผลสูงขึ้น(2.6-5-2) และยังมีการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู้ และนําความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (2.6-5-3) 

6. มีการปฏิบัติตามนโยบายทางมหาวิทยาลัยที่จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน โดยมี         
ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอน   
ในภาคการศึกษาต่อไป (2.6-6-1)  

7. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป (2.6-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-1-1 เล่มหลักสูตรและ แผ่น CD บันทึกข้อมูล มคอ.3 ประจําปีการศึกษา 2555

2.6-2-1 แผ่น CD บันทึกข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5ประจําปีการศึกษา 2555

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6-3-1 มคอ.3 รายวิชา 02181361

2.6-3-2 แฟ้มเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอก มคอ.3 รายวิชา 02190593 และงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิต

2.6-3-3 มคอ.3รายวิชา 02190592 

2.6-3-4 มคอ.3รายวิชา 02190692 

2.6-3-5 มคอ.3รายวิชา 02198497 สัมมนา

2.6-3-6 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาครุศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

2.6-3-7 ภาพกิจกรรมการดําเนินโครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2.6-4-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานภายนอกระดับปริญญาตรี

2.6-4-2 เอกสารโครงการศึกษาดูงานภูมิปัญญา ระดับปริญญาโท

2.6.4-3 จดหมายเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย

2.6-4-4 จดหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ มคอ.3 รายวิชา 02198497

2.6-4-5 - รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นเจ้าหน้าท่ีและผู้ตัดสินฟุตซอลมืออาชีพ” ปี
การศึกษา 2555 
- รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล” 
- รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล” 

2.6-5-1 - รายงานการวิจัย การจัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
- งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง "การศึกษาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ท้ัง 
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรายวิชาพลศึกษา" 

2.6-5-2 รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการจําเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

2.6-5-3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในเว็บไซต์ของภาควิชา ท่ี www.pe.edu.kps.ku.ac.th/ 
และ มคอ.3 รายวิชา 01172491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางพลศึกษา 

2.6-6-1 แบบสรุปผลการประเมินการสอน ประจําปีการศึกษา 2555

2.6-7-1 แผ่น CD บันทึกข้อมูล มคอ.5ประจําปีการศึกษา 2555

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากขอ้ 1มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มง) 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (2.7-1-1) และมีการสํารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (2.7-1-2) 

2. คณะกรรมการการศึกษาคณะฯ และภาควิชาต่างๆ มีการนําข้อมูลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ และ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (2.7-2-1) เช่น การปรับจํานวนหน่วยกิต ปรับรายวิชา เป็นต้น    

3. คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ       
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีกองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดทํา
เว็บไซต์ของคณะฯ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (2.7-3-1) นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพนิสิต ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการเรียน
แบบจุลภาคและศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ซึ่งนิสิตสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย (2.7-3-2) 

4. คณะฯ มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการกําหนดเงื่อนไขให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ได้แก่ งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2555 (2.7-4-1) และให้ศิษย์เก่าที่ทําวิจัยในชั้นเรียนขณะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นําผลงานวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          71 

(เรื่องเศษส่วน) โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนอัจฉริยะภาพทาง
คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี” มานําเสนอในการประชุมวิชาการงานเกษตรแห่งชาติ (2.7-4-2) 

5. คณะฯ มีการจัดต้ังศูนย์คุณธรรมจริยธรรม มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและจัดทําแผนการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและดําเนินโครงการก้าวแรกสู่ HCRD และโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ โครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบ (2.7-5-1) ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตและรณรงค์ให้นิสิตเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะฯ ดําเนินการ 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม ค1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน 
7. มีการฝึกทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติ โดยกําหนดเป็นรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และให้ประโยชน์งานวิจัยและเพื่อการพัฒนา 
รายวิชา 02180694 หน้า 42 ในเล่มหลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) (2.7-7-1) แต่ผลงานที่
นําไปตีพิมพ์ไม่ได้เป็นบทความภาษาอังกฤษทั้งฉบับ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 4.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ ขอ้ 7เนื่องจากผลงานที่นําไปตีพิมพ์ไม่ได้เป็นบทความภาษาอังกฤษทั้งฉบับ  
     

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ  
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ท่ัวไปและครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 - ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2566 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่ี 33/2554 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2554 และคําสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติมท่ี 41/2554 ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 และ 42/2555 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 
2555 

2.7-1-2 รายงานการวิจัยสถาบัน 
- ศักยภาพและทิศทางในการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
- การศึกษาเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตภาควิชาครุศึกษา ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
- แนวโน้มในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

2.7-2-1 เล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
-  หลักสูตร วท.บ.(เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
- หลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

- หลักสูตร ศศ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

- หลักสูตร ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2.7-3-1 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/ 

2.7-3-2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

2.7-4-1 - สูจิบัตร งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2555
- มคอ.3 รายวิชา 02181491  รายวิชา 02190542 และ รายวิชา 01172491 

2.7-4-2 บทความท่ีนําเสนอและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของศิษย์เก่า เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ (เรื่องเศษส่วน) โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียน
อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

2.7-5-1 - แฟ้มข้อมูลโครงการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555
- โครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และ โครงการก้าวแรกสู่ HCRD ระดับ
ปริญญาตรี 
- ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโอกาสต่างๆ ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 

2.7-71 รายละเอียดรายวิชา 02180694 หน้า 42 ในเล่มหลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนสิิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมตามข้อ1ไปยัง
ผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1โดยระบุตัว
บ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ี
กําหนดในข้อ 3โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ90ของตัวบ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมโดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะฯ มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการให้คําปรึกษาของคณะฯ ขึ้นมา
กํากับดูแล (2.8-1-1) และมีการจัดทําแผนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต   
เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินบรรลุตามเป้าหมาย (2.8-1-2) 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1  
ไปยังผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ โดยรายงานใน มคอ.3 และถ่ายทอดผ่าน การ
ดําเนินโครงการก้าวแรกสู่ HCRD ครั้งที่ 3  Facebook ของหน่วยงาน และโครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบ (2.8-2-1) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน (2.8-1-2) 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   
ที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ (2.8-1-2) 

โดยในปีการศึกษา 2555 คณะฯ ยังไม่มีนิสิตที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการยกย่องชมเชยด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยองค์กรระดับชาติ 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.8-1-1 - คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

ท่ี 45/2554 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2554 
- เอกสารแสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์สําหรับนิสิตของภาควิชาครุศึกษา 
- เว็บไซต์ภาควิชา ท่ี www.pe.edu.kps.ku.ac.th/และประกาศภาควิชาพลศึกษาและกีฬา เรื่อง ข้อกําหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. 
กพส. 

2.8-1-2 - มคอ.3 และโครงการก้าวแรกสู่ HCRD ครั้งที่ 3
- รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการด้านการพัฒนานิสิต ภาควิชาครุศึกษา 
- โครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบ 

2.8-2-1 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต 
- เว็บไซต์คณะฯ ท่ี www.edu.kps.ku.ac.th/ 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน  (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 62 112 154

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 63 130 154

3 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 45 104 127

4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 12 15 7

5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา 0 0 0

6 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 0 0 0

7 จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา 5 8 13

8 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบ
แบบสํารวจ (ไม่นับรวมผู้ท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา  
ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 

50 97 147

9 ร้อยละบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

72.58 92.86 86.39

10 คะแนนที่ได้ 5
100
72.58× =3.63 5

100

92.86× = 4.64 5
100

86.39×  = 4.32 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 72.58*5 
3.63 

92.86*5 
4.64 

86.39*5
4.32 3.63 4.64 4.32 

ร้อยละ 
80 

บรรลุ ร้อยละ 
80 100 100 100
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 72.58*5 
3.63 

92.86*5 
4.64 

86.39*5
4.32 3.63 4.64 4.32 

ร้อยละ 
80 

บรรลุ ร้อยละ 
80 100 100 100

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1-1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2555 (รุ่นปีการศึกษา 2554) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน(ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 63 130 154

2 จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

- 14 103

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 4.16 4.21

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

- 14 43

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

- 10.77 41.75

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) - - 6

7 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

- - -

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - -

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

- - -
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

- - -

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) - - 3 
12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 
- - -

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - -

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

- - -

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - -

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 4.16 4.21

17 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด - 14 43 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 - 4.16 4.21 - 4.16 4.21 4.00 บรรลุ 4.00

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 - 4.16 4.21 - 4.16 4.21 4.00 บรรลุ 4.00

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 ตารางแสดงรายละเอียดตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 2 การประเมินคุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจาํปี 2555 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 25 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา 2555 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง 

น้ําหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.25 - - - - 0 0

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceedings) 

0.50 - - - - 1 0.50

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 - - - - 1 0.75

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

1.00 - - - - 0 0

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - 0 0

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 - - - - 0 0

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - 0 0

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - 0 0

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - - - 2 1.25

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด N/A N/A 6

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

N/A N/A 20.83

13 คะแนนที่ได้ 5
25
× = 5

25
× = 5

25
×83.20

= 4.17 

หมายเหต ุ:ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3 - 
N/A 

- 
N/A 

1.25*100 20.83 N/A N/A 4.17 ร้อยละ 
25 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
25 - - 6

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3 - 
N/A 

- 
N/A 

1.25*100 20.83 N/A N/A 4.17 ร้อยละ 
25 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
25 - - 6

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 ตารางแสดงจาํนวนผู้สําเร็จการศกึษา ปีการศึกษา 2555  จําแนกตามคณะ ระดับปริญญา ประเภท

หลักสูตร และประเภทโครงการ (ข้อมูลกองแผนงาน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 50 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทินพ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน ปีการศึกษา 2555 
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ข้อ 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 - - - - 0 0

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
ของ สมศ. 

0.50 - - - - 0 0

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 - - - - 3 2.25

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 - - - - 0 0 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - 0 0 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 - - - - 0 0 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - 0 0 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - 0 0 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - 0 0 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - - 3 2.25

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด N/A N/A 3

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

N/A N/A 75.00

13 คะแนนที่ได้ 5
50
× = 5

50
× = 5

50
×75 = 7.50 

หมายเหต ุ:ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 - 
N/A 

- 
N/A 

2.25*100
75.00 N/A N/A 5.00 

ร้อยละ 
50 

บรรลุ 
ร้อยละ 

50 - - 3

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 - 
N/A 

- 
N/A 

2.25*100
75.00 N/A N/A 5.00 

ร้อยละ 
50 

บรรลุ 
ร้อยละ 

50 - - 3

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1 ตารางแสดงจาํนวนผู้สําเร็จการศกึษา ปีการศึกษา 2555  จําแนกตามคณะ ระดับปริญญา  

ประเภทหลักสูตร และประเภทโครงการ (ข้อมูลกองแผนงาน) 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 5 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน (ใช้ข้อมลูจากกองการเจ้าหน้าที่) 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 

น้ําหนัก
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง 

น้ําหนัก 
จํานวน ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา

ตรี และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
0 0 0 0 0 0 0

2 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
ตรี และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0

3 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
ตรี และดํารงตําแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0

4 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
ตรี และดํารงตําแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0

5 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
โท และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

2 13 26 13 26 12 24

6 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
โท และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

3 6 18 6 18 4 12

7 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
โท และดํารงตําแหน่ง รศ. 

5 2 10 2 10 2 10

8 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
โท และดํารงตําแหน่ง ศ. 

8 0 0 0 0 0 0

9 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
เอก และไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 

5 15 75 15 80 13 65

10 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
เอก และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

6 5 30 6 30 10 60

11 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
เอก และดํารงตําแหน่ง รศ. 

8 2 16 2.5 20 3 24

12 จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปรญิญา
เอก และดํารงตําแหน่ง ศ. 

10 0 0 0 0 0 0

13 ผลรวม 43 175 44.5 184 44 195

14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 4.07 4.13 4.43

15 คะแนนที่ได้ 5
6

4.07×  = 3.39 5
6
4.13×  = 3.45 5

6
4.43×  = 3.69 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 175 
4.07 

184 
4.13 

192
4.36 3.39 3.45 3.64 ค่าดัชนี 5 ไม่บรรลุ ค่าดัชนี 5 

43 44.50 44

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนนิงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 175 
4.07 

185 
4.16 

195
4.43 3.39 3.46 3.69 ค่าดัชนี 5 ไม่บรรลุ ค่าดัชนี 5

43 44.50 44

หมายเหตุ : ปรับเพิ่มค่าคะแนน เนื่องจากตรวจพบว่าอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาํนวน 10 ราย 
จากท่ีหน่วยงานรายงานมีข้อมูล จํานวน 7 ราย (เพิ่มขึ้น 3 ราย) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 ตารางแสดงข้อมูลรายชื่ออาจารย์จําแนกตามคุณวฒุิและตําแหน่งทางวิชาการ 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ตามตัวบ่งชี้ สกอ.3 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี 
ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมลูข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ1-3ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า3.51จากคะแนนเต็ม5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต   

แก่นิสิต โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตทุกช้ันปี มีการจัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้
คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ดังแสดงในคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 
ประจําปีการศึกษา 2555 (3.1-1-1) และสรุปรายงานการดําเนินโครงการสัมมนาอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (3.1-1-2)  นอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการประจํา ประกอบด้วย 
นักวิชาการศึกษา ที่คอยให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ตารางเรียน/       
แผนการเรียน และเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็นที่นิสิตต้องดําเนินการ  นักวิชาการศึกษาหน่วยพัฒนานิสิต ที่ให้
คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานิสิต และ นักวิชาการศึกษาหน่วยพัฒนาหลักสูตร/หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิสิต ที่จะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต โดยนิสิต
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สามารถมาติดต่อขอรับคําปรึกษาแนะนําได้ทุกวันทําการ ต้ังแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ ณ งานบริการ
การศึกษา สํานักงานเลขานุการ (3.1-1-3) 

2. คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตใน 3 ช่องทาง คือ 1) ผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าอาคารทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 (3.1-2-1)  2) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (3.1-2-2) และ 3) ผ่านระบบสังคมเครือข่าย (Social Network) ที่ group facebook: งานบริการ
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.1-2-3) 

3. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตโดยดําเนินการ        
โครงงานค่ายพัฒนาคุณลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.1-3-1) โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อและ
วอลเลย์บอล (3.1-3-2) และจัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน
ภายนอก สําหรับพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนิสิตช้ันปีที่ 3 เช่นสถานีวิจัยดอยปุย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตต์ิโดยมีอาจารย์เป็นผู้นิเทศการฝึกงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประเมินผลร่วมกัน (3.1-3-3) 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมการพัฒนานิสิตทั้งในด้านวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม และจิตอาสาควบคู่กันไป (3.1-3-4) 

4. คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าใน 3 ช่องทาง คือ 1) ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และ 2) ผ่านระบบสังคมเครือข่าย (Social Network) ที่ group 
facebook: งานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.1-4-1) และ 3) ผ่านกิจกิจกรรมต่างๆ ที่จัด
ให้บริการ โดยในปีการศึกษา 2555 คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการและเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรแห่งชาติ และเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานวิจัย ส่งนักเรียนในโรงเรียนของศิษย์
เก่าเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5  รวมถึงส่งเสริมให้ศิษย์เก่าส่งผล
งานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมวิชาการ (3.1-4-2) นอกจากนี้ยังมีฟาร์มเป็นสถานที่ในการประสานงานศิษย์เก่า 
โดยมีศิษย์เก่าเข้ามาให้ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในฟาร์ม เช่น การสนับสนุนสารเคมีกําจัดวัชพืชทาง
การเกษตร (3.1-4-3) 

5. ปีการศึกษา 2555 คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่างๆ ให้ศิษย์เก่าทราบทางเว็บไซต์คณะฯ (3.1-5-1) รวมถึงทําหนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2555 (3.1-5-2) 

6. คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการระบบการดูแลให้คําปรึกษาแนะนํานิสิตและการ  
ประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.1-6-1) 

7. คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ   
ที่สนองความต้องการของนิสิต (3.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 4.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต ประจําปีการศึกษา 2555 

3.1-1-2 สรุปการดําเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2555 

3.1-1-3 ใบบอกลักษณะงานสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ประจําปี 2555 

3.1-2-1 เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

3.1-2-2 Group Facebook ของงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

3.1-2-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

3.1-3-1 โครงงานคา่ยพัฒนาคุณลักษณ์นิสติศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

3.1-3-2 โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อและวอลเลย์บอล

3.1-3-3 แฟ้มเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรและสิ่งแวดล้อมภายนอก

3.1-3-4 สรุปโครงการต่างๆฝ่ายพัฒนานิสิต

3.1-4-1 เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์และ Group Facebook ของชุมนุมศิษย์เก่า คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

3.1-4-2 1) สรุปผลโครงการ/กิจกรรมของคณาจารย์และนิสิตในสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา งานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2555 
2) สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในยุคศตวรรษที่ 21 
3) สรุปโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 
4) สรุปโครงการส่งเสริมศักยภาพของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
5) แบบสรุปผลการดําเนินงาน “โครงการแข่งขัน Crossword ครั้งที่ 2” 

3.1-4-3 ภาพถ่ายกิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะของศิษย์เก่าและหนังสือขอความอนุเคราะห์สารเคมีกําจัดวัชพืชทาง
การเกษตร 

3.1-5-1 Group Facebook ของชุมนุมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

3.1-5-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 9 

3.1.6-1 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ข้อ 1-3 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-7-1 การนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการไปปรับปรุงแก้ไข 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตอย่าง
น้อย 5ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรีและอย่างน้อย 2ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรม
ต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน อันได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยกิจกรรมที่จัดดําเนินการให้แก่นิสิตด้านการพัฒนานิสิต 
มีกิจกรรมที่ครอบคลุมและพัฒนานิสิตในทุกด้าน (3.2-1-1) 

2. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยมีการ         
จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาผู้นํานิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการให้ความรู้และทักษะด้านการประกัน
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คุณภาพสําหรับนิสิต โดยรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพPDCA และให้ผู้นํานิสิตถ่ายทอดองค์ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
นิสิตในสาขาของตนเองต่อไป นอกจากนี้คณะยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะของ
เอกสารคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจัดไว้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 (3.2-2-1) 
3. คณะฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ โดย

จะเห็นได้จากการดําเนินโครงการต่างๆของนิสิต จะดําเนินการตามวงจร PDCA มีการวางแผนการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบการดําเนินงานของแผนเป็นระยะ และมีการประเมินแผนการดําเนินการของตนเอง 
ทั้งนี้โครงการและกิจกรรมที่นิสิตจัดจะครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน (3.2-3-1) ดังนี้  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

4. คณะฯ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัย (3.2-4-1) และมีกิจกรรมร่วมกันโดยได้มีการส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนางานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2556 ครั้งที่ 2 (3.2-4-2) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ดําเนินการร่วมกันขององค์กรกิจกรรมนิสิตของแต่ละคณะในวิทยาเขตกําแพงแสน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิต
ต่างสถาบัน ดังแสดงในรายงานสรุปการดําเนินโครงการด้านพัฒนานิสิต (3.2-4-3) 

5. คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ดังแสดง      
ในรายงานสรุปการดําเนินโครงการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (3.2-5-1) 

6. คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ดังแสดง
ในรายงานสรุปการดําเนินโครงการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (3.2-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          89 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และรายงานผลการดําเนินโครงการ

สัมมนากิจการนิสิตและผู้นํานิสิต ปีการศึกษา 2555 

3.2-2-1 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํานิสิต และเอกสารประกอบการบรรยายการให้
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนิสิต 

3.2-3-1 แบบสรุปการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตแยกตามประเภทของกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2555

3.2-4-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา ระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และ ม.ราชภัฎเพชรบุรี 

3.2-4-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนางานด้านกิจการนิสิตนักศกึษา 
ประจําปี 2556 ครั้งที่ 2 

3.2-4-3 1) สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตต่างสถาบนั
2) รายงานสรุปการดําเนินโครงการด้านการพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 
3) โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

3.2-5-1 รายงานสรุปการดําเนินโครงการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2555 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
นิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกปี

  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2555  คณะฯ มีระบบการให้คําปรึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ทั้ง 5 ข้อ  ดังนี้ 
 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ (3.3-1-1) 
 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น คู่มือ
แนวทางการดําเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.3-2-1) 
 3.  มีการประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการจัดโครงการ     
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง (3.3-3-1) 
 4.  มีการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี โดย
คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (3.3-4-1) 
 5.  มีการนําผลการประเมินจากการจัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสร้างความเข้าใจถึงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการติดตามการให้คําปรึกษา ตลอดจน
แนวทางในการให้คําปรึกษาแก่นิสิต (3.3-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2555

คําสั่งฯ ท่ี 23/2555 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 คําสั่งฯ ท่ี 28/2555 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555  
คําสั่งฯ ท่ี 29/2555 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และ คําสั่งฯ ท่ี 30/2555 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 

3.3-2-1 คู่มือแนวทางการดําเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

3.3-3-1 สรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

3.3-4-1 รายงานผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย์ ปีการศึกษา 2555 

3.3-5-1 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีการศึกษา 2555 

 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ 
สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า  ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย        4.92 4.92 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
 

สัดส่วน 75,000
บาท/
คน 

75,000
บาท/
คน 

5,441,784 151,160.67
 

5,441,784 151,160.67 5.00 5.00

36 36
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
5 

(สมศ.) 
 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ 10 10 6.00 13.64 6.00 13.6 5.00 5.00

44 44

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 44 47 44 44 

 จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 0 0 0 0 

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน 14 3.50 14 3.50 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสม
ศ. 

2 1.50 2 1.50 

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน 
subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

1 1.00 1 1.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00 

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 10 20 8
18.18 

8
18.18 4.55 4.55 

44 44

 การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 1 1 

 
การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

เรื่อง 2 2 

 
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

เรื่อง 0 0 

 
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ 

เรื่อง 5 5 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรม
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
7 

(สมศ.) 
ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 15 6.50 14.77 6.50 14.77 5.00 5.00

44 44

 บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ เรื่อง 0 0.00 0 0.00 

 บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง 3 1.50 3 1.50 

 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00 

 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้วหรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 5 5.00 5 5.00 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจยัของ
คณะและดาํเนนิการตามระบบทีก่ําหนด 

  2.  มีการบรูณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์กับการจดัการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

  4.  มีการจดัสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

  5.  มกีารสนับสนุนพันธกิจด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเดน็ต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัตกิารวิจัยฯหรือหนว่ยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คําปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าขอ้มูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภัยในการวจิยัฯเช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการวิจยั 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯเช่นการจดัประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตกุะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการตดิตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ้ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทกุประเด็น

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ

ผลการดําเนนิงาน 

 1.  คณะฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะและดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยมีคณะกรรมการวิจัย (4.1.-1-1) ทําหน้าที่วางแผน ประสาน กํากับ 
และติดตามงานวิจัยของคณะฯ  โดยกําหนดแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี 
ของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ (4.1-1-2) นอกจากนี้ยังมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ต้ังแต่การกําหนด
หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การจัดทําสัญญา และการเบิกจ่ายเงินวิจัย (4.1-1-3)  
ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน (4.1-1-4)  อีกทั้งในระดับภาควิชายังมี
การจัดทําแผนงานวิจัยระยะ 4 ปี เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานร่วมด้วย (4.1-1-5) 

2. คณะฯ มีการบูรณากระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนา
กระบวนการสานต่อแตวงพื้นบ้านจากพ่อครูสู่ เยาวชน (4.1-2-1) และส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีทํา
โครงการวิจัยตามกระบวนการวิจัยจนถึงการจัดทําเป็นเล่มรายงานการวิจัย เช่น วิชา 02181261 วิธีวิจัยทางเกษตร
และสิ่งแวดล้อมศึกษา (4.1-2-2) และกําหนดให้นิสิตเข้าร่วมฟังและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 9 (4.1-2-3) อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าว (4.1-2-3) อีกทั้งยังมีการดํานินการวิจัย เรื่อง การประเมินความ
ต้องการจําเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย
บูรณาการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการภายในแก่นิสิต ในรายวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยทําการประเมินสมรรถนะทางการวัดและประเมินผลของนิสิต
ก่อนเริ่มจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จากนั้น
ดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านทักษะทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 2555 และมี
การประเมินโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ พบว่า ในภาพรวมนิสิตมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทางการวัดและ
ประเมินผลสูงขึ้น รวมถึงการนําข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา (4.1-2-4)  นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน และมีการ
กําหนดให้นิสิตทําโครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์นิเทศและอาจารย์พ่ีเลี้ยง ในขณะที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู      
อยู่ในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการผลิตครู (4.1-2-5) 
 3.  คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ โดยดําเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ประจํา โดยการส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีม
ที่ประกอบด้วยอาจารย์รุ่นพี่-รุ่นน้อง และนิสิต เช่น การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เกษตรและ
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สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้สวนเป็นฐาน (4.1-3-1) และมีการให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ ช่วยนักวิจัยใน
โครงการวิจัย (4.1-3-2) นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ ยังได้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยให้กับบุคลากร (4.1-3-3) และโครงการรวมพลคนรักงานวิจัย (4.1-3-4) เพื่อให้ความรู้กับนักวิจัยหน้าใหม่
และเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยทางเว็บไชต์ของคณะฯ (4.1-3-5) 

 4.  คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ประจํา จากเงินรายได้
ส่วนกลางคณะฯ เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการทําวิจัย (4.1-4-1) และมีการจัดสรรเงินสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (4.1-4-2) นอกจากนั้นได้จัดให้มีข้อมูลของแหล่งทุนวิจัย  
ต่าง ๆ เช่น สกว. วช. ในเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1-4-3) 

 5. คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยการจัดต้ังศูนย์วิจัยฯ (4.1-5-1) 
และห้องปฏิบัติงาน พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้ทํางานหรือให้คําปรึกษาเรื่องการวิจัย         
มีห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุม
วิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในงานเกษตรกําแพงแสน วันที่ 8–9ธันวาคม 2555 (4.1-2-3) 

 6.  คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4และข้อ 5โดยการประชุมคณะกรรมการ วิจัยฯ 
เพื่อประเมินผลการให้ทุนวิจัย (4.1-1-4) และมีการประเมินระบบสารสนเทศจากผู้ใช้บริการ (4.1-6-1) 

 7.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยการประชุม
คณะกรรมการวิจัยฯ (4.1-1-4) เพื่อทําการปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยมีหน่วยงานหรือบุคคล   
ที่รับผิดชอบชัดเจน (4.1-1-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่ี 30/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 

4.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2558)

4.1-1-3 ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

4.1-1-4 รายการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ

4.1-1-5 คู่มือแผนงานวิจยัระยะ 4 ปี ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

4.1-2-1 สรุปผลการบูรณาการโครงการวิจยั เรื่อง การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพื้นบ้านจากพ่อครสูู่เยาวชน 

4.1-2-2 มคอ.3 รายวิชา 02181261 วิธีวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา และเล่มรายงานการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพื้นบ้านจากพ่อครูสู่เยาวชน 

4.1-2-3 รายงานการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 9  

4.1-2-4 รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการจําเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ มคอ.3 รายวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

4.1-2-5 มคอ.3 รายวิชา 01172313 การประเมินทางพลศึกษา และโครงการประชุมอภิปรายหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคร ู

4.1-3-1 โครงการพัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน

4.1-3-2 บันทึกภาคสนามผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาโท

4.1-3-3 โครงการพัฒนาศกัยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร

4.1-3-4 โครงการรวมพลคนรักงานวิจัย

4.1-3-5 เว็บไชต์ของคณะฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย ท่ี 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_research/conduct.php 

4.1-4-1 ระเบียบการให้ทุนอุดหนุนวิจัยคณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์

4.1-4-2 ระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

4.1-4-3 เว็บไซต์คณะฯ เกี่ยวกับการเผยแพร่แหล่งทุนวิจัยต่างๆ ท่ี 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_research/money.php 

4.1-5-1 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ท่ี http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/index.html 

4.1-6-1 ผลการประเมินระบบสารสนเทศศูจากผู้ใช้บริการ

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ท่ีคนทั่วไปเข้าใจได้และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการนําผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มค1และง) 

ผลการดําเนนิงาน 

 1.  คณะฯ มีระบบ กลไก และสนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ   
และการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ(4.1-1-3)โดยมีคณะกรรมการวิจัยเป็นผู้วางแนวทาง ขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ (4.1-1-1) 

 2.  คณะฯ มีระบบและกลไกในการรวบรวมความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ โดยการวางแนวทาง         
และหลักเกณฑ์ให้นักวิจัยเผยแพร่ให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปโดยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (4.2-1-1)  นอกจากนี้ยังมีการ
แจ้งให้อาจารย์เข้าไปรายงานข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง ตามระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน (4.2-1-2) 

 3.  คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตสู่สาธารณชน 
และผู้เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาและคณะฯ โดยสามารถนับจํานวนผู้เข้าใช้บริการและทราบว่า        
ผู้ใดนําผลการวิจัยหรือสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (4.1.3-5) 

 4.  ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ มีลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ ที่นําไปไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
จํานวน 8 เรื่อง จําแนกเป็น ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 เรื่อง เชิงนโยบายหรือระดับประเทศ 2 เรื่อง และ          
เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง (4.2-4-1) โดยมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสําหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี 
(4.2-4-2) และ การประเมินความต้องการจําเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (4.2-4-3) 
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 5.  คณะฯ มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการประชุม
คณะกรรมการวิจัยฯ และกําหนดผู้รับผิดชอบ โดยการให้ขอนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แจ้งอีเมล์กับผู้ดูแลระบบ 
และให้การสนับสนุนด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1-3-5)   
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ (4.2-5-1) 

 6. คณะฯ มีการดําเนินตามระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําหนด เช่น การร่างคําขอ การยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการวิจัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ประสานงาน (4.2-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 ฐานข้อมูลงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/DBresearch/db.php 

4.2-1-2 ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx

4.2-4-1 แบบเก็บข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์

4.2-4-2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก งานวิจัย เรื่อง พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสําหรับเด็กไทย อายุ7-18ปี 

4.2-4-3 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก งานวิจัย เรื่อง การประเมินความต้องการจําเป็น 
ด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

4.2-5-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และ
สิทธิประโยชน์จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551ท่ี 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_research/regulations.php 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์ท่ัวไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยประจํา 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  75,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 
890,000 บาท และภายนอกจํานวน 4,551,784 บาท รวมทั้งหมด 5,441,784 บาท มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 
จํานวน36 คน ลาศึกษาต่อ 8 คนและไม่มีนักวิจัยประจําภายในหน่วยงาน 

 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
  
    = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
     จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

  =   
36

5,441,784
 

    = 151,160.67บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
75,000

×67.160,151  =  10.08 =  5.00 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 

ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1)กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 3,915,000 

103,026
8,240,500 

219,746
5,441,784

151,160.67 5.00 5.00 5.00 75,000 บรรลุ 80,000 
38 37.50 36

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 3,915,000 

103,026
8,240,500 

219,746
5,441,784

151,160.67 5.00 5.00 5.00 75,000 บรรลุ 80,000 
38 37.50 36

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1 ตารางแสดงจาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 
 
  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          101 

ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน (ใช้ข้อมลูจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 18 3.125 1 0.25 14 3.50

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 0 0 1 0.5 0 0.00

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัด
อันดับอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ 
Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
วิชาการระดบันานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 2 1.5 2 1.50

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 0 0 5 5 1 1.00
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
น้ําหนัก 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0.00
 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0.00
 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0.00
 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0.00
 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

1.00 0 0 0 0 0 0.00
 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 18 3.125 9 7.25 15 6.00

11 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 43 44.5 44

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

7.27 16.29 13.64

 คะแนนที่ได้ 5
10
7.27 ×   = 3.63 5

10
16.29×  = 8.15 5

10
13.64 ×  = 6.82 

หมายเหต ุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 3.125*100 
7.27

7.25*100 
16.29

6*100
13.64

3.63 5.00 5.00 ร้อยละ 
10 

บรรลุ ร้อยละ 
10 43 44.5 44
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 3.125*100 
7.27

7.25*100 
16.29

6*100
13.6 3.63 5.00 5.00 

ร้อยละ 
10 

บรรลุ ร้อยละ 
10 43 44.5 44

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  จากฐานข้อมูลของ สวพ.มก. 

ท่ี http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx?menu=61a 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ทีน่ําไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

1 งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 3 4 8

 - เชิงสาธารณะ 3 3 1

 - เชิงนโยบาย  2

 - เชิงพาณิชย์  0

 - ทางอ้อมของงานสร้างสรรค ์  5

2 งานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 0 0 0

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์ 

3 4 8

4 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด (นับ
รวมที่ศึกษาต่อ) 

43 44.5 44

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ 

6.98 8.99 18.18

6 คะแนนที่ได้ 5
20
6.98×   = 1.74 5

20
8.99 ×  = 2.25 5

20
18.18 × =4.55 

หมายเหต ุ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเปน็ผลงานของปใีดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทนิที่ระบ ุ
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 3*100 
6.98 

4*100 
8.99 

8*100
18.18

1.74 2.25 4.55 ร้อยละ 
10 

บรรลุ ร้อยละ 
20 43 44.5 44

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 3*100 
6.98 

4*100 
8.99 

8*100
18.18

1.74 2.25 4.55 ร้อยละ 
10 

บรรลุ ร้อยละ 
20 43 44.5 44

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 เอกสารแสดงการนําไปใช้ประโยชน์

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรบัรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก
1 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติ 
0.25 6 1.50 6 1.50 0 0.00

2 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

0.50 6 3.00 6 3.00 3 1.50
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก
3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่าน

ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด 

0.75 2 1.50 0 0.00 0 0.00

4 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 0 0.00 5 5.00 5 5.00

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ 

14 6.00 17 9.50 8 6.50

6 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ท้ังหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

43 44.50 44

 ร้อยละ 13.95 21.35 14.77

 คะแนนที่ได้ 5
10
13.95 ×   = 6.98 5

10
21.35×  = 10.67 5

10
14.77×  = 7.39

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7 6*100 
13.95 

9.5*100 
21.35 

6.50*100
14.77

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
10 

บรรลุ ร้อยละ 
15 43 44.50 44

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7 6*100 
13.95 

9.5*100 
21.35 

6.50*100
14.77

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
10 

บรรลุ ร้อยละ 
15 43 44.50 44

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7-1 เอกสารแสดงผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่นําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มากรายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม             5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 30 30 13.00 86.67 13.00 86.67 5.00 5.00

15.00 15.00

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 11 11

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง 2 2

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

เรื่อง 0 0

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เรื่อง 15 15

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 4 4 4 5.00 5.00 รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 
แต่ไม่นํา
คะแนนมา
ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อ
ความกินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 4 4 4 4 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการแก่สังคมวิชาการ โดยมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ    
เป็นผู้วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะฯ โดย
จัดทําคู่มือการให้บริการวิชาการ (5.1-1-1) และมีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะฯ เป็นหน่วยประสานงานการให้
คําปรึกษาด้านวิจัยและบริการวิชาการ และดําเนินกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/บุคคลภายนอก   
(5.1-1-2) และมีการติดตามโดยให้คณาจารย์กรอกข้อมูลภาระงานบริการวิชาการผ่านระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องส่งรายงานทุกภาคการศึกษา (5.1-1-3) 

2. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยกําหนดให้นิสิตที่เรียน
วิชา 02181441 นําความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปจัดทําเป็นโครงการเห็ดศึกษาน่ารู้หนูทําได้ กับโครงการครบเครื่อง
เรื่องเห็ดนางฟ้าภูฐาน (5.1-2-1) มีการนําความรู้จากการบริการโครงการกล้วยไม้ Expro เกษตรกําแพงแสน ครั้งที่ 
3 มาบูรณาการกับรายวิชา 02181261 ประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา I (5.1-2-2) นําความรู้
จากการบริการโครงการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2555 มาบูรณาการ     
กับรายวิชา 02181322 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (5.1-2-3) นําความรู้จากการ
บริการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาบูรณาการกับการ      
ทําวิจัยโครงการดังกล่าว (5.1-2-4) และนําความรู้จากการบริการโครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มาบูรณาการกับการทําวิจัยโครงการดังกล่าว (5.1-2-5) นอกจากนี้ยังมีการนําความรู้        
ที่ได้จากการดําเนินโครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สําหรับนักเรียนรในถิ่นทุรกันดาร มาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชา 02198321 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ (5.1-2-6) และนําความรู้ที่ได้จากการบริการทาง
วิชาการโครงการกิจกรรมโอริกามิกับแนวคิดคณิตศาสตร์มาบูรณาการกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สําหรับนิสิต
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สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ในรายวิชา 02162212 หัวข้อ กิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
(5.1-2-7) และยังมีการนําความรู้จากโครงการลีลาศพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพแก่นิสิต บุคลากร และ
บุคคลที่สนใจ มาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 01172241 (5.1-2-8) นําความรู้จากการดําเนินโครงการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2555 มาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
01172313 การประเมินทางพลศึกษา (5.1-2-9) นําความรู้จากการดําเนินโครงการคืนสู่เหย้าชาวลีลาศมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนรายวิชา 01175143 ลีลาศ (5.1-2-10) นําความรู้จากการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสร้างแกนนําเพื่อสุขภาพของชุมชนผู้สูงอายุมาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 01172315 (5.1-2-11) 
และนําความรู้จากการดําเนินโครงการประสานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชนมาบูรณาการกับการเรียน
การสอนรายวิชา 02195545 (5.1-2-12) 

3. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยตามโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน โดยการจัดกิจกรราการอบรมการผลิตเห็ด (5.1-3-1) และมี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยการบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับ
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (5.1-3-2) 

4. คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน  
การสอนและการวิจัยโดยจัดทํารายงานการประเมินผลสําเร็จการบริการทางวิชาการแก่สังคมในโครงการเห็ดศึกษา
น่ารู้ หนูทําได้ (5.1-4-1) ประเมินผลสําเร็จฯ โดยโครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการ
จัดการเรียนรู้เพื่เสริมสร้างศักยภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่าครูมีความรู้
หลังการอบรมสูงขึ้น (5.1-4-2) และประเมินผลสําเร็จฯโครงการกิจกรรมโอริกามิกับแนวคิดคณิตศาสตร์  
(3.1-4-2 หน้าที่ 14) ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้
โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สําหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ก็มีการประเมินผลสําเร็จของการ 
บูรณาการด้วยแต่เนื่องจากโครงการยังไม่สิ้นสุดจึงยังไม่สามารถแสดงผลการประเมินได้นอกจากนี้ยังดําเนินการให้
นิสิตประเมินผลในฐานะผู้ให้บริการ และให้ผู้สูงอายุประเมินในฐานะผู้รับบริการโครงการประสานการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน (5.1-4-3) 

5. คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยนําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนา       
การเรียนการสอน นําผลการดําเนินงานมาถอดบทเรียนในการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแนวทางการบูรณาการการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ (5.1-5-1) และในโครงการการบูรณาการทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะสําหรับวางแผนการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในครั้งต่อไป (5.1-3-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 คู่มือการให้บริการวิชาการและ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

5.1-1-2 เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ท่ี http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/index.html

5.1-1-3 ระบบภาระงานของอาจารย์

5.1-2-1 โครงการเห็ดศึกษาน่ารู้หนูทําได้ (หน้าคํานํา) กับโครงการครบเครือ่งเรื่องเห็ดนางฟ้าภูฐาน (หน้าท่ี 18) และ 
มคอ.3 รายวิชา 02181441 

5.1-2-2 โครงการกล้วยไม้ Expro เกษตรกําแพงแสน ครั้งที่ 3และ มคอ.3 รายวิชา 02181261 ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา I 

5.1-2-3 โครงการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ประจําปี 2555 และ มคอ.3 รายวิชา 
02181322 การจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

5.1-2-4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

5.1-2-5 โครงการวิจัย "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน" 

5.1-2-6 โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สําหรับนักเรียนรในถิ่นทุรกันดาร และ มคอ.3 รายวิชา 
02198321 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ 

5.1-2-7 โครงการกิจกรรมโอริกามิกับแนวคิดคณิตศาสตร ์และ มคอ.3 รายวิชา 02162212 

5.1-2-8 โครงการลีลาศพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลท่ีสนใจและ มคอ.3
รายวิชา 01172241 

5.1-2-9 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2555 และ มคอ.3 รายวิชา 
01172313การประเมินทางพลศึกษา  

5.1-2-10 โครงการคืนสู่เหย้าชาวลีลาศและ มคอ.3 รายวิชา 01175143ลีลาศ

5.1-2-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแกนนําเพื่อสุขภาพของชุมชนผู้สูงอายุและ มคอ.3 รายวิชา 
01172315 

5.1-2-12 โครงการประสานการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชนและ มคอ.3 รายวิชา 02195545 

5.1-3-1 บันทึกภาคสนามการบริการวิชาการในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้
การเกษตรเป็นฐาน โดยการจัดกิจกรรมการอบรมการผลิตเห็ด 

5.1-3-2 สรุปผลโครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1.4-1 โครงการเห็ดศึกษาน่ารู้ หนูทําได้ (หน้าคํานํา)

5.1-4-2 โครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ 

5.1.4-3 ผลการประเมินโครงการประสานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน และ มคอ.5 รายวิชา 
01172313 การประเมินทางพลศึกษา 

5.1-5-1 รายงานการสัมมนาภาควิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2556
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชพีเพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3ไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ

  5.  มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนนิงาน 

1.  คณะฯ มีการสํารวจความต้องการของชุมชนเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะฯ โดยดําเนินโครงการวิจัยเพื่อสํารวจความต้องการของชุมชน เพื่อนํามา
วางแผนงานในการบริการวิชาการแก่ครูและบุคคลภายนอก (5.2-1-1) มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน โดยเริ่มต้นทําการสํารวจความต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยการใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการผลิตเห็ด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย จัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน ต่อมาได้มีการขยายผลการดําเนินกิจกรรมให้กับเกษตรกรที่สนใจ โดยใช้ฟาร์ม
ศึกษาศาสตร์เป็นฐานในการเรียนรู้  ในปี พ.ศ. 2554 - 2555 ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน (5.2-1-2) และมีการสํารวจความต้องการการให้บริการวิชาการด้านพลศึกษาและ 
สุขศึกษา สําหรับบุคคลภายนอกร่วมด้วย (5.2-1-3) 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          111 

2.  คณะฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน (5.2-2-1)        
มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการทางวิชาการกับโรงเรียนในเขตภาคกลางตะวันตก ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และจัดโครงการบริการวิชาการโดยพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเรียนการสอน (5.1-3-2 หน้าที่ 15-16) และได้ทําพิธีลงนามในสัญญา “โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้าน
การดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม” โดยเป็นความร่วมมือกับ
ประเทศญี่ปุ่น (5.2-2-2)นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ คือ โรงพยาบาลกําแพงแสน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลกระตีบและตําบลทุ่งขวาง อบต.กระตีบ และ อบต.ทุ่งขวาง รวมถึงชุมชนผู้สูงอายุ โดย
คณาจารย์ของคณะฯ ออกไปบรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (5.2-2-3) และมีความร่วมมือ
กับสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ในการจัดประชุมวิชาการในงานเกษตรกําแพงแสน 
ประจําปี 2555 (5.2-2-4) 

3.  คณะฯ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน (5.2-3-1) โครงการบริการวิชาการซึ่งบูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง การบูรณาการ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งพบว่าครูมีความรู้สูงขึ้น หลังเข้ารับการอบรม (5.1-3-2) 
และมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ในการประชุม เรื่อง ความร่วมมือ
ของชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ (5.2-3-2) 

4. จากการประเมินโครงการในข้อ 3 (5.2-4-1) คณะฯ ได้นําผลการประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดสู่ชุมชนมาพัฒนาระบบมาตรฐานของการให้บริการในปีต่อมา  โดยได้เสนอรูปแบบของการให้บริการ 
กําหนดค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างเป็นระบบชัดเจนในรูปของโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากโครงการคลินิก
เทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5.2-4-2)  
 5. คณะฯ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและมีถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากร       
ภายในคณะและสาธารณชนทางเว็บไซต์ของคณะ (5.2-5-1)  และจากการใช้ฟาร์มศึกษาศาสตร์เป็นฐานในการ
ให้บริการวิชาการเรื่องการเพาะเห็ดแก่ผู้สนใจ  ทําให้เกิดการพัฒนาฐานการเรียนรู้เรื่องเห็ดในฟาร์มที่สมบูรณ์ขึ้น  
ซึ่งได้นําไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตที่ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  ตลอดจนเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานสําหรับผู้สนใจทั่วไป (5.2-5-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1 รายงานการวิจัยผลการสํารวจความต้องการของชุมชนในการบริการวิชาการ 

5.2-1-2 ผลการสํารวจความต้องการของชุมชนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน 

5.2-1-3 เอกสารการสํารวจความต้องการด้านบริการวิชาการของชุมชน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

5.2-2-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน

5.2-2-2 เอกสารและภาพกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ “โครงการสร้างชมุชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม” 

5.2-2-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรและการทดสอบสมรรถภาพ

5.2-2-4 เอกสารแสดงความร่วมมือกับสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ในการประชุม
วิชาการงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2555 (สาขาศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์) 

5.2-3-1 ผลการประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน

5.2-3-2 ผลการประเมินผลกระทบการให้บริการวิชาการต่อสังคมในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายงานเกษตร
กําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2555/ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5.2-4-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน

5.2-4-2 เอกสารการรับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.2-5-1 เว็บไซต์คณะฯ ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_research/

5.2-5-2 มคอ.3  รายวิชา 02181261

 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 8 8 11

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย 4 8 2

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

5 8 0

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 16 8 15

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

31.25 100.00 86.67

6 คะแนนที่ได้ 5
30
31.25×  

=5.21 

5
30
100×  

=16.67 

5
30

×67.86
 

=14.44 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 
ตัวบ่งชี้

ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 31.25x5 
5.21 

100x5 
16.67 

86.67x5
14.44 

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
30 

บรรลุ ร้อยละ 
30 30 30 30 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 31.25x5 
5.21 

100x5 
16.67 

86.67x5
14.44 

5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
30 

บรรลุ ร้อยละ 
30 30 30 30 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 แบบเก็บข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม และเอกสารหลักฐานการนําความรู้และประสบการณ์จาก

การให้บริการวิชาการ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนหรือองคก์ร  

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ต่อชุมชน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาคณะฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรีวางแผนเพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการดําเนินโครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน (9-1) โดยเริ่มจากการประชุมจัดทําแผนขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้เห็ดพอเพียง (บันทึก
สนาม 1) หลังจากได้แผนปฏิบัติการประจําปีแล้ว ได้มีการประชุมค้นหาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรกับชุมชนและกําหนดกิจกรรมไว้ (บันทึกสนาม 2) จากนั้นดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากลุ่ม         
ให้สามารถทําก้อนเชื้อเห็ดได้ (บันทึกสนาม 3)  ทั้งนี้ หลังจากดํานินการแล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผล
โครงการ ทั้งในส่วนของการประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินความสําเร็จ          
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ เพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งต่อไป (บันทึกสนาม 4) 

2. บรรลเุปา้หมายตามแผนไมตํ่่ากว่าร้อยละ 80 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินโครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าว” จากผู้ใหญ่  
สู่เยาวชนบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100  โดยสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ได้ และบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้ (9-2) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผูน้ําหรอืสมาชิกที่มีการเรยีนรู้และดําเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 จากผลของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน” และโครงการ “การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าว” จากผู้ใหญ่สู่เยาวชน” 
โดยลงพ้ืนที่เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแผนที่
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กําหนดขึ้นร่วมกับชุมชน ส่งผลให้ผู้นําชุมชนและสมาชิกของชุมชน เกิดการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ได้รับ
จากการฝึกปฏิบัติ เกิดการพัฒนาตนเอง และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปดําเนินกิจกรรมได้เองอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการขยายโครงการไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้เห็ดในโรงเรียน (บันทึกสนาม 5) 

4. ชุมชนหรือองค์กรสรา้งกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน โดยคงอตัลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 ชุมชนได้สร้างกลไกเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ผลิตเห็ดพอเพียง
ขึ้น และคณะฯ มีการผสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการดําเนิน
โครงการ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” โดยมีการสร้างโรงเรือนเห็ดไว้ให้ผู้สนใจ
มาร่วมเรียนรู้ 

5. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชนส์ร้างคณุคา่ต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 จากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรอบปี       
ที่ผ่านมา พบว่า ชุมชนเริ่มพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ชุมชน ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้จากการเพาะเห็ด ดังรายละเอียดรายงานการติดตามหลังการฝึกอบรมการ
เพาะเห็ด รายงานความเป็นมาของโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน ระยะก่อนเริ่มโครงการวิจัยงานบริการวิชาการนําร่อง” และรายงานผลกระทบของ
การบริการวิชาการภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (9-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          116 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9-1 บับทึกสนามโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้การเกษตรเป็นฐาน 2555และรายงาน

ความเป็นมาของโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน” 

9-2 โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “ข้าว” จากผู้ใหญ่ สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ 

9-3 - รายงานการติดตามหลังการฝึกอบรมการเพาะเห็ด
- รายงานความเป็นมาของโครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนโดยการใช้วิจัยเป็นฐาน ระยะก่อนเริ่มโครงการวิจัยงานบริการวิชาการนําร่อง” 
- รายงานผลกระทบของการบริการวิชาการภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

 
 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเดน็ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่คิดค่าคะแนนประเมนิในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นํา
กิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้  ซึ่งโครงการดังกล่าว
ดําเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ 
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2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา
เป็นฐานการเรียนรู้  บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 2 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. นิสิตที่ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้
ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้  ได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นผู้นํากิจกรรมทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษารวมทั้งคณาจารย์ที่เข้าร่วมได้ร่วมเรียนรู้อันเป็นประโยชน์สําหรับอาจารย์ทําให้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
รวมทั้งได้ต้นแบบสําหรับการพัฒนาผู้นํากิจกรรมสําหรับอาจารย์ได้นําไปใช้ต่อไป 

4. นิสิตที่ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้
ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้  ได้พัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ทั้งขณะที่ฝึกสอนและเมื่อจบ
การศึกษา ซึ่งจะแสดงถึงศักยภาพของบัณฑิตที่มีคุณภาพจึงเป็นบุคลากรที่สร้างคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1 - 4 ข้อ 4 ข้อ - 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.1 - 4 ข้อ 4 ข้อ - 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
18.1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 

โดยใช้ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้   

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบนั  
ประเดน็เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (ไม่คดิค่าคะแนนประเมินในระดบัคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชมุชนหรือสังคม

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินโครงการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด    
สู่ชุมชน  ซึ่งโครงการดังกล่าวดําเนินการตามวงจรคุณภาพ โดยมีการนําผลการประเมินไปวางแผนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินงานต่อเนื่อง 

2. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับการถ่ายทอด พบว่า ผู้รับการถ่ายทอดมีความพอใจร้อยละ 88.53 

3. โครงการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชนได้สร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับคน       
ในชุมชน  โดยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนําความรู้ไปใช้ร้อยละ 86.36 

4. โครงการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนโดยมีการสร้างโรงเรือนผลิตเห็ดของชุมชน (หน้าที่ 33) และสมาชิกของชุมชนได้เข้ามาดูแล ชุมชนได้
บริโภคเห็ดที่ปลอดสารเคมี  ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2 - 4 ข้อ 4 ข้อ - 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

18.2 - 4 ข้อ 4 ข้อ - 5.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
18.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       4.67 4.67  

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะฯ มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดโดยมีการกําหนดนโยบายแผนงาน และโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการ
กําหนดตัวช้ีวัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนโดยคณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ทํา
หน้าที่ในการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ให้ดําเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยโดยฝ่ายกิจการนิสิตมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รองรับการ
ดําเนินงานตามนโยบาย (6.1-1-1)  และยังมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน
และมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายกิจการนิสิต งานบริการการศึกษาของคณะฯ มีการจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะฯ ไว้
อย่างชัดเจน (6.1-1-2) และมีการสนับสนุน/ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ (6.1-1-3) นอกจากนี้ในระดับภาควิชา ยังมีการดําเนินโครงการและกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมตามแผน
ของหน่วยงานและมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (6.1-1-4) 

2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
เช่น ฝ่ายกิจการนิสิตและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ได้สอดแทรกเรื่องการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เข้าไปในโครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํากิจกรรมนิสิต (6.1-2-1)  ฝ่ายวิชาการสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิตเข้าไว้ในประมวลการสอน (6.1-2-2) ภาควิชามีการมีการบูรณาการงาน     
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดยจัดโครงการการแสดง P.E. 4 ภาค เทิดไท้     
องค์ราชันย์ ในรายวิชา 01174231 นันทนาการเบื้องต้น (6.1-2-3) จัดโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปะ   
มวยไทย ในรายวิชา 01175153 มวยไทย (6.1-2-4) สนับสนุนให้มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย     
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 02181481 (6.1-2-5) กับการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนร่วมกับสโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิต (6.1-2-6) และมีการให้นิสิตทุกช้ัน
ปี แสดงการแสดงที่เน้นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในงานเกษตรแฟร์ โดยให้บุคคลภายในและภายนอกเข้าร่วม
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กิจกรรม โดยบูรณาการในรายวิชาที่สอนและกิจกรรมการพัฒนานิสิต (6.1-2-7)  ส่วนการบูรณาการงานด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตดําเนินการในลักษณะการให้โอวาทการอบรม 

3.  คณะฯ มีการให้บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อนิสิตและบุคคลทั่วไป  โดยดําเนินกิจกรรม
ผ่านศูนย์คุณธรรม จริยธรรม ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ดังรายละเอียดรายงานผลการดําเนินงาน   
ของศูนย์คุณธรรมคณะฯ (6.1-3-1) และมีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการผ่านช่องทางต่างๆ สู่สาธารณชนอีกหลาย
โครงการ เช่น โครงการการแสดง P.E. 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชันย์ (6.1-2-3) โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปะ
มวยไทย (6.1-2-4) ฯลฯ นอกจากนี้ คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาเอก ยังร่วมมือกับชุมชนบ้านตะแบกงาม 
ตําบลห้วยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการพัฒนากระบวนการสืบสานแตรวงพื้นบ้านสู่
เยาวชน อีกด้วย (6.1-3-2) 

4. คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        กับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตในรายวิชา 02181481 (6.1-4-1) ในโครงการการแสดง P.E. 4 ภาค เทิด
ไท้องค์ราชันย์ (6.1-2-3) และในโครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ 
เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 4 (6.1-2-7) 

5.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตในรายวิชา 02181481, 01174231 และ 01175153 (6.1-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (พ.ศ. 2555-2558)  และ 
แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.1-1-2 ปฏิทินการดําเนินงานโครงการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

6.1-1-3 ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2555 สําหรับนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน  และตารางกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา 2555 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

6.1-1-4 แบบเก็บข้อมูลดิบแสดงร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดและรายงาน
ผลการดําเนินโครงการของฝ่ายกิจการนิสิต 

6.1-2-1 โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํากิจกรรมนิสิต

6.1-2-2 มคอ.3  รายวิชา 01161211 การใช้ภาษาไทยสําหรับการสอน

6.1-2-3 โครงการการแสดง P.E. 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชันย์ และ มคอ.3 รายวิชา 01174231 นันทนาการเบื้องต้น

6.1-2-4 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปะมวยไทย และ มคอ.3 รายวิชา 01175153 มวยไทย 

6.1-2-5 มคอ.3  รายวิชา 02181481

6.1-2-6 โครงการค่ายอาสาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียน

6.1-2-7 สรุปผลโครงการการบูรณาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ 
- เล่ม 1  สรุปผลโครงการ/กิจกรรมของคณาจารย์และนิสิตในสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา งานเกษตร

กําแพงแสน ประจําปี 2555 

- เล่ม 4  สรุปโครงการส่งเสริมศักยภาพของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา 

6.1-3-1 แฟ้มรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ศูนย์คุณธรรม จริยธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  จดหมายข่าว  และเว็บไซต์คณะฯ 

6.1-3-2 ประมวลภาพกิจกรรมแตรวงพื้นบ้านสู่เยาวชน บ้านตะแบกงาม ตําบลห้วยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

6.1-4-1 มคอ.5  รายวิชา 02181481

6.1-5-1 - มคอ.3  รายวิชา 02181481 ปีการศึกษา 2556
- มคอ.3 รายวิชา 01174231 นันทนาการเบื้องต้น และ รายวิชา 01175153 มวยไทย 
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

  3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ผลการดําเนนิงาน 

1. คณะฯ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน มีการดําเนินโครงการ และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังรายละเอียดแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556และแผนยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบํารุงฯ ในแผนปฏิบัติราชการรอบปีที่ 4  
ของคณบดี (10-1) 

2. ในปีการศึกษา 2555 มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 24 โครงการ  
มีการดําเนินการทั้งสิ้น 24 โครงการ  ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังรายละเอียด
รายงานผลการดําเนินโครงการ (10-2) 

3.  คณะฯ มีการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียด
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (10-1) 

4. การดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนดังเอกสารการก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน (10-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
10-1 แผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556และแผนยุทธศาสตร์ด้าน

การทํานุบํารุงฯ ในแผนปฏิบัติราชการรอบปีท่ี 4 ของคณบดี 

10-2 สรุปผลการดําเนินโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2555 

10-4 รายงานผลการดําเนินโครงการกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม และรายงานกิจกรรม
การดําเนินโครงการอันการก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สมํ่าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
(ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ผลการดําเนนิงาน 

1. บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในอันที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  เช่น การร่วมโครงการ 
ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ กิจกรรมรดน้ําดําหัววันสงกรานต์ วันแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ และ 
การร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น (11-1) 

2. คณะฯ มีการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เกิดความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เช่น 
การดําเนินโครงการรักษ์ศึกษา สะอาดตา สะอาดใจ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (11-2) 
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3. คณะฯ มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(11-2) 

4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 
ศูนย์คุณธรรมและจริยธรรม และห้องสัมมนาในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะฯ (11-4) 

5. ปีการศึกษา 2555 คณะฯ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในระบบ
ประเมินออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น  จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต 902 คน และบุคลากร 8 คน 
รวมผู้ประเมินทั้งสิ้น 910 คน พบว่า นิสิตและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านสุนทรีภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําปีการศึกษา 2555 ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
4.19 จากคะแนนเต็ม 5 (11-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
11-1 ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของนิสิตและบุคลากรคณะฯ

ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/activityimage.html 

11-2 ภาพถ่ายการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เกิดความสะอาด  
ถูกสุขลักษณะ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

11-4 ภาพถ่ายศูนย์คุณธรรมและจริยธรรมและการให้คําปรึกษา  และ รายงานผลการดําเนินงานของศูนย์ฯ 
ประจําปีการศึกษา 2555 

11-5 ตารางแสดงรายละเอียดผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.99 
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอียดดังตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษาปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม การ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ       4.99 4.99  
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 3.51 4.00 4.96 4.96 4.96 4.96

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2ครั้งต่อปีการศึกษา 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็ม
ตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมายเหต ุ: หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นัน้ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2555  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  

โดยผู้บริหารของคณะฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองนโยบาย 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ กําหนดครบถ้วนและมี 
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าโดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ในปีการศึกษา 2555ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 โดยผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินเกี่ยวกับการประชุม พบว่า มีค่าเฉลี่ย 
4.12 อยู่ในระดับดี หากพิจารณาด้านธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ ของคณะกรรมการฯ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.44    
อยู่ในระดับดี (7.1-1-1) 

2. ผู้บริหารมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ก่อนนําผลที่ได้        
มาพิจารณาประกอบการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับและยังมีการนําข้อมูล
สารสนเทศมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ (7.1-2-1) 

 3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีการจัดทําและจัดส่งรายงานการควบคุม
ภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (9) ข้อ 6 ต่อมหาวิทยาลัย   
เพื่อทราบ  โดยมีหนังสือรับรองการควบคุมคุณภาพภายในของผู้บริหาร สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ         
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน 
และแบบประเมินการควบคุมภายใน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านบริหารบุคคล ด้านกิจกรรมการบริหารพัสดุ 
และด้านกิจกรรมการเงิน (7.1-3-1) นอกจากนี้ยังมีการนําผลการประเมินฯ มาใช้ในการวางแผนและปรับปรุง    
การบริหารจัดการ ดังจะเห็นได้จากการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (7.1-3-2)  

 4.  คณะฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ 
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและผู้บริหารมีการจัดสัมมนาบุคลากรทั้งหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
ดังรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2555-2556 และรายงาน
การสัมมนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2556 (7.1-4-1) 
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 5.  ผู้บริหารมีการบรรยายให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพโดยดําเนินการบรรยายผ่านการสัมมนาบุคลากรประจําปี และโครงการสัมมาทิฐิ  
(7.1-5-1) และหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการยังได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร“การบริการสู่ความเป็นเลิศ 
รุ่น 1 และ รุ่นที่ 2” สําหรับพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (7.1-5-2) 

6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะฯ โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติงานของคณบดีที่ได้เสนอนโยบายไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.1-6-1) 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficience) คือ มีการบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ (7.1-6-1) และมีเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม ทําให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดทําฐานข้อมูลบุคลากรของคณะฯ  (7.1-6-2) และการจัดทําระบบแจ้ง
ซ่อมผ่าน Web site (7.1-6-3) 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ มีการให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง เช่น การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการของงานคลังและพัสดุ (7.1-6-4)  การดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการบริหารงาน
ของคณบดีโดยนิสิตในรอบปีที่ 3 (7.1-6-5) 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ มีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ดังรายงานประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 ด้าน (7.1-6-6) 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ มีกระบวนการปฏิบัติที่เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน สามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ทาง website ของคณะฯ  (7.1-6-7) 
และ website CHEQA online (7.1-6-8)มีการจัดโครงการสัมมาทิฐิเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน (7.1-6-9) 
มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ (7.1-6-10) 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ มีกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ การแสดงทัศนะ การเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง การคิดหาแนวทาง การแก้ไขปัญหา กระบวนการตัดสินใจ และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา     
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา          
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 (7.1-6-11) โครงการผู้บริหาร         
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พบบุคลากรและนิสิต (7.1-6-12) การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พิเศษ (7.1-6-13) การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต (7.1-6-14) การประเมินการบริหารงานของคณบดี (7.1-6-15) และการประเมินคุณภาพโดยมี
กรรมการจากภายนอกเข้าร่วมฯลฯ (7.1-6-16)  

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจให้แก่ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนงานและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ เช่นจัดจ้าง 
บริษัทรักษาความสะอาดจากภายนอกเข้ามาดําเนินการแทนการจ้างบุคลากรประจํา (7.1-6-17) จัดจ้างบริษัทรักษา
ความปลอดภัยดูแลบริเวณโดยรอบคณะฯ (7.1-6-18) การประกันภัยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินทั่วทั้งคณะฯ กับ
บริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (7.1-6-19) มีการแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ (7.1-6-20) และแต่งต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อปฏิบัติงานให้ครอบคลุมตามพันธกิจของหน่วยงาน ตามความ
เหมาะสม (7.1-6-21)  

8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ มีการใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกําหนด
ระเบียบการใช้อาคาร การใช้รถ และมาตรการ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งคณะฯ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ (7.1-6-22) เป็นต้น 

9)  หลักความเสมอภาค (Equity) คือ มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก
ด้านชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ เช่น การรับนิสิตเข้าศึกษา
ตามโควตาในโครงการต่าง ๆ (7.1-6-23) 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ มีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาระกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มี่ข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ  
โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ เช่น การจัดโครงการสัมมนาบุคลากร คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และ วันที่ 10-12พฤษภาคม 2556
เพื่อจัดทําประชาพิจารณ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ในระยะ 10 ปี พ.ศ. 2556-2565 (7.1-6-24) และการจัดโครงการสัมมาทิฐิ (7.1-6-9) 
7. คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ และผู้บริหารมีการ             

นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการขึ้นมาใช้ประกอบการดําเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหารคณะฯ (7.1-7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-1-1 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศกึษา 2555

7.1-2-1 รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2555-2556 และ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
และข้อมูลสารสนเทศคณะฯ ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/ 

7.1-3-1 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

7.1-3-2 แผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

7.1-4-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี พ.ศ. 2555-2556 
- รายงานการสัมมนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2556 

7.1-5-1 รายงานการสัมมนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2556

7.1-5-2 รายงานผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร“การบริการสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 1 และ รุ่นที่ 2”

7.1-6-1 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดรีอบปีท่ี 3 และ รอบปีท่ี 4 

7.1-6-2 เว็บไซต์คณะฯ ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/

7.1-6-3 เว็บไซต์คณะฯ ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/service/

7.1-6-4 เว็บไซต์คณะฯ ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/office/Process_performance.php 

7.1-6-5 การดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีโดยนิสิตในรอบปีท่ี 3

7.1-6-6 รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

7.1-6-7 เว็บไซต์คณะฯ ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th

7.1-6-8 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (CHEQA online) ท่ี http://www.cheqa3.ku.ac.th/ 

7.1-6-9 โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (2 ครั้ง)

7.1-6-10 แนวปฏิบัติการพิจารณาความชอบประจําปี

7.1-6-11 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 

7.1-6-12 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรและนิสิต

7.1-6-13 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พิเศษ

7.1-6-14 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-6-15 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี

7.1-6-16 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก

7.1-6-17 เอกสารจัดจ้างบริษัทรักษาความสะอาดบริเวณคณะฯ

7.1-6-18 เอกสารจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณรอบคณะฯ

7.1-6-19 เอกสารการประกันภัยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินทั่วท้ังคณะฯ กับบริษัทประกันภัย 

7.1-6-20 คําสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ

7.1-6-21 เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ

7.1-6-22 การกําหนดระเบียบการใช้อาคาร การใช้รถ และมาตรการต่างๆ ของคณะฯ 

7.1-6-23 แบบสรุปการรับนิสิตเข้าศึกษาในโครงการต่าง ๆ

7.1-6-24 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 และ
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 เพื่อจัดทําประชาพิจารณ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) 

7.1-7-1 - ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/
- ระบบประเมิน online  เช่น ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสํานักงานเลขานุการ ท่ี 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate/  ระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ท่ี 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate_Board/ 
ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศคณะฯ  
ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate_ICT/ 
- ระบบแจ้งซ่อม ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/service/ 
- ระบบฐานข้อมูลฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ  
ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_research/ฯลฯ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อ
ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรอืปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2555  คณะฯ มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 

หน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนํามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและ  
การบริหารจัดการของผู้บริหารเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
และครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริหาร และด้านการวิจัย  (7.2-1-1) และดําเนินตามแผนเพื่อ
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ดังรายละเอียดในแผนการจัดการความรู้ (7.2-1-1) 

 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ  
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด โดยคณะฯ กําหนดให้
ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
สําหรับบุคลากรและนิสิต (7.2-3-1) ดําเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต และ
อาจารย์ผู้สอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.2-3-2) ดําเนินโครงการรวมพลคนรักงานวิจัย และโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร (7.2-3-3) และดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรายงาน
ข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูลดิบ และการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555” (7.2-3-4) 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษาขึ้นมาใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ทั้งคณะฯ (7.2-4-1) 

5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น      
ลายลักษณ์อักษรและจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงโดยการจัดทําโครงร่างรูปเล่มรายงาน SAR (7.2-5-1) และแบบติดตามการใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมสัมมนา 
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ศึกษาดูงานฯ (7.2-5-2) สําหรับหน่วยงานและบุคลากรภายในคณะฯ  จัดส่งให้ภาควิชาและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา และปีงบประมาณปัจจุบัน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2.1-1 แผนการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

7.2-3-1 เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ โดยรองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7.2-3-2 โครงการโครงการสัมมนาอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต และอาจารย์ผู้สอน คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7.2-3-3 โครงการรวมพลคนรักงานวิจัย และ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร 

7.2-3-4 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การรายงานข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูลดิบ 
และการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555” 

7.2-4-1 คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7.2-5-1 โครงร่างรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2554 

7.2-5-2 แบบติดตามการนําความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) 

 
 
 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

  2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารจัดการและการเงินและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2555  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับคณะฯ เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยง         
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหารการวางแผน และ         
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวมีความสะดวก    
ในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ดังนี้ 

1. คณะฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยกําหนดแผนงานระยะเวลา 
ดําเนินการ และผู้ชอบผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการบริหารในระดับคณะและระดับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ (7.3-1-1) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน และสามารถนําไปใช้    
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพได้ ดังตัวอย่างระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศคณะฯ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการตามพันธกิจของหน่วยงาน ในรอบปีการศึกษา 2555 (7.3-2-1) 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  โดยคณะฯ มอบหมายนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบประเมิน โดยประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้พัฒนาเป็น 
แบบประเมินออนไลน์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น  โดยคณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเข้าไปประเมินระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (7.3-3-1) 
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4.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
โดยนําผลการประเมินจากข้อ 3 มาประชุมหารือร่วมกัน แล้วนําข้อเสนอแนะที่ได้มากําหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารงานและ
การตัดสินใจของผู้บริหารคณะฯ ต่อไป (7.3-4-1) 

5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเช่น การรายงานข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน 
การจัดทําคําของบประมาณผ่านระบบบัญชี 3 มิติ การรายงานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การส่งเกรด
ออนไลน์ การประเมินผลการสอน การรายงานภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์ การรายงานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาผ่านระบบ CHE QA online เป็นต้น (7.3-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.3-1-1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

7.3-2-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานที่คณะฯ พัฒนาขึ้นดังนี้
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/ 
- ระบบประเมิน online  เช่น ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสํานักงานเลขานุการ ท่ี 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate/  ระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ท่ี 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate_Board/ 
ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศคณะฯ  
ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate_ICT/ 
- ระบบแจ้งซ่อม ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/service/ 
- ระบบฐานข้อมูลฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_research/
 - ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ ท่ี http://www.crao.edu.kps.ku.ac.th/task.html 
 - ระบบจองห้องเรียน ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/room_conference/index.php 
 - ระบบจองรถ ท่ี http://www.edu.kps.ku.ac.th/cars/index.php ฯลฯ 

7.3-3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

7.3-4-1 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

7.3-5-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่มีการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย3ด้านตามบริบทของคณะ
ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงินงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเช่นความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย

ระบบงานระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลโดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ2

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาอย่างนอ้ยปีละ1ครั้ง 

  6.  มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2555  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุม
ปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัว
เงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและ
ควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกัน
หรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความ
พร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ ดังนี้ 

1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯโดยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ 
พันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
ของคณะฯ (7.4-1-1) 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงดังปรากฏรายละเอียดใน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  และรายงานการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.4-2-1) 

3.  มีการประะเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 ดังปรากฏรายละเอียดในแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
รายงานการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.4-2-1) 

4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผนโดยแผนดังกล่าวมีการ
กําหนดมาตรการในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและ 
การดําเนินการแก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (7.4-3-1) โดยกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการในมาตรการต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนฯ แล้วรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงต่อผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ เพื่อทราบ (7.4-3-2) 

5.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ     
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (7.4-4-1) 

 6.  มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีการประชุมวางแผน กําหนด
แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ที่กําหนด 
(7.4-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.4-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ท่ี 5/2555 ลงวันที่ 16 มกราคม2555เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7.4.2-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556และรายงานการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7.4-3-1 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

7.4-3-2 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

7.4-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําป2ี555-2556

7.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2555 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 

 
 

ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบนั 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ

6 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัย 

4.40 3.94 4.96

 ปีการศึกษา 2555 เนื่องจากเป็นรอบปีสุดท้ายของการบริหารงานของคณบดี ตามวาระการบริหารงาน      
ปีที่ 4  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบิตงานของคณบดี จะประเมินผลการบริหารงานของคณบดี
ตามรอบการปฏิบัติงานรอบปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการ
ติดตามฯ จะรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีให้คณะฯ ทราบหลังตรวจสอบผลการดําเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว ประมาณเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 2556 ดังนั้นคณะฯ จึงขอใช้ผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารในรอบการบริหารงานปีที่ 3 ไปพลางก่อน 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.40 3.94 4.96 4.40 3.94 4.96 3.51 บรรลุ 4.00

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.40 3.94 4.96 4.40 3.94 4.96 3.51 บรรลุ 4.00

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
13-1-1 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รอบปีท่ี 3 

13-1-2 สรุปการวิเคราะห์และติดตามผลการปฏิบัติงานครบรอบ 3 ปี ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

13-1-3 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รอบปีท่ี 4 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมากรายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      5.00 5.00  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างน้อยปีละ 2ครั้ง

  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง
ของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะคณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์
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และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับ
เวลาที่คณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใดเช่นรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลเงินทุนสะสมของหน่วยงานเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือคณะจะต้องมีการ
ระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆอีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2555  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ (8.1-1-1)  โดยคณะฯ มีการ

บริหารจัดการด้านการเงินตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และมีการจัดทําแผนคําของบประมาณ
ประจําปีตามภารกิจของคณะฯ จําแนกตามหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการบริหารของคณะฯ  
(8.1-1-2)   

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินโดยการวางแผนการรับนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
และจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้เพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจ (8.1-2-1) มี
แผนการจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ ดังปรากฏในประกาศคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรเงินรายได้ฯ 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (8.1-2-2) และ (8.1-2-3) 

3.  มีการจัดทําข้อมูลทางการเงินและจัดเก็บไว้ในรูปของโปรแกรม Microsoft Excel ที่สามารถคํานวณ
รายละเอียดของการใช้เงินได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยํา (8.1-3-1) และมีการรายงานข้อมูลผ่านระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบ
งบประมาณที่เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นํามาใช้สําหรับให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้ในการบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ที่ผู้บริหารของหน่วยงาน
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานได้ตลอดเวลา ทําให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (8.1-3-2) 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน     
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดทํารายงานสถานะทางการเงินแจ้งให้หน่วยงานภายในคณะฯ ทราบ เป็นประจําทุก
เดือน (8.1-4-1)  และมีการจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส (8.1-4-2)  เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดกลไกการติดตามและวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส ต่อเนื่อง  

5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ      
ความมั่นคงของคณะฯ อย่างต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ (8.1-5-1) 
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 6.  มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์       
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (8.1-6-1) และหน่วยงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัยจะเป็นพี่เลี้ยงในการ
ทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินของคณะฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด      
(8.1-6-2) 

7.  ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามและ     
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (8.1-7-1) และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจในการ
พิจารณาผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ (8.1-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

8.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558

8.1-2-1 -  แผนการรับนิสิต ประจําปีการศึกษา 2555
-  แผนการดําเนินงานโครงการเดิน-ว่ิง เพื่อสุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
- แผนการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

8.1-2-2 -  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายได้สําหรับโครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548  
-  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายได้ สําหรับโครงการระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
-  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาคพิเศษ คณะฯ 

8.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปี 
2555-2556 

8.1-3-1 ฐานข้อมูลทางการเงินที่งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ
-  รายงานยอดคงเหลือเงินรายได้ประจําเดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
-  รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

8.1-3-2 ระบบฐานข้อมูล ERP มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.1-4-1 รายงานยอดคงเหลือเงินรายได้ประจําเดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

8.1-4-2 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

8.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
ประจําปี 2555-2556 

8.1-6-1 มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

8.1-6-2 รายงานการตรวจสอบภายใน การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน 

8.1-7-1 รายงานข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําปี 2555-2556

 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการประเมินตนเองได้คะแนน
เฉลี่ย 4.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสดัส่วน) ตัวหาร ตัวหาร

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       4.87 4.84  
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด(23 ตัวบ่งชี้) 

คะแนน 4.00 4.51 4.73 4.69 4.73 4.69
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย1) การควบคุมติดตาม
การดําเนินงานและประเมินคุณภาพ2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบการประกัน

คุณภาพที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน คือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา 9 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555  

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่นํามาใช้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ        
ที่ได้ดําเนินการเป็นประจําอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการวางแผนการติดตามตรวจสอบ 
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การประเมินคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพทั้งในระดับคณะและภาควิชา ในส่วนของโรงเรียนสาธิต             
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่า
ภาควิชา มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงแยกไปดําเนินการต่างหากตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ชุดประกอบด้วย 
1) คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ ทําหน้าที่โดย 
รองคณบดีที่รับผิดชอบงานฝ่ายนั้นๆ 2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีตัวแทนของภาควิชาและ
หน่วยงานเทียบเท่าร่วมเป็นคณะกรรมการทําหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการให้ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาดําเนินการอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 3) คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ข้อมูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ผลการ
ดําเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
เบื้องต้น (9.1-1-1) 

2. คณะฯ ได้ให้ความสําคัญกับระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดไว้ในโครงสร้างการ
บริหารจัดการคณะฯ1 ใน 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
กํากับดูแลงานตามการมอบหมายของคณบดี มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นกรอบ
การปฏิบัติการ (9.1-2-1) มีกลไกติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพในระดับหน่วยงานย่อยถึงระดับคณะวิชา 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (9.1-2-2) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ 
“คุณธรรม ความรู้ ทักษะ ภาวะผู้นํา” และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ “สํานึกดี 
มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”  

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นตัวบ่งชี้ประเภทผลลัพธ์
เกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ กําหนดเป็นตัวบ่งชี้ที่ 9.2 เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของคณะฯ ที่เน้นให้นิสิตมีคุณธรรม      
นําความรู้ และมีภาวะผู้นําเพื่อการประกอบสัมมาชีพในอนาคต ถ้าหากพิจารณาตามคําจํากัดความหรือคําอธิบาย
ความหมายของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยแล้ว จะพบว่ามีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ “คุณธรรม” สอดคล้องกับ 
“สํานึกดี (Integrity)” คือ มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม “ความรู้และทักษะ” 
สอดคล้องกับ “สร้างสรรค์ (Knowledge Creation)” เป็นผู้ใฝ่รู้ ขวนขวายหาความรู้ มีความสามารถในการ
เสริมสร้างมูลค่า และคุณค่าจากความรู้ มีการสร้างนวัตกรรม “ภาวะผู้นํา” สอดคล้องกับ “มุ่งมั่น (Determination) 
และ สามัคคี (Unity)” คือ มีความต้ังใจ ความอดทน วิริยะ อุตสาหะ ร่วมมือ ร่วมใจ แบ่งปัน ประนีประนอม 
สามารถทํางานเป็นทีม (9.1-3-1) 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยระบบคุณภาพ TQM (Total Quality 
Management) สนับสนุนให้บุคลากรใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในทุกกิจกรรม มีการประกวดและมอบรางวัล
หน่วยงานภายใน ที่ใช้กระบวนการ 5 ส. จนประสบความสําเร็จ มีองค์ประกอบตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบถ้วน คือ การควบคุม ผู้ทําหน้าที่คือรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ
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คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ได้แก่ รองคณบดีผู้รับผิดชอบภารกิจแต่ละฝ่ายของคณะฯ  
(9.1-4-1) การติดตามการดําเนินงานทําหน้าที่โดย คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีแบบติดตามผล
การดําเนินงานที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสร้างขึ้น ติดตามปีละ 2 ครั้ง (9.1-4-2) การประเมินคุณภาพ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีเอกสารและผลการดําเนินการที่เกี่ยวข้องดังที่แนบ 
(9.1-4-3) 

ในระดับภาควิชาก็มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ ดําเนินการโดยหัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้างานภายในภาควิชา การติดตามผลการดําเนินงานอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา ที่จะ
มอบหมายให้ใครดําเนินการ โดยคณะฯ ได้จัดทําแบบติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการให้ใช้ร่วมกัน (9.1-4-4) 
การประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะฯ ได้กําหนดวัน เวลา และมีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานย่อย และมีผลการดําเนินงานตามเอกสารที่นําเสนอ (9.1-4-5) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้การพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ
ใน 2 ประเด็น กล่าวคือ 

5.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห์
พบว่า ตัวบ่งชี้ที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มี
วุฒิปริญญาเอก ที่คณะฯ ต้ังเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ที่กําหนดเป้าหมายไว้ที่มาตรฐานระดับดี จากผลการประเมินที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะฯ จึงจัดโครงการ
พัฒนาบุ คล ากร  ( 9 . 1 -5 -1 )  โ ดย ต้ั ง เป็ นกองทุ นพัฒนาอาจารย์ โ ดย กู้ เ งิ น จ ากสหกรณ์ ออมทรั พย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาจัดสรรให้เป็นทุนแบบให้เปล่า สําหรับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และ
ผู้ทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ทุนดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงบุคลากรสายสนับสนุนด้วย ผล
การดําเนินงานดังกล่าวทําให้ตัวบ่งชี้ทั้งสองมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 

5.2 จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่ 
ผ่านมา 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ครบทั้ง  
9 องค์ประกอบ ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน การผลิตบัณฑิต การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ฐานข้อมูลบุคลากร ระบบประเมินผู้บริหาร ประเมินความพึงพอใจใน 
การให้บริการ เป็นต้น (9.1-6-1) 

7. คณะฯ ส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามพันธกิจดังนี้ 

7.1 โครงการสัมมาทิฐิ 
7.2 โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ 
7.3 โครงการผู้บริหารพบนิสิตและบุคลากรทุกภาควิชา 
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7.4 โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง (จัดทําโดยวิทยาเขตกําแพงแสน) 
7.5 นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในคณะ (9.1-7-1) 
8. คณะฯ มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย

ระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับคณะเกษตร กําแพงแสน คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (9.1-8-1) 

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ยังเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์      
แห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมร่วมกัน คือ การประชุมสามัญสภาคณบดี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และประชุมสามัญ
กรรมการบริหารสภาคณบดี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (9.1-8-2) 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้ทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กําหนดกรอบการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัยตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา รวมถึงส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมน้อมนํานิสิต ฯลฯ ซึ่งได้ทําพิธีลงนามในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน (Good Practice) ระหว่างสถาบันอีกด้วย (9.1-8-3) 

9. คณะมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรมีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ สําหรับหน่วยงาน
ภายนอกที่คณะฯได้นําแนวปฏิบัติที่ดีไปเผยแพร่ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี (9.1-9-1)และคณะฯ ยังได้พัฒนาแบบรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ที่ใช้รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ และแบบติดตามการนําความรู้จาก 
การฝึกอบรมฯ ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งคณะฯ นําไปใช้ในการติดตาม
รายงานข้อมูลการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบอีกด้วย (9.1-9-2) นอกจากนี้ ยังได้จัดทําคู่มือคุณภาพ ให้บุคลากรได้
ศึกษาทําความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กระบวนการทํางานอันเป็นวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรอีก
ประการหนึ่งด้วย (9.1-9-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการดําเนินการ

9 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 5.00 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 5.00 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 -  คําสั่งคณะฯ ท่ี 84/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
 -  คําสั่งคณะฯ ท่ี 37/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มก. ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 
 - คําสั่งคณะฯ ท่ี 8/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 
- คําสั่งคณะฯ ท่ี 091/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 
 -  แผนปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

9.1-2-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส. เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

9.1-2-2 กําหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์ 

9.1-3-1 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

9.1-4-1 คําสั่งคณะฯ ท่ี 84/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 และการสร้างคุณภาพในกระบวนการ 

9.1-4-2 แบบติดตามผลตามแผนการสร้างคุณภาพในกระบวนการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

9.1-4-3 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

9.1-4-4 แบบติดตามผลตามแผนการสร้างคุณภาพในกระบวนการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

9.1-4-5 รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

9.1-5-1 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและโครงการพัฒนาบุคลากรคณะฯ 

9.1-6-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 

9.1-7-1 เอกสารแสดงการดําเนินโครงการเวทีคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

9.1.8-2 เอกสารข่าวสภาคณบดีคณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-8-3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศกึษา (5 สถาบัน)

หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา และภาพกิจกรรม 

9.1-9-1 เอกสารแสดง “แนวปฏิบัติท่ีดี” ด้านการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

9.1-9-2 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา และแบบติดตามการนําความรู้จากการฝึกอบรมฯ  ไปใช้
ประโยชน์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

9.1.9-3 คู่มือคุณภาพ คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ระดับความสาํเร็จของการสง่เสริมและการสร้างคุณธรรม ความรู้ ทักษะ ภาวะผูน้ํา 

       และการได้งานทาํตามเป้าหมาย 

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะ  กําหนดขึน้ใชค้รั้งแรกในปีการศึกษา 2554) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  8 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการดําเนินการตามพันธกิจการผลิตบัณฑิตท้ังในสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล  คือ
หลักสูตรครู 5 หรือ 6 ปี และหลักสูตร 4 ปีอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ครู รวมถึงบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก 

  2.  มีกระบวนการรับนิสิตท่ีเป็นการเพิ่มโอกาสสําหรับนักเรียนผู้กระทําคุณงามความดี 

  3.  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง

  4.  มีหลักสูตรซ่ึงประกอบด้วยรายวิชาและกิจกรรมการพัฒนานิสิตท่ีผสมผสานแนวคิดทางการศึกษากบัแนวคิด
ทางการพัฒนา รวมถึงการมีกลไกในการสร้างภาวะผู้นําให้แก่บัณฑิต 

  5.  มีระบบกลไกเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ วิชาชีพและการได้งานทําให้แก่นิสิต 

  6.  มีระบบกลไกการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ มีแผนการดําเนินการ  มีการดําเนินการตามแผน การประเมินผลรวมถึงการพัฒนาปรับปรุง
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 

  7.  มีแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ ฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกครอบคลุมทุกสาขา/
หลักสูตร 

  8.  มีการสร้างเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอกหน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานิสิต
และแหลง่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกที่หลากหลายแก่นิสิต 

  9.  นิสิตระดับปริญญาตรีได้งานทํา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80

  10. บัณฑิตหรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลท่ีเป็นเกียรติคุณแห่งความดีงาม ความสําเร็จในหน้าท่ี
การงานจากหน่วยงานหรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพครู 

ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) เป็นหลักสูตร 5 ปี เพื่อเตรียมบุคคลท่ีจะออกไปประกอบอาชีพครู ตามมาตรฐาน สกอ. 
และครุสภา อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตร วท.บ. เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ไม่ใช่วิชาชีพครู 
รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน   
(9.2-1-1) 

2. มีกระบวนการรับนิสิตหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางที่เป็นการเพิ่มโอกาสสําหรับนักเรียน
ผู้กระทําความดี เช่น โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เป็นโครงการที่ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาค
กลางตะวันตก รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้าเรียนในทุกหลักสูตรและทุกสาขาวิชาของ
คณะฯ (9.2-2-1) 

3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาครุศึกษา ภายใต้โครงการบูรณาการคุณธรรม ความรู้ และ        
งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน (9.2-3-1) 

4. มีระบบกลไกการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต เช่น โครงการเสริมหลักสูตรของ
ภาควิชาต่างๆ การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพแก่นิสิต เช่น ฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์       
ห้องสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ          
การสอนแบบจุลภาค รวมถึงการจ้างชาวต่างชาติมาสอนนิสิตให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร อันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียนอีกประการหนึ่งด้วย (9.2-5-1) 

5. มีระบบกลไกการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ภายใต้ศูนย์ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการให้คําปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจ 5 ข้อ (9.2-6-1) คือ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นิสิต คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ 
2) ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม 
3) ให้บริการทางวิชาการด้านคุณธรรม จริยธรรม และการให้คําปรึกษา 
4) สร้างสรรค์งานวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
5) กําหนดคุณธรรมที่สําคัญจําเป็นสําหรับนิสิต 

6. มีแหล่งเรียนรู้ใช้ฝึกทักษะ ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ สถานีวิจัยดอยปุย พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โครงการหลวงห้วยลึก เป็นต้น (9.2-7-1) 

7. มีการสร้างเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอกหน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาชีพให้แก่นิสิต และพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการเป็นทางเลือกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้แก่นิสิต (9.2-8-1) 

8. นิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีงานทําหรือ    
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มากกว่าร้อยละ 80 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

ศษพ. ท่ี 
9.2 

- 8 ข้อ 8 ข้อ - 4.00 4.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

ศษพ. ท่ี 
9.2 

- 8 ข้อ 8 ข้อ - 4.00 4.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.2-1-1 เล่มหลักสูตร ศษ.บ.(การจัดการเรียนรู้) และ หลักสูตร วท.บ.(เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) 

9.2-2-1 โครงการรับนิสิต “เด็กดีมีคุณธรรม”

9.2-3-1 โครงการบูรณาการคุณธรรม ความรู้และงานทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมในการจัดการเรียนการสอน

9.2-5-1 แผนปฏิบัติการประจําปีและแหล่งเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

9.2-6-1 รายงานประจําปศีูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและการให้คําปรึกษาฯ

9.2-7-1 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายงานกิจกรรมภาคสนาม

9.2-8-1 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ

 
 

  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการดําเนินการ
9 หรือ 10 ข้อ 
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ด้านการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสงักัด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 4.68 4.54 4.69

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.68 4.54 4.73 4.68 4.54 4.73 4.00 บรรลุ 4.51

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.68 4.54 4.69 4.68 4.54 4.69 4.00 บรรลุ 4.51

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
15-1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2554 

15-2 รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 ที่ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) โดยไม่คิดคะแนน 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2 รวมดําเนินการทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แต่คิดคะแนนเพียง  
38 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะ
ได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

 

การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พบว่า  มีการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน 
24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. จํานวน 19 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12 ที่ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) โดยไม่คิดคะแนน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2 รวมดําเนินการทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แต่คิดคะแนนเพียง 38 ตัวบ่งชี้ 
โดยผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผล 
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

2.การผลิตบัณฑิต 3.94 3.94 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.00 4.27 4.22 4.00 4.28 4.23 4.23 4.23 4.27 4.24 4.10 4.10 4.28 4.17 

3.กิจกรรมการพัฒนานิสิต - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.92 5.00 5.00 4.85 4.92 

5. การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

7. การบริหารและจัดการ - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.96 4.96 - 4.96 4.96 5.00 5.00 4.96 4.99 5.00 5.00 4.96 4.99 

8. การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.73 4.73 - 4.69 4.69 5.00 5.00 4.73 4.87 5.00 5.00 4.69 4.84 

เฉลี่ยภาพรวม 4.20 4.20 4.89 4.89 4.89 4.84 4.83 4.84 4.00 4.61 4.57 4.00 4.61 4.57 4.74 4.73 4.61 4.69 4.70 4.69 4.61 4.67 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดังนี้ 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.24    
ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 ได้คุณภาพระดับดี 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมนิฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ผลการประเมินตนเองมี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ผลการประเมนิตนเองมี
คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้
คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
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การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ยปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ  ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก.

สกอ. รวม สกอ.+
มก.

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

- - - - - - - - 4.00 4.42 4.34 4.00 4.42 4.34 4.00 4.00 4.42 4.34 4.00 4.00 4.42 4.34 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา 

4.20 4.20 4.88 4.88 4.88 4.82 4.81 4.82 - 4.62 4.62 - 4.62 4.62 4.75 4.74 4.62 4.72 4.71 4.69 4.62 4.68 

มาตรฐานที่ 2 ก ด้านธรรมาภิ
บาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 4.86 - 4.96 4.96 - 4.96 4.96 4.86 4.86 4.96 4.87 4.86 4.86 4.96 4.87 

มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา

4.20 4.20 4.90 4.89 4.90 4.80 4.78 4.80 - 4.56 3.77 - 4.56 4.56 4.70 4.68 4.56 4.66 4.63 4.60 4.56 4.61 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.91 5.00 5.00 4.85 4.91 

เฉลี่ยภาพรวม 4.20 4.20 4.89 4.89 4.89 4.84 4.83 4.84 4.00 4.61 4.57 4.00 4.61 4.57 4.74 4.73 4.61 4.69 4.70 4.69 4.61 4.67 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
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 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์พิจารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
มาตรฐานแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้คณุภาพระดับดี 
และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.34  ได้คุณภาพระดับดี เช่นกัน 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.72     
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมิน
ตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 
ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555  158 
 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้านได้คะแนนเฉลี่ย 
4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 3.3 
 

ตารางที่ 3.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก.

สกอ. รวม สกอ.+
มก.

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก.

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 4.86 4.83 4.86 4.00 4.62 4.53 4.00 4.62 4.53 4.88 4.86 4.62 4.76 4.75 4.71 4.62 4.69 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 4.78 - 4.67 4.67 - 4.66 4.66 4.80 4.80 4.67 4.76 4.80 4.80 4.66 4.76 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

3.41 3.41 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.55 4.55 - 4.56 4.56 4.20 4.20 4.55 4.38 4.20 4.20 4.56 4.38 

เฉลี่ยภาพรวม 4.20 4.20 4.89 4.89 4.89 4.84 4.83 4.84 4.00 4.61 4.57 4.00 4.61 4.57 4.74 4.73 4.61 4.69 4.70 4.69 4.61 4.67 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดีมาก ดี ดี

มาก 
ดีมาก ดี ดี

มาก 
ดีมาก ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
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 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการ 
แต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับ   
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.ได้คุณภาพระดับดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

3. ด้านการเงิน พบว่า ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.38          
ได้คุณภาพระดับดี และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คณุภาพระดับดี เช่นกัน 
 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตาม
มุมมองด้านมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

3.94 3.94 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 - 4.44 4.44 - 4.45 4.45 4.60 4.60 4.44 4.57 4.60 4.60 4.45 4.57 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ด้านวิชาการ 3.41 3.41 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 - 3.64 3.64 - 3.69 3.69 3.96 3.96 3.64 3.91 3.96 3.96 3.69 3.92 
   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 - 4.82 4.82 5.00 5.00 4.85 4.96 5.00 5.00 4.82 4.96 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 4.88 4.89 4.00 4.66 4.60 4.00 4.66 4.60 4.91 4.90 4.66 4.78 4.82 4.80 4.66 4.74 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 5.00 5.00 5.00 4.75 4.67 4.75 4.00 4.42 4.34 4.00 4.42 4.34 4.80 4.75 4.42 4.63 4.60 4.50 4.42 4.52 
   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.92 5.00 5.00 4.85 4.92 
   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 5.00 4.50 4.50 4.50 5.00   4.67 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 4.20 4.20 4.89 4.89 4.89 4.84 4.83 4.84 4.00 4.61 4.57 4.00 4.61 4.57 4.74 4.73 4.61 4.69 4.70 4.69 4.61 4.67 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดีมาก ดี

มาก 
ดี

มาก 
ดี

มาก 
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 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์พิจารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ทุกด้าน สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผล 
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

- ด้านวิชาการ ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 3.91 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.92 ได้คุณภาพระดับดี 

- ด้านการเงิน ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผล 
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

- ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.96 ได้คุณภาพระดับดีมาก และ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.96 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านการผลิตบัณฑิต ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.52 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

- ด้านการวิจัย ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินตนเองมีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

- ไม่ม ี

 จุดที่ควรพฒันา 
- ไม่ม ี

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. การมีสองศาสตร์ในคณะเดียวกันทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนา ทําใหส้ามารถเปิดสอนในหลักสูตร 
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสังคม 

2. มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจจัยเกือ้หนุนการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตฯ ฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. อาจารย์ประจํามีตําแหน่งทางวิชาการ (รศ.) ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด 

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตที่หลากหลายและครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะ        
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 จุดที่ควรพฒันา 
- ไม่ม ี

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีความหลากหลายในสาขาวิชาต่างๆ 
2. มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการวิจัยเพื่อจัดหาแหล่งรายได้

จากภายนอก 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนําไปใช้

ให้เกิดประโยชน์จริงมีจํานวนน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างและเสนอผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการได้หลากหลาย
สาขาวิชา 
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2. มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการเพื่อจัดหา
แหล่งรายได้จากภายนอก 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการจากภายนอกยังมีน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีระบบและกลไกการสนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และบูรณาการ  

งานทํานุบํารุงฯ ในกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 จุดที่ควรพฒันา 
- ไม่ม ี

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. บุคลากรให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาคณะฯ 
2. มีระบบและกลไกการสนับสนนุเพื่อสร้างแรงจูงในการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามก้าวหน้าทางคุณวุฒิ

และตําแหน่งทางวิชาการ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะฯ ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทีต่อบสนองต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร ใหค้รอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน เช่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะด้านการเงิน  

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

- ไม่ม ี

 จุดที่ควรพฒันา 
- ไม่ม ี

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

- ไม่ม ี

 จุดที่ควรพฒันา 
- ไม่ม ี

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และ
หน่วยงานย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ(ไม่ประเมินระดับภาควชิา) 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน 

1. ภาควิชาฯ มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
คุณภาพ โดยสอนด้วย
กระบวนการวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
2. มีระบบกลไกการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้ฟาร์มเป็น
ฐาน สนับสนุนให้นิสิตได้มี
ประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. ใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
กับกระบวนการการเรียนการ
สอนที่ควบคู่กับการวิจัยและ
นําผลการวิจัยไปให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ต่อยอดด้วย
การนําความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
กลับมาพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย ตามวงจร
คุณภาพที่กล่าวข้างต้น 

1.มีจํานวนนิสิตปริญญาโท/
ปริญญาเอก (แผน ก) ตํ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. 
กําหนด คือ น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา 
2. ภาควิชาฯ ยังไม่มีนิสิตหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิต ได้รับ
การยกย่องชมเชย หรือ
ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

1. ภาควิชาฯ ควรพิจารณา
เพิ่มแผนการรับนิสิตบัณฑิต 
แผน ก ให้มีสัดส่วนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนด 
2. ภาควิชาฯ ควรมีการ
ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสเข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ที่จัดโดย
หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ เช่น นํานิสิตเข้า
ร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กร
ระดับชาติทั้งในและ
ต่างประเทศ และหาช่องทาง
ในการนํานิสิตที่มีคุณสมบัติ
เด่นๆ เข้าร่วมแสดงหรือ
ประกวดแข่งขัน เพื่อเปิด
โอกาสให้นิสิตได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ หรือได้รับ
รางวัลชมเชยโดยองค์กร
ระดับชาติ 

ภาควิชาครุศึกษา 1.ภาควิชาฯ มีการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพครูสาขาขาดแคลน 
อันเป็นที่ต้องการของสังคม
และส่งผลให้นิสิตมีงานทําใน
อัตราส่วนที่สูงขึ้น 
2. มีการจัดระบบกลไกการ

1.สร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างอาจารย์จากภาควิชา
ครุศึกษาและอาจารย์จาก
โรงเรียนสาธิตฯ เพื่อการ
กําหนดและรับทราบ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และ
แนวทางการปฏิบัตงาน

1. ภาควิชาฯ มีระบบติดตาม
ให้อาจารย์นําความรู้และ
ทักษะจากการฝึกอบรม 
สัมมนา และการให้บริการ
วิชาการ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน แต่
คณาจารย์ยังไม่มีการรายงาน

1.ภาควิชาฯ ควรรณรงค์หรือ
มีมาตรการติดตามให้
อาจารย์ที่ไปอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน รายงานข้อมูล
การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในด้านการเรียนการสอน 
กานวัดและประเมินผลการ
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ โดยเฉพาะการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงและแก้ปัญหา
การทําวิจัยในชั้นเรียน การ
สัมมนา เป็นต้น 

ร่วมกัน ข้อมูลต่อภาควิชาอย่าง
ครบถ้วน 
2. อาจารย์ประจําภาควิชา มี
ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
(ต้ังแต่ รศ. ขึ้นไป) จํานวน
น้อย 

เรียนรู้ของนิสิต ไว้อย่าง
ครบถ้วน 
2. ภาควิชาฯ ควรมีการ
ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาส
เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ที่จัดโดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ เช่น 
นํานิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
โดยองค์กรระดับชาติทั้งใน
และต่างประเทศ และหา
ช่องทางในการนํานิสิตที่มี
คุณสมบัติเด่นๆ เข้าร่วม
แสดงหรือประกวดแข่งขัน 
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ หรือ
ได้รับรางวัลชมเชยโดย
องค์กรระดับชาติ 
3. ภาควิชาฯ ควรมีการ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้
คณาจารย์ผลิตผลงานเพื่อยื่น
ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

ภาควิชาพลศึกษา 
และกีฬา 

1.มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพจาก
หน่วยงานภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
เช่น จากสมาคมกีฬาแห่ง
ประเทศไทยแพทย์และ
พยาบาล เป็นต้น 

1.ควรสนับสนุนให้ผู้ที่มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพจากท้องถิ่นหรือ
ผู้นําชุมชนเช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น 

- 1.ภาควิชาฯ ควรมีการ
ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาส
เข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ที่จัดโดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ เช่น 
นํานิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
โดยองค์กรระดับชาติทั้งใน
และต่างประเทศ และหา
ช่องทางในการนํานิสิตที่มี
คุณสมบัติเด่นๆ เข้าร่วม
แสดงหรือประกวดแข่งขัน 
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ หรือ
ได้รับรางวัลชมเชยโดย
องค์กรระดับชาติ 
2. ภาควิชาฯ ควรส่งเสริมให้
คณาจารย์มุ่งสร้างงานวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การสอน และแลกเปล่ียน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน 

1.ภาควิชาฯ มีแหล่งเรียนรู้
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เพื่อส่งเสริมความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่
เข้มแข็งให้แก่นิสิต 
2. นิสิตมีการนําความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพไปใช้ใน
การดําเนินกิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

1. ส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
นิสิต กับนิสิตต่างภาควิชา/
คณะ/สถาบัน ภายใต้การ
กํากับดูแลของอาจารย์ เพื่อ
ก่อให้เกิดเครือข่ายคุณภาพ
ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ 

- - 

ภาควิชาครุศึกษา 1.ภาควิชาฯ มีการบูรณาการ
กิจกรรมพัฒนานิสิตเข้ากับ
การเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการ 

1. ควรนําผลจากการ
ประเมินการบูรณาการ
กิจกรรมพัฒนานิสิตไป
วางแผนเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานต่อไป 

- 1.เพื่อให้สอดคล้องกับการ
พัฒนานิสิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชา ภาควิชาฯ จึงควร
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่มีการกําหนด
เป้าหมาย และระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนา
นิสิตไว้อย่างชัดเจนในทุก
สาขาวิชาเอก 

ภาควิชาพลศึกษา 
และกีฬา 

1.ภาควิชาฯ มีการส่งเสริมให้
นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตในระดับ
นานาชาติ 
2. ภาควิชาฯ มีการจัด
กิจกรรมการพัฒนานิสิต
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
และส่งเสริมให้นิสิตนํา
ความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1.เนื่องจากภาควิชาฯ มีการ
เปิดรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นปทีี่ 2 แล้ว
ดังนั้น จึงควรกําหนด
กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาไว้ใน
แผนการดําเนินงานของ
ภาควิชาฯ ให้ชัดเจน และนํา
ผลจากการดําเนินโครงการ
ไปวางแผนเพื่อพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- - 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน 

1.คณาจารย์ของภาควิชาฯ มี
ศักยภาพในการผลิต
ผลงานวิจัยและผลงาน
ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และมี
ความสามารถในการแสวงหา
แหล่งทุนอุดหนุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

- 1.ภาควิชาฯ ยังไม่มี
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร และอนุสิทธัตร
  

1.ภาควิชาฯ ควรมีการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้ความรู้สําหรับ
คณาจารย์ เพื่อให้สามารถ
ผลิตผลงานยื่นขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ 
เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
จากหน่วยงานภายนอกมา
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตผลงานเพื่อยื่นขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และกระบวนการในการยื่น
ขอจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 
 
 

ภาควิชาครุศึกษา 1.ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ที่มี
ศักยภาพในการแสวงหา
แหล่งทุนจากหน่วยงาน
ภายนอกได้เป็นจํานวนมาก 

1. ภาควิชาฯ ควรสร้างกลไก
การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่
ได้จากงานวิจัย จัดเก็บไว้
อย่างเป็นระบบและเผยแพร่
สู่สาธารณชน 

1.ภาควิชาฯ ยังไม่มี
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

1.ภาควิชาฯ ควรมีการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้ความรู้สําหรับ
คณาจารย์ เพื่อให้สามารถ
ผลิตผลงานยื่นขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ 
เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
จากหน่วยงานภายนอกมา
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตผลงานเพื่อยื่นขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และกระบวนการในการยื่น
ขอจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 

ภาควิชาพลศึกษา 
และกีฬา 

- - 1.ภาควิชาฯ ยังไม่มี
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

1. ภาควิชาฯ ควรมีการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้ความรู้สําหรับ
คณาจารย์ เพื่อให้สามารถ
ผลิตผลงานยื่นขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ 
เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
จากหน่วยงานภายนอก มา
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตผลงานเพื่อยื่นขอจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และกระบวนการในการยื่น
ขอจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน 

1.ภาควิชาฯ สามารถนํา
งานวิจัย การเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา และ
การจัดการเรียนรู้ในฟาร์ม 
มาบูรณาการบริการทาง
วิชาการให้กับชุมชนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ภาควิชาฯ มีความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการบริการ
วิชาการ และการพัฒนา
กระบวนการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง ทําให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนและเข้มแข็ง 

- - 1. ภาควิชาฯ มีฟาร์มเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางเกษตรและ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาที่มี
ศักยภาพ รองรับการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการ
บริการทางวิชาการและ
งานวิจัย ดังนั้น คณะฯ ควร
ให้การสนับสนุนสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพื่อรองรับการ
ให้บริการวิชาการที่เหมาะสม
ต่อไป 

ภาควิชาครุศึกษา 1.ภาควิชาฯ มีการนําความรู้
และประโยชน์จากการ
บริการทางวิชาการมาใช้ใน
การบูรณาการกับการเรียน
การสอน และการวิจัย 
2. ภาควิชาฯ มีการสํารวจ
ความต้องการจําเป็นของ
ผู้รับบริการภายนอกอย่าง
ชัดเจน 

1. ภาควิชาฯ ควรนําผลการ
สํารวจความต้องการจําเป็น
ของผู้รับบริการภายนอกมา
ใช้ในการกําหนดแผนงาน
หรือโครงการในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

1. ภาควิชาฯ มีการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ และ
มีการประเมินประโยชน์และ
ผลกระทบของโครงการอย่าง
ชัดเจน แต่ไม่พบการนําผล
การประเมินไปพัฒนาแผน
หรือกระบวนการการเรียน
การสอน และการวิจัย ที่เป็น
รูปธรรม 
2. ภาควิชาฯ มีโครงการ
บริการทางวิชาการเป็น
จํานวนมากแต่ยังขาดการนํา
โครงการที่เป็นความต้องการ
ขององค์กรหรือชุมชน
ภายนอกไปให้บริการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งต่อองค์กร
หรือชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

1.ภาควิชาฯ ควรมีการนําผล
การประเมินประโยชน์และ
ผลกระทบจากการบริการ
วิชาการ มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากลไก
ด้านต่างๆ ของภาควิชา โดย
ระบุการเชื่อมโยงผลจากการ
บริการวิชาการสู่การพัฒนา
ปรับปรุงไว้ในการประมวล
การสอน สรุปผลรายงานการ
วิจัย หรือสรุปผลโครงการให้
ชัดเจน 
2. ภาควิชาฯ ควรมีการนํา
โครงการบริการทางวิชาการ
ที่เป็นความต้องการของ
องค์กรหรือชุมชนภายนอก
ไปให้บริการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งต่อองค์กรหรือชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

ภาควิชาพลศึกษา 
และกีฬา 

1.ภาควิชาฯ มีการนําความรู้
และประโยชน์จากการ
ให้บริการทางวิชาการ มาใช้
ในการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 
2. ภาควิชาฯ มีการสํารวจ
ความต้องการการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

1.ภาควิชาฯ ควรนําความรู้
และประโยชน์จากการ
ให้บริการทางวิชาการมาใช้
ในการพัฒนางานวิจัย 
2. ภาควิชาฯ ควรนําผลการ
สํารวจความต้องการการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม   ของ
ผู้รับบริการภายนอก มาใช้ใน

1.ภาควิชาฯ มีโครงการ
บริการทางวิชาการที่นํา
ความรู้และประโยชน์ที่ได้มา
บูรณาการและพัฒนา
กระบวนการการเรียนการ
สอนและการวิจัย แต่ยังขาด
การนําเสนอข้อมูลที่แสดงให้
เห็นถึง   ความเชื่อมโยงของ
การบูรณาการ ไว้อย่าง

1.ภาควิชาฯ ควรแสดงความ
เชื่อมโยงของผลจากการ
บริการทางวิชาการสู่การ
พัฒนาปรับปรุงไว้ในประมวล
การสอน สรุปผลรายงานการ
วิจัย หรือสรุปผลโครงการให้
ชัดเจน 
2. ภาควิชาฯ ควรแสดง
ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การกําหนดแผนงานหรือ
โครงการในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เพื่อให้เกิด
การพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเนื่องและตรงตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ชัดเจน
2. ภาควิชาฯ มีโครงการ
บริการทางวิชาการที่
ให้บริการแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องจํานวนมากแต่ยัง
ขาดการแสดงข้อมูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับการสร้าง
ประโยชน์และผลกระทบที่มี
ต่อสังคม 
 
 

การสร้างประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีมีต่อสังคมไว้ใน
สรุปผลโครงการที่ดําเนินการ
ต่อเนื่องจากโครงการเดิม 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน 

1.ภาควิชาฯ มีการบูรณาการ
โครงการหรือกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน ด้วย
กระบวนการ PDCA 

- 1.คณะฯ ควรสร้างเครือข่าย
ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อผลักดันให้เกิด
การสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อส่งเสริมนิสิตให้มีโอกาส
เข้าร่วมประกวดผลงานที่เป็น
ที่ยอมรับระดับชาติ 

- 

ภาควิชาครุศึกษา 1.ภาควิชาฯ มีการ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดย
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา และกิจกรรม
การพัฒนานิสิต 

- 1. ภาควิชาฯ ควรสร้าง
เครือข่ายด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม กับ
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อผลักดันให้เกิด
การสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาส
เข้าร่วมประกวดผลงานที่เป็น
ที่ยอมรับระดับชาติ 

- 

ภาควิชาพลศึกษา 
และกีฬา 

1.ภาควิชาฯ มีการสร้าง
เครือข่าย และมีศักยภาพใน
การเผยแพร่กิจกรรมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในระดับ
นานาชาติโดยการส่งเสริมให้
คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่จัดโดย
สถาบันอื่นในต่างประเทศ 

1.ภาควิชาฯ มีศักยภาพใน
การเผยแพร่การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมด้าน
มวยไทย ในระดับนานาชาติ 
ดังนั้น หากภาควิชาฯ เป็นผู้
ริเริ่มโครงการและ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
อ่ืนทั้งภายในและภายนอก 
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
อ่ืนๆ เข้าร่วมกิจกรรม จะทํา
ให้ภาควิชาฯ   เป็นผู้นําใน
การเตรียมตัวเข้าสู่การเป็น
อาเซียนได้ 

- - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ(ไม่ประเมินระดับภาควิชา) 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ(ไม่ประเมินระดับภาควิชา) 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(ไม่ประเมินระดับภาควิชา) 
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บทที่ 4 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์      
ตามผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ     
ได้ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองตาม 9 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 จากคะแนนเต็ม 5  ทั้งนึ้คณะกรรมการประเมินฯ     
ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม ให้สามารถนําผลไปใช้พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อส่งต่อ
การพัฒนาในทุกภารกิจ 

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จํานวน 9 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 8 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ โครงการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ได้ตัวแทน
ศิษย์เก่า และมีคณะกรรมการดําเนินงานแล้ว  อยู่ระหว่างเสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการและจัดต้ังชมรมฯ คาดว่า 
จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556 ดังรายละเอียด 4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.01) และ 4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

  นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ปีการศึกษา 2553          
ที่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด อีก 1 โครงการ ซึ่งเลื่อนมาดําเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 แทนได้แก่ โครงการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การประเมินความต้องการจําเป็น 
การประกนัคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาดําเนนิการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปผู้บรหิาร 

1. เครื่องมือในฟาร์มฯ 
ของสาขาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมมีไม่
เพียงพอ 

1. ควรมีการจัดหา
เครื่องมือในฟาร์มของ
สาขาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มี
อยู่ไม่เพียงพอกับ
จํานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น 

จัดหาเครื่องมือในฟาร์มที่
จําเป็นต้องใช้ประกอบการ
เรียนสําหรับนิสิตเพิ่มเติม 

1. โครงการจัดหา
เครื่องมือประกอบการ
เรียนการสอน สาขาวิชา
เกษตรและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนฯ 
ไม่ต่ํากว่า 3.51 

      400,000 1 พ.ย.55 – 30 พ.ย.56 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

2. ยังไม่มีแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนาหลักสูตร
และบทบาท
มหาวิทยาลัยในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ 

2. ควรเพิ่มแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนาหลักสูตร
และบทบาท
มหาวิทยาลัยในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ 

คณะฯมีแผนจะจัดสอน
รายวิชาในหลักสูตร 
เป็นภาษาอังกฤษ ทกุ
ภาคการศึกษาเริ่มตั้งแต่
ปีการศึกษา 2555 เป็น
ต้นไป 

กําหนดนโยบายด้าน
การศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตร
นานาชาติหรือหลักสูตร/
รายวิชาที่สอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 

2. โครงการจัดการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 
2555 

จํานวนรายวิชาที่สอน
เป็นภาษาอังกฤษ 

- 1 พ.ย.55 – 30ก.ย.56 รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

3. การกําหนด
เป้าหมายผลผลิตของ
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปียังไม่ครบถว้น
และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ

3. ควรกําหนดเป้าหมาย
ผลผลิตของแผนปฏิบัติ
งานประจําปีการให้
ครบถ้วนและสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

กําหนดเป้าหมาย
ผลผลิตของแผนปฏิบัติ
งานประจําปีของ
หน่วยงานบางโครงการ
ยังไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ

ผู้บริหารมอบนโยบายและ
ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปีของ
หน่วยงานภายในให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

3. โครงการสัมมนาบุคล
กรคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

มีการกําหนดตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีและค่า
เป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานครบ

300,000 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาดําเนนิการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน หน่วยงาน ทุกพันธกิจและ
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 

4. การประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการเรียน
การสอนยังไม่ครบทุก
รายวิชา 

4. ควรมีการรณรงค์ให้
นิสิตประเมินคุณภาพ
การเรียนการสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

ในรอบปีการศึกษา
2554 นิสิตยังเข้า
ประเมินการสอนของ
อาจารย์ไม่ครบทุก
รายวิชา 

1. รณรงค์ให้นิสิตประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนให้
ครบทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษา 
2. กําหนดมาตรการไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจําปีของ
คณะกรรมการส่งเสริม
สนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
ของคณะฯ 

โครงการจัดการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 
2555 (2) 

1. มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนครบทุก
รายวิชา 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจแต่ละรายวิชามี
คะแนนไม่ต่ํากว่า 3.51 

- 1 ม.ค.56 – 30 ก.ย.56 รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

5. การดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิตของ
หน่วยงานยังไม่ได้
กําหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายวัด
ความสําเร็จไว้อย่าง
ชัดเจน 

5. ควรมีการกําหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายวัด
ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตที่
ต้องการส่งเสริมไว้อย่าง
ชัดเจน 

คณะฯยังไม่มีการ
กําหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายวัด
ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตที่
ต้องการส่งเสริมไว้อย่าง
ชัดเจน 

1. กําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
2. ถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมตามข้อ 1. ให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. ดําเนินโครงการที่มีการ
กําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
วัดความสําเร็จ ของโครงการ
ไว้แล้ว 

4. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับนิสิต 

1. ผลการประเมิน
โครงการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบ่งชีท้ี่
กําหนด 
2. จํานวนนิสิตหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับนิสิต ที่
ได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ 

- 1 ต.ค.55 – 30ก.ย. 56 รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต/ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
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3. ประเมินผลโครงการ

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

6. คณะฯยังไม่มีการ
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า 
เพื่อให้สามารถจัด
กิจกรรมร่วมกัน
ตลอดจนแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และ
สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
กับคณะฯ 

6. คณะฯควรมีการ
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
เพื่อให้สามารถจัด
กิจกรรมในการพัฒนา
ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของคณะฯให้ศิษย์เก่า
รับทราบ ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่ากับ
คณะฯ 

  จัดประชุมสัมมนาศิษย์เก่า
คณะฯ 

5. โครงการจัดตั้งชมรม
ศิษย์เก่า คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

1. จํานวนชมรมที่จัดตั้ง
2. จํานวนศิษย์เก่าที่เข้า
ร่วมโครงการ (ร้อยละ 
70) 

100,000
 

1 ต.ค.55 – 31 ธ.ค.55 รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

- 7. คณะฯควรเพิ่ม
มาตรการส่งเสริมให้
คณาจารย์มีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยให้เป็นที่
ยอมรับ 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติรวมทั้งการ
นําไปใช้ประโยชน์ มี
จํานวนน้อย 

กําหนดให้มีผลต่อการ
พิจารณาความดีความชอบ
ประจําปี 

6. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ 

20,000 1 มี.ค.56 – 31 พ.ค.56 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

- 8. คณะฯ ควรมีการ
สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
นอกเหนือจากแหล่งทุน
อื่น ๆเพื่อเส่งเสริมให้
นิสิตจัดทําวิทยานิพธ์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

คณะฯมีระเบียบการให้
ทุนอุดหนุนวิจัยของ
คณะฯที่ระบุสัดส่วน
การจัดสรรทุนอุดหนุน
วิจัยระดับต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจนแต่นิสิตยัง
มีการขอรับการ
สนับสนุนจํานวนน้อย

สนับสนุนงบประมาณสําหรับ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้แก่
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
นอกเหนือจากแหล่งทุนอื่น ๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย (6) 

จํานวนทุนอุดหนุนวิจัย 10,000 1 มิ.ย.56 – 30ก.ย.56 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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เนื่องจากไม่สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนดกอปรกับ
มหาวิทยาลัยฯ มี
ข้อกําหนดว่านิสิตที่
ได้รับทุนอุดหนุนจาก
แหล่งอื่นแล้วจะไม่
สามารถขอรับ
ทุนอุดหนุนจาก
หน่วยงานได้ 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

7. การดําเนินโครงการ
บริการวิชาการด้านต่าง 
ๆ ของคณะฯยังระบุ
การเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอน และการ
วิจัย ไม่ชัดเจน 

9. คณะฯควรมีการ
กําหนดรูปแบบการ
รายงานเกี่ยวกับการนํา
ผลการประเมินการ
บริการวิชาการที่จะ
นําไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในมคอ.3 และ 
มคอ.5 ให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 

ในรอบปีการศึกษา
2554 คณะฯ มีการ
ดําเนินโครงการบริการ
วิชาการจํานวนมากแต่
การประเมินโครงการ
ส่วนใหญ่ยังไม่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการและยังแสดง
ความเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัยได้ไม่ชัดเจน 
 
 

การประเมินโครงการควร
ประเมินความสําเร็จของการ
ดําเนินงานให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
แทนการประเมินเพียงความ
พึงพอใจและจํานวนของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

7. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1. จํานวนโครงการ
บริการวิชาการที่
นํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
2. หลักสูตรบูรณาการ
งานด้านบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน
และวิจัย ที่ปรากฎใน
มคอ.3 และ มคอ.5 
 

- 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

 

องค์ประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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8. คณะฯ ยังไม่มีการ
กําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
และยังไม่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติ 

10. คณะฯอาจ
ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์
และกรอบการสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน 

คณะฯยังไม่มี
คณะกรรมการที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑ์และ
กรอบการสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑ์และกรอบ
การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

8. โครงการส่งเสริมการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. มีแผนกลยุทธ์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
เชิงรุก 
2. จํานวนผลงานที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

40,000 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร/ 
รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนิสิต 
 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

- ไม่มี - - - - - - - - - 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

  11. ควรเพิ่มหลักสูตร
โครงการภาคพิเศษ เพื่อ
หารายได้เพิ่มเติม 

ในรอบปีการศึกษา
2554 คณะฯ ยังไมม่ี
การเปิดสอนหลักสูตร 
(ภาคพิเศษ) เพื่อหา
รายได้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากหลักสูตร
เดิมที่มีอยู่ก่อน 

จัดทําหลักสูตร (ภาคพิเศษ) 
เพิ่มเติม ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และความ
พร้อมของหน่วยงาน 

9. โครงการจัดการศึกษา 
(ภาคพิเศษ) 

จํานวนหลักสูตร (ภาค
พิเศษ) ที่เปิดสอน 

10,000 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

9. คณะฯ ยังไม่มีระบบ
วิเคราะห์ทิศทางการ
วางแผนการใช้เงินใน
อนาคต 

12. ควรมีระบบ
วิเคราะห์ทิศทางการวาง
แผนการใช้เงินใน
อนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม 

คณะฯมีการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินแล้ว 

ปรับปรุงและพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินให้เป็นแผน
เชิงรุกที่สามารถนําไปใช้ใน
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะฯได้
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการสัมมนาบุคลกร
คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (3) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2556) 

- 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาดําเนนิการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

- ไม่มี - - - - - - - - - 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปผู้บรหิาร 

1. เครื่องมือในฟาร์มฯ 
ของสาขาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมมีไม่
เพียงพอ 

1. ควรมีการจัดหา
เครื่องมือในฟาร์มของ
สาขาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม 

จัดหาเครื่องมือในฟาร์มที่
จําเป็นต้องใช้
ประกอบการเรียนสําหรับ
นิสิตเพิ่มเติม 

1. โครงการจัดหาเครื่องมือ
ประกอบการเรียนการสอน 
สาขาวิชาเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนฯไม่ต่ํากว่า 3.51 

ดําเนินการเสร็จสิ้น
 

ร้อยละ 100 400,000.00 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

2. ยังไม่มีแผนกลยุทธ์
ในการพัฒนาหลักสูตร
และบทบาท
มหาวิทยาลัยในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ 

2. ควรเพิ่มแผนกล
ยุทธ์ในการพัฒนา
หลักสูตรและบทบาท
มหาวิทยาลัยในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ 

กําหนดนโยบายด้าน
การศึกษาเพื่อพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติหรือ
หลักสูตร/รายวิชาที่สอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษ 

2. โครงการจัดการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

จํานวนรายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100 - รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

3. การกําหนด
เป้าหมายผลผลิตของ
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปียังไม่ครบถว้น
และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

3. ควรกําหนด
เป้าหมายผลผลิตของ
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปีการให้
ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

ผู้บริหารมอบนโยบายและ
ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของหน่วยงาน
ภายในให้เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

3. โครงการสัมนาบุคลการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

มีการกําหนดตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจําปี
และคา่เป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานครบทุกพันธกิจ
และสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100 300,000.00 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 

4. การประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อคุณภาพการเรียน
การสอนยังไม่ครบทุก
รายวิชา 

4. ควรมีการรณรงค์
ให้นิสิตประเมิน
คุณภาพการเรียนการ
สอนให้ครบทุก
รายวิชา 

1. รณรงค์ให้นิสิตประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอน
ให้ครบทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษา 
2. กําหนดมาตรการไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจําปี
ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ของคณะฯ 

โครงการจัดการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 (2) 

1. มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนครบทุกรายวิชา 
2. ผลการประเมินความ
พึงพอใจแต่ละรายวิชามี
คะแนนไม่ต่ํากว่า 3.51 

ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100 - รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

5. การดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนิสิตของ
หน่วยงานยังไม่ได้
กําหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายวัด
ความสําเร็จไว้อย่าง
ชัดเจน 

5. ควรมีการกําหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
วัดความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้อย่าง
ชัดเจน 

1. กําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 
2. ถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมตามข้อ 1. ให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต
และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. ดําเนินโครงการที่มีการ
กําหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายวัดความสําเร็จ 
ของโครงการไว้แล้ว 
3. ประเมินผลโครงการ 
 

4. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับนิสิต 

1. ผลการประเมิน
โครงการบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี้ที่กําหนด 
2. จํานวนนิสิตหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับนิสิต ที่
ได้รับการยกย่องชมเชย
ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 - รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต/ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

6. คณะฯ ยังไม่มีการ
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
เพื่อให้สามารถจัด
กิจกรรมร่วมกัน 
ตลอดจนแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์และ
สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
กับคณะฯ 

6. คณะฯ ควรมีการ
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
เพื่อให้สามารถจัด
กิจกรรมในการพัฒนา
ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของคณะฯให้
ศิษย์เก่ารับทราบ 
ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายศิษย์เก่ากับ
คณะฯ 

จัดประชุมสัมมนาศิษย์เก่า
คณะฯ 

5. โครงการจัดตั้งชมรมศิษย์
เก่า คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

1. จํานวนชมรมที่จัดตั้ง 
2. จํานวนศิษย์เก่าที่เข้า
ร่วมโครงการ (ร้อยละ 70) 

อยู่ระหว่างดําเนินการ
 
(ขณะนี้ได้ตัวแทนศิษย์เก่า 
และมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานแล้ว   
อยู่ระหว่างเสนอขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการและจัดตั้ง
ชมรมฯคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2556) 

ดําเนินการแล้ว
ร้อยละ 80 

100,000 รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

- 7. คณะฯ ควรเพิ่ม
มาตรการส่งเสริมให้
คณาจารย์มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ให้เป็นที่ยอมรับ 

กําหนดให้มีผลต่อการ
พิจารณาความดี
ความชอบประจําปี 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ดําเนินการเสร็จสิ้น
 
(ในปีการศึกษา 2555 มี
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ 
จํานวน 11 เรื่อง)  

ร้อยละ 100 20,000 รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

- 8. คณะฯ ควรมีการ
สนับสนุนทุนวิจัย
ให้แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
นอกเหนือจากแหล่ง
ทุนอื่น ๆเพื่อเส่งเสริม
ให้นิสิตจัดทําวิทยา
นิพธ์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

สนับสนุนงบประมาณ
สําหรับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยให้แก่นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
นอกเหนือจากแหล่งทุน
อื่น ๆ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย (6) 

จํานวนทุนอุดหนุนวิจัย ดําเนินการเสร็จสิ้น
 
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 คณะฯ ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอก 12 ทุน)  

ร้อยละ 100 10,000 รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

7. การดําเนินโครงการ
บริการวิชาการด้านต่าง 
ๆ ของคณะฯยังระบุ
การเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอน และการ
วิจัย ไม่ชัดเจน 

9. คณะฯควรมีการ
กําหนดรูปแบบการ
รายงานเกี่ยวกับการ
นําผลการประเมิน
การบริการวิชาการที่
จะนําไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในมคอ.
3 และ มคอ.5 ให้มี
ความชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 
 

การประเมินโครงการควร
ประเมินความสําเร็จของ
การดําเนินงานให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
แทนการประเมินเพียง
ความพึงพอใจและจํานวน
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

7. โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม 

1. จํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่นํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 
2. หลักสูตรบูรณาการงาน
ด้านบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและวิจัย 
ที่ปรากฎในมคอ.3 และ 
มคอ.5 

ดําเนินการแล้วเสร็จ
 
(ปีการศึกษา 2555 มี
โครงการบริการวิชาการที่
นํามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
จํานวน 13 โครงการ) 

ร้อยละ 100 - รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

8. คณะฯยังไม่มีการ
กําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
และยังไม่มีผลงานเป็น
ที่ยอมรับระดับชาติ 

10. คณะฯ อาจ
ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
เกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อ
กําหนดหลักเกณฑ์
และกรอบการสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
กําหนดหลักเกณฑ์และ
กรอบการสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของหน่วยงาน 

8. โครงการส่งเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. มีแผนกลยุทธ์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเชิง
รุก 
2. จํานวนผลงานที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ
 
(คาดว่าจะแล้วเสร็จตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
คือ ภายในเดือนกันยายน 
2556) 

- 40,000 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร/ 
รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนิสิต 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

- ไม่มี - - - - - - - - - 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

  11. ควรเพิ่มหลักสูตร
โครงการภาคพิเศษ 
เพื่อหารายได้เพิ่มเติม 

จัดทําหลักสูตร (ภาค
พิเศษ) เพิ่มเติม ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
และความพร้อมของ
หน่วยงาน 

9. โครงการจัดการศึกษา 
(ภาคพิเศษ) 

จํานวนหลักสูตร (ภาค
พิเศษ)ที่เปิดสอน 

ดําเนินการแล้วเสร็จ
(2 หลักสูตร) 

คิดเป็นร้อยละ 67
ของหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
ทั้งหมด จํานวน 3 

หลักสูตร 

- รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

9. คณะฯยังไม่มีระบบ
วิเคราะห์ทิศทางการ
วางแผนการใช้เงินใน
อนาคต 

12. ควรมีระบบ
วิเคราะห์ทิศทางการ
วางแผนการใช้เงินใน
อนาคตอย่างเป็น
รูปธรรม 

ปรับปรุงและพัฒนาแผน
กลยุทธ์ทางการเงินให้เป็น
แผนเชิงรุกที่สามารถ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะฯได้
อย่างต่อเนื่อง 

โครงการสัมมนาบุคลกร
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ (3) 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2556) 

ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 - รองคณบด ี
ฝ่ายบริหาร 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

- ไม่มี - - - - - - - - - 
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บทที่ 5 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์ จติัวัตร์ (ประธานกรรมการ) 

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิรธิรรม (รองประธานกรรมการ) 

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม (กรรมการ) 

หน่วยงาน : คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

4) อาจารย์ ดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ (กรรมการเสริม) 

หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

5) นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร (กรรมการและเลขานุการ) 

หน่วยงาน : สํานักหอสมุด กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

6) นางสาวพิชากรณ์ เพ่งพิศ (ผูช่้วยเลขานุการ) 

หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
 -  ระหว่างวันที่ 24 – 25 มถิุนายน พ.ศ. 2556 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 

2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ 
ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 
พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 3 คน บุคลากร จํานวน 3 คน และ 
นิสิต จํานวน 8 คน  
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน  24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการ

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.74  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก.

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ สมศ. รวม สกอ สม
ศ. 

รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก.

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.94 3.94 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.00 4.27 4.22 4.00 4.28 4.23 4.23 4.23 4.27 4.24 4.10 4.10 4.28 4.17

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4  
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.92 5.00 5.00 4.85 4.92

องค์ประกอบที่ 5  
การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7  
การบริหารและจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.96 4.96 - 4.96 4.96 5.00 5.00 4.96 4.99 5.00 5.00 4.96 4.99

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          185 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก.

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ สมศ. รวม สกอ สม
ศ. 

รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก.

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.73 4.73 - 4.69 4.69 5.00 5.00 4.73 4.87 5.00 5.00 4.69 4.84

เฉลี่ยภาพรวม 4.20 4.20 4.89 4.89 4.89 4.84 4.83 4.84 4.00 4.61 4.57 4.00 4.61 4.57 4.74 4.73 4.61 4.69 4.70 4.69 4.61 4.67

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

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดที่ควรพฒันา 
- กระบวนการพัฒนาการประกันคุณภาพ ควรทําครบกระบวนการ PDCA เช่นมีหลักฐานในการนําเอา

การประเมินความพึงพอใจไปใช้อย่างไรในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการปรับปรุงพัฒนา (Act)  
ทุกโครงการ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 9 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 8 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 1 กิจกรรม  

 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับ
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 8 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 5-6 
กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.75 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ  
ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.54 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมินประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

คณะศึกษาศาสตรแ์ละพฒันศาสตร ์
ระหว่างวนัที่ 24 – 25 มิถุนายน 2556 

.................................................... 

วันจันทรท์ี่ 24 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.00 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประขุมพิจารณากําหนดประเด็นการประเมิน  

ณ ห้องประชุม 1 อาคารศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
เวลา 09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารคณะฯ 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงาน  
ในรอบปีการศึกษา 2555 

เวลา 10.00 – 10.30 น. คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 – 12.00 น. ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทีค่ณะฯ จัดเตรียมไว้ให้  

ณ ห้องประชุม 1 อาคารศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์  

ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 กลุ่มที ่1 กลุ่มอาจารย์ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) ของแต่ละภาควิชา จํานวน    3 คน 

 กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี    จํานวน 3-4 คน 

 กลุ่มที ่3 กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง  จํานวน 3-4 คน 

 กลุ่มที ่4 กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผูป้ระกอบการ    จํานวน 2-3 คน 

 กลุ่มที ่5 กลุ่มศิษย์เก่า      จํานวน 2-3 คน 
เวลา 14.00 – 14.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.10 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ต่อ) 
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วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 
เวลา 08.30 – 10.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 10.00 – 11.00 น. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ 
เวลา 10.10 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากร 

ของคณะฯ รับทราบ ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 
วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 
31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 
องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน  24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.74   ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.70ได้

คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก.

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ สมศ. รวม สกอ สม
ศ. 

รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก.

สกอ. สมศ. รวม

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  
การผลิตบัณฑิต  

3.94 3.94 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.00 4.27 4.22 4.00 4.28 4.23 4.23 4.23 4.27 4.24 4.10 4.10 4.28 4.17

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 4  
การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.92 5.00 5.00 4.85 4.92

องค์ประกอบที่ 5  
การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7  
การบริหารและจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.96 4.96 - 4.96 4.96 5.00 5.00 4.96 4.99 5.00 5.00 4.96 4.99

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.73 4.73 - 4.69 4.69 5.00 5.00 4.73 4.87 5.00 5.00 4.69 4.84

เฉลี่ยภาพรวม 4.20 4.20 4.89 4.89 4.89 4.84 4.83 4.84 4.00 4.61 4.57 4.00 4.61 4.57 4.74 4.73 4.61 4.69 4.70 4.69 4.61 4.67

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

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2555 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          190 
 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี ้สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี)้ ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2    4.69 4.66   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบง่ชี ้(38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที ่12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2     4.69 4.67   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)           4.73 4.69   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)           4.74 4.70   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)              4.66 4.66   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบง่ชี้ที่ 12       4.61 4.61   

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนินการ        5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิดอัตลักษณ ์ ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ ์ คะแนน 3.51 4.00 4.26 4.26 4.26 4.26 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถาบัน

ข้อ 4 3 3 3 3.00 3.00 ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต                4.24 4.17   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 5 5 5 5 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

60 60 26 59.09 26 59.09 4.92 4.92   

44 44
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

  

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่ทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

30 15 5 11.36 5.0 11.36 1.89 1.89   

44 44
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 6 6 6 6 4.00 4.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5 5.00 4.00   

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จดัใหก้ับนสิิต 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 127 86.39 127 86.39 4.32 4.32   

147 147

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน 154 154   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน 154 154   

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 127 127   

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 7 7   

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา
อุปสมบท 

คน 0 0   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา คน 13 13   

  จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน คน 0 0   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน

12,148.23 12,148.23 
  

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตร ีโท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหง่ชาติ 

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4 4 4.21 4.21 4.21 4.21   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 25 25 1.25 20.83 1.25 20.83 4.17 4.17   

6 6 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โททั้งหมด 

คน
6 6 

  

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน
0 0.00 0 0.00 

  

  มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceeding)  

ผลงาน

1 0.50 1 0.50 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมกีารตพีิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 

ผลงาน 1 0.75 1 0.75   

  มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจงัหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 50 50
2.25 75.00 1.50 50.00 5.00 5.00   

3 3 

  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกทั้งหมด 

คน 3 3   

  มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดบั
นานาชาติ หรือมีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 3 1.50   

  มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 3 2.25 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ทีต่ีพิมพ์
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจงัหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน ค่าดัชนี
คุณภาพ
อาจารย์
เป็น 5 

ค่าดัชนี
คุณภาพ
อาจารย์
เป็น 5 

192 4.36 195.00 4.43 3.64 3.69   

44 44.00 

  อาจารยว์ุฒิปรญิญาตร ี คน 0 0.00 0 0.00   

  อาจารยว์ุฒิปรญิญาโท คน 12 24.00 12 24.00   

  อาจารยว์ุฒิปรญิญาเอก คน 16 80.00 13 65.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0 0.00 0 0.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4.0 12.00 4 12.00   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 7 42.00 10 60.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0 0.00 0 0.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน 2 10.00 2 10.00   

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 24.00 3 24.00   

  ศาสตราจารยว์ฒุิปริญญาตร ี คน 0 0.00 0 0.00   

  ศาสตราจารยว์ฒุิปริญญาโท คน 0 0.00 0 0.00   

  ศาสตราจารยว์ฒุิปริญญาเอก คน 0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและ
บริการด้านขอ้มลูข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย                4.92 4.92   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 75,000
บาท/
คน 

80,000
บาท/
คน 

5,441,784.00 151,160.67 5,441,784 151,160.67 5.00 5.00   

36 36

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 10 10 6.00 13.64 6.00 13.64 5.00 5.00   

44 44 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด คน 44 44   

  จํานวนนักวจิัยทั้งหมด คน 0 0   

  มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดบั
นานาชาติ หรือมีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

ผลงาน 14 3.50 14 3.50   

  มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

2 1.50 2 1.50   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ทีต่ีพิมพ ์
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

1 1.00 1 1.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจงัหวัด 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   

  งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน 0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 10 20 8 18.18 8 18.18 4.55 4.55   

44 44

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง 1 1   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง 2 2   

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง 0 0   

  การใช้ประโยชน์ทางออ้มของาน
สร้างสรรค์ 

เรื่อง 5 5   

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 10 15 6.50 14.77 6.50 14.77 5.00 5.00   

44 44.0

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาต ิ

เรื่อง 0 0.00 0 0.00   

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง 3 1.50 3 1.50   

  ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมนิผ่าน
ตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษากําหนด 

เรื่อง 0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  ตําราหรือหนงัสือที่ใชใ้นการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้
ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 5 5.00 5 5.00   

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวชิาการแกส่ังคม              5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จาก
การให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 30 30 13 86.67 13 86.67 5.00 5.00   

15 15 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 11 11   

  - ใช้การพัฒนาการวจิัย เรื่อง 2 2   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวจิัย 

เรื่อง 0 0
    

  

  - โครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการทัง้หมด เรื่อง 15 15
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที ่1 ภายในสถาบัน (ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 4 4 4 4 5.00 5.00 ไม่ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นที ่2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อ
ความกินดีอยูด่ขีองชาติ) 

ข้อ 4 4 4 4 5.00 5.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม             4.67 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ             4.99 4.99   

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บริหารทกุระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตดัสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบนั 

คะแนน 3.51 4.00 4.96 4.96 4.96 4.96   

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ             4.87 4.84   

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00 
  

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสงักัด 

คะแนน 4.00 4.51 4.73 4.69 4.73 4.69 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับ 

ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่ครบถ้วน ตามกระบวนการ 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีการสรุปแผนปฏิบัติการประจําปีในภาพรวมว่ามีตัวบ่งชี้ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ จํานวน 

ก่ีเปอร์เซ็นต์ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
2. ควรให้ภาควิชารายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.23  ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.10 ได้คุณภาพระดับดี  
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. การมีศาสตร์ด้านการศึกษา และพัฒนาอยู่ภายในคณะเดียวกัน ส่งผลให้เกิดการบูรณาการของศาสตร์ 

ซึ่งแสดงชัดเจนในคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่สามารถมีความคิดต่อยอดได้ 
2. มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ทําให้เกิดการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
3. มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ได้แก่ โรงเรียนสาธิตฯ ฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ 
4. เป็นคณะที่มีศักยภาพและความพร้อม จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิต โครงการผลิตครูพันธ์

ใหม่ ของ สกอ. 3 ปีต่อเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรเพิ่มจํานวนผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะการตีพิมพ์ผลงาน

วิชาการระดับนานาชาติ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีแนวทางในการกระตุ้น/ส่ง เสริมให้อาจารย์ประจํา เข้ าสู่ ตํ าแหน่งทางวิชาการระดับ 

รองศาสตราจารย์ ขึ้นไปให้มากขึ้น 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีระบบติดตามผลการนําความรู้ และทักษะที่ได้จากการพัฒนา มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบุคลากรทุกระดับ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ข้อสังเกต 
1. นิสิตบัณฑิตที่เรียนในแผนที่มีการทําวิทยานิพนธ์มีจํานวนน้อย ส่งผลให้จํานวนผลงานตีพิมพ์ของนิสิตมี

จํานวนน้อยตามไปด้วย 
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หมายเหตุ :  คณะกรรมการมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากหน่วยงาน ดังน้ี 

 ตัวบ่งชี้ 2.7 ข้อ 7 พบว่า มีการตีพมิพว์ารสารวิชาการในฐานข้อมลูระดับนานาชาติที่ สมศ. 
รับรอง แต่มีเนื้อหาเป็นภาษาไทย จึงไมน่ับคะแนนในข้อนี้  

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีการใช้กระบวนการ PDCA ให้ครบถ้วน ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม

โดยเฉพาะการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ 
2. ควรมีการสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตเองอย่างเป็นรูปธรรม

และชัดเจนมากขึ้น 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการจัดทําคู่มือนิสิตเป็นการเฉพาะของคณะ เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี 

ข้อสังเกต 
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตในระดับปริญญาตรี แต่ไม่มีการจัดทําแผนและ

โครงการเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน  3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณาจารย์มีศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยและสามารถทําวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของชุมชน 
2. คณะวิชามีการสนับสนุนให้คณาจารย์ทําวิจัย ทั้งงบประมาณและค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลการวิจัย 

  แนวทางเสริม 
1. เพิ่มจํานวนคณาจารย์ที่ทําวิจัยให้มากขึ้น  (อาจให้มากกว่าร้อยละ 80 ปัจจุบัน 24 จาก 36 คน 

ร้อยละ 67) 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดช่องทางในการเผยแพร่ผลการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะวิชาควรมีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นของคณะวิชา โดยอาจพิจารณาจัดทําวารสารวิจัยที่ได้

มาตรฐานและคุณภาพ อาจอยู่ในรูปของวารสารออนไลน์ และดําเนินการพัฒนาวารสารให้เข้าสู่ระบบ
ของ TCI และ สมศ. เพื่อความเป็นสากลต่อไป 

2. คณะวิชาควรพิจารณาดําเนินการในจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อเป็นช่องทาง
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาโท 

3. คณะวิชาควรดําเนินการเพิ่มรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน TCI สมศ. ISI หรือ SJI ในเว็บไซต์ของคณะฯ 
หรือเว็บไซต์ของศูนย์วิจัย เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศสําหรับคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการ
เผยแพร่ผลการวิจัย 

4. คณะวิชาควรพิจารณาดําเนินการจัดทําแบบรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยให้เป็นระบบ ควบคู่
กับหนังสือตอบขอบคุณในการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 

ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ

ดีมาก  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะวิชามีหลักสูตรและคณาจารย์ที่สามารถบริการวิชาการแก่สังคมและสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของชุมชน 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 

ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ

ดีมาก  และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะเด่นของนิสิตด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 

  แนวทางเสริม 
1. ศูนย์ฯ ควรมีแนวทาง แนวปฏิบัติ หรือการกําหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อนําไปสู่การกําหนดตัวช้ีวัดเชิง

ผลสัมฤทธ์ิที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ

ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารคณะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

  แนวทางเสริม 
1. คณบดีควรทําข้อตกลงร่วมกับหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงาน (TOR) เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ

เป้าหมายมากขึ้น 
2. ควรมีการสรุปผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ ในแผนการจัดการความรู้ 
3. ควรมีรายงานการประชุมเกี่ยวกับการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรมีตัวช้ีวัดโครงการและผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจ 
2. ควรมีโครงการพิเศษ เพื่อการหารายได้เข้าคณะ 
3. ควรมีการระดมทุนจากเงินบริจาค เพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือซื้ออุปกรณ์ต่างๆ 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          212 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน  

1  ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ภาควิชาควรเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับภาควิชา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แล้ว 
พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. คะแนนเฉลี่ย 

4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. คะแนน
เฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก และภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลติ รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - 4.00 4.42 4.34 4.00 4.00 4.42 4.34 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา 

4.20 4.82 4.81 4.82 - 4.62 4.62 4.71 4.69 4.62 4.68 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 4.96 4.96 4.86 4.86 4.96 4.87 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

4.20 4.80 4.78 4.80 - 4.56 4.56 4.63 4.60 4.56 4.61 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.91 

เฉลี่ยภาพรวม 4.20 4.84 4.83 4.84 4.00 4.61 4.57 4.70 4.69 4.61 4.67 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 
หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานได้ดังนี้  

 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.34 ได้คุณภาพระดับดี  

 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 

ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.61  
ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมผล 

การประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แล้ว พบว่า  

มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ.  

มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก และ
ภาพรวม ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- 4.86 4.83 4.86 4.00 4.62 4.53 4.75 4.71 4.62 4.69

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.78 4.78 4.78 - 4.66 4.66 4.80 4.80 4.66 4.76

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

4. ด้านบุคลากรและการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 

3.41 5.00 5.00 5.00 - 4.56 4.56 4.20 4.20 4.56 4.38

เฉลี่ยภาพรวม 4.20 4.84 4.83 4.84 4.00 4.61 4.57 4.70 4.69 4.61 4.67

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

  
หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ

ดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับ 

ดีมาก   
- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพ

ระดับดี   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์แล้ว พบว่า  

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินใน

ภาพรวมทุกด้าน ตามตัวบ่งชี้ สกอ.+มก. มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สกอ. มีคะแนน

เฉลี่ย 4.69 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ได้คุณภาพระดับดีมาก และภาพรวม  
ตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 3.94 4.80 4.80 4.80 - 4.45 4.45 4.60 4.60 4.45 4.57

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00
   2) ด้านวิชาการ 3.41 4.33 4.33 4.33 - 3.69 3.69 3.96 3.96 3.69 3.92
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
   4) ด้านการบรหิารจัดการ - 5.00 5.00 5.00 - 4.82 4.82 5.00 5.00 4.82 4.96
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 5.00 4.89 4.88 4.89 4.00 4.66 4.60 4.82 4.80 4.66 4.74

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 4.00 4.42 4.34 4.60 4.50 4.42 4.52
   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.85 5.00 5.00 4.85 4.92
   3) ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 4.20 4.84 4.83 4.84 4.00 4.61 4.57 4.70 4.69 4.61 4.67
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.57  

ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00   
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.92  ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมิน มีคะแนน 

เฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต  
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มีคะแนนเฉลี่ย 4.52  ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  
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ภาคผนวก 
 
 

 
ภาคผนวกที่ 1  : ข้อมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 
ภาคผนวกที่ 2  : ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ภาคผนวกที่ 3   : ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 154 154 

2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 130 130 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 7 7

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 0 0

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0 0

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 2 2

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 0 0

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 1

14 (สกอ.) จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด 0 0

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 0 0

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

0 0

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 0 0

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

0 0

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 0 0

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 0 0

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

7 7
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 4

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 2

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 1

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนด 
ในแต่ละปี) 

0 0

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

0 0

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 0

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

0 0

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 0

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 0

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  0 0

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,196 1,196

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา 0 0

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,076 1,076
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 54 54

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 26 26

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 40 40

94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 44 44

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 36 36

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 8 8

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ
เทียบเท่า  

 

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

0 0

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

18 18

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

26 26

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

- -

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 28 25

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 12 12

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 16 13

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 14

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 4

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7 10

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 5 5

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 2

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 3

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 0 0



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          222 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 
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115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 0

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 0

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 10.11 10.11

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 993.34 993.34

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 0

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 941.25 941.25

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 0

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 33.54 33.54

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 18.54 18.54

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 141 141

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการ
ใช้ Wi-Fi กับสถาบนั 

2,714 2,714

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.03 4.03

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.00 4.00

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.99 3.99

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนน
เต็ม 5) 

4.16 4.16

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

 

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 154 154
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140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 154 154

141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

127 127

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 0

143 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 0 0

144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 0 0

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 7 7

146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0

147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

12,148.23 
 

12,148.23
 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 130 130

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 0

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 0

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

43 43

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 0

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 0

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4.21 4.21



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                          224 
 

ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 43 43

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 0

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการ
กล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

2 2

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0 0

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

1 1

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1 1

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 0

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท) 

0 0

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0 0

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0

175 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 6 6

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

3 3

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับใน
ค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอ่ืนๆ) 

0 0

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

0 3

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

3 0

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 0 0 
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เอก) 

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0 0

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0

187 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 3 3

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.23 4.23

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.03 4.03

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม 6,133 6,133

  - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 15 15

  - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2,431 2,431

  - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 6 6

  - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 1,441 1,441

  - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 5 5

  - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 573 573

  - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 14 14

  - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 2,648 2,648

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

32 32

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 44 44

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0 0

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 980,000 980,000

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 980,000 980,000
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199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 4,551,784 4,551,784

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,551,784 4,551,784

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 38 38

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38 38

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 0

208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 8 8

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 8

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 0 0

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

14 14

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 14

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

2 2

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

1 1

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0
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229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

0 0

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

0 0

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงาน
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 0

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา) 

0 0

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 8 8
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256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 0 0

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 8 8

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 0 0

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3 3

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

0 0

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

5 5

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 15 15

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 11 11

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 2 2

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

0 0

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

4.19 4.19

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 4.73 4.73

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 4.96 4.96

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 23 23 

270 จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 36 36 

  -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 33 33 

  -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 3 3 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 23 23 

  - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ 23 23 

  -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 0 0 

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ 2 2 

  - ด้านการวิจัย 1 1 

  - ด้านศิลปวัฒนธรรม 1 1 

  - ด้านอื่นๆ 0 0 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ 0 0 

  - ด้านการวิจัย 0 0 

  - ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 0 

  - ด้านอื่นๆ 0 0 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 38,936,945.63 
 

38,936,945.63
 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 283,484.00 283,484.00 

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน 37,334,719.63 37,334,719.63 

  - ปีงบประมาณ 37,334,719.63 37,334,719.63 

  - ปีการศึกษา 

287 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 48,580,565.10 48,580,565.10 

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 

289 ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 430,000.00 430,000.00 

290 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 58,599.83 58,599.83 

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 1,120,713.00 1,120,713.00 

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 86,500,828.80 86,500,828.80 

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบคุลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

3.80 3.80

275 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 43 43

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

4.26 4.26

277 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 0 0

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

0 0

279 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 0 0

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

0 0

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4.26 4.26

282 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 43 43

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.26 4.26
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มอาจารย์ และบุคลากร 

1. ควรมีมาตรการเร่งด่วนในการใช้ห้องเรียน เนื่องจากมีห้องเรียนไม่เพียงพอ 
2. เพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในการทําวิจัยมากขึ้น 
3. การติดตามผลการใช้ประโยชน์ในการอบรมสัมมนา โดยการกรอกแบบฟอร์มอย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรมี

หลักฐานในการนําไปใช้ด้วย 
4. ควรมีระบบช่วยสอน เพื่อลดภาระงานสอนทําให้อาจารย์มีเวลาในการทาํงานวิจัย เช่น มีมาตรการใชน้ิสิต

ช่วยสอนเพื่อแบ่งเบาภาระงาน 
5. บุคลากรมีความรักและผูกพันกับหน่วยงาน และมคีวามพึงพอใจในการบริหารงานต่าง ๆ ของผู้บริหาร 

รวมทั้งสวัสดิการทีได้รับจากคณะ 
 

 

กลุ่มนิสิต และบัณฑิตศึกษา 
1. ควรจัดห้องเรียน และห้องพักสําหรับนิสิตเฉพาะ ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. ควรปรับปรุงอุปกรณ์การสอน อินเทอร์เนต ระบบ wifi และจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการ

เรียนคณิตศาสตร์ 
3. นิสิตมีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
4. นิสิตไม่สามารถยืมหนังสือทีส่ํานักหอสมุด กําแพงแสน ได้ในช่วงปิดเทอม กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภาค

ฤดูร้อน 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 
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 คําสั่งแตง่ตัง้ต่างๆ 
• คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2390/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 

และพัฒนศาสตร์  ลงวันที่ 5 กันยายน 2554 

• คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 84/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับองค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 

• คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 87/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2552 

• คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 8/2554 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 

• คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 091/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และเก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 22 เมษายน 2556 

 

• ข้อมูลการจดัอันดับ 

 ข้อมูลอาจารยห์รือนักวิจัยจากสถาบนันานาชาติเดินทางมาสอนหรือวจิัยที่คณะ เปน็เวลาไม่น้อยกว่า  
3 เดือน (Visiting International Faculty Staff - Inbound) ปีการศกึษา 2555  
No. List of lecturers/researchers to teaching

or research 
(รายชื่ออาจารย์/นักวิจัยท่ีมาสอนหรือวิจัย) 

E-mail
(อีเมล์) 

Institution
internationally 

(ชื่อสถาบันนานาชาติ)

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines
(สาขาวิชา)

Period
(ระยะเวลา)

 - ไม่มี - - - - - -

 ข้อมูลอาจารยห์รือนักวิจัยของคณะทีเ่ดินทางไปสอนหรอืวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ เปน็เวลาไม่นอ้ยกว่า 
3 เดือน (Visiting International Faculty Staff - Outbound) ปีการศึกษา 2555  
No. List of lecturers/researchers to 

teaching or research 
(รายชื่ออาจารย์/นักวิจัยที่ไปสอนหรือวิจัย)

E-mail 
(อีเมล์) 

Institution 
internationally 

(ชื่อสถาบันนานาชาติ)

Country 
(ประเทศ) 

Disciplines
(สาขาวิชา)

Period 
(ระยะเวลา)

1 Misss Atchara Purakum Feduacrp
@ku.ac.th 

University of 
Porto 

Portu-
guese 

Health 
Promotion 

7 Month.

 ข้อมูลบคุลากรประจาํหรือพเิศษที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (International Faculty Staff) (ไม่รวม
บุคลากรแลกเปลี่ยน) ปีการศึกษา 2555  
No. Name 

(รายชื่อบุคลากร) 
Nationality 

สัญชาติ 
Full-time / Part-time Disciplines 

(สาขาวิชา) 
 - ไม่มี - - - -
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 ข้อมูลบคุลากรที่มีหน้าที่ใหค้ําปรึกษาและแนะนําดา้นวชิาชพีแก่นิสิตทุกระดับ (Career Service 
Support) ) ปีการศึกษา 2555  
No. Name  

(รายชื่อบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษา
และแนะนําด้านวิชาชีพแก่นิสิตทุกระดับ) 

Position 
(ตําแหน่ง) 

Name  
(รายชื่อบุคลากรทั้งหมดที่ทํางานใน

หน่วยงานด้านการให้คําปรึกษาและแนะนํา 

Position 
(ตําแหน่ง) 

1 Miss Parichart  Chanpen Asst. Prof. Miss Parichart  Chanpen Asst. Prof.

2 Mr.Athikiat  Thongperm Assoc. Prof. Mr.Athikiat  Thongperm Assoc. Prof.

3 Mrs.Orawan  Thongperm Asst. Prof. Mrs.Orawan  Thongperm Asst. Prof.

4 Mrs.Surin Xoomsai Na Ayudhya Asst. Prof. Mrs.Surin Xoomsai Na Ayudhya Asst. Prof.

5 Mr.Choowit  Rattanaponsan Lecturer Mr.Choowit  Rattanaponsan Lecturer

6 Mrs.Nantarat  Kruea-In Lecturer Mrs.Nantarat  Kruea-In Lecturer

7 Miss Kanitha  Chaowatthanakul Lecturer Miss Kanitha  Chaowatthanakul Lecturer

8 Mrs.Tassanee  Juntiya Lecturer Mrs.Tassanee  Juntiya Lecturer

9 Miss Pinda  Varasunun Lecturer Miss Pinda  Varasunun Lecturer

10 Mrs.Jiraporn  KaKaew Lecturer Mrs.Jiraporn  KaKaew Lecturer

11 Miss Pattanun  HansapiromChoke Asst. Prof. Miss Pattanun  HansapiromChoke Asst. Prof.

12 Miss Kulthida  Nugultham Lecturer Miss Kulthida  Nugultham Lecturer

13 Mrs.Tussatrin  Wannagatesiri Lecturer Mrs.Tussatrin  Wannagatesiri Lecturer

14 Mr.Prasong Tanpichai Assoc. Prof. Mr.Prasong Tanpichai Assoc. Prof.

15 Wg.Cder.Sumit Suwan Assoc. Prof. Wg.Cder.Sumit Suwan Assoc. Prof.

16 Mr.Sunti Srisuantang Asst. Prof. Mr.Sunti Srisuantang Asst. Prof.

17 Mr.Weerachat Soopunyo Asst. Prof. Mr.Weerachat Soopunyo Asst. Prof.

18 Mr.Apichart Jai-aree Asst. Prof. Mr.Apichart Jai-aree Asst. Prof.

19 Miss Sireerat Chetsumon Lecturer Miss Sireerat Chetsumon Lecturer

20 Mr.Thanut Wongsaichue Lecturer Mr.Thanut Wongsaichue Lecturer

21 Miss Vannee Ungsittipoonporn Lecturer Miss Vannee Ungsittipoonporn Lecturer

22 Miss Chutathip Thawornratana Lecturer Miss Chutathip Thawornratana Lecturer

23 Miss Suphasinee Numniam Lecturer Miss Suphasinee Numniam Lecturer

24 Mr.Nirun Yingyuad Lecturer Mr.Nirun Yingyuad Lecturer

25 Miss Areerat Pakpitjarean Lecturer Miss Areerat Pakpitjarean Lecturer

26 Miss Kanjana Supnui Lecturer Miss Kanjana Supnui Lecturer

27 Mr. Bunjob Piromkam Assoc.Prof. Mr. Bunjob Piromkam Assoc. Prof.

28 Mr. Komgrich Choupanich Asst. Prof. Mr. Komgrich Choupanich Asst. Prof.

29 Miss Pornpen Lapho Lecturer Miss Pornpen Lapho Lecturer

30 Mr. Toasak Kawjaratvilai Asst. Prof. Mr. Toasak Kawjaratvilai Asst. Prof.

31 Mr. Tarin Kanlueng Lecturer Mr. Tarin Kanlueng Lecturer

32 Mr. Bundit Thiabthong Lecturer Mr. Bundit Thiabthong Lecturer
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No. Name  
(รายชื่อบุคลากรที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษา
และแนะนําด้านวิชาชีพแก่นิสิตทุกระดับ) 

Position 
(ตําแหน่ง) 

Name  
(รายชื่อบุคลากรทั้งหมดที่ทํางานใน

หน่วยงานด้านการให้คําปรึกษาและแนะนํา 

Position 
(ตําแหน่ง) 

33 Mr. Praphan Kaittpao Lecturer Mr. Praphan Kaittpao Lecturer

34 Miss  Mayuree Tanomsuk Asst. Prof. Miss Mayuree Tanomsuk Asst. Prof.

35 Mr. Winai Poonsri Asst. Prof. Mr. Winai Poonsri Asst. Prof.

36 Acting Sub.Lt. Sirichai Sriprom Asst. Prof. Acting Sub.Lt. Sirichai Sriprom Asst. Prof.

37 Acting Sub.Lt. Suppawan Vongsrangsap Lecturer Acting Sub.Lt. Suppawan Vongsrangsap Lecturer

38 Mr. Somboon Silrungtham Asst. Prof. Mr. Somboon Silrungtham Asst. Prof.

39 Mrs. Suporntip Pupanead Lecturer Mrs. Suporntip Pupanead Lecturer

40 Miss Atchara Purakum Asst. Prof. Miss Atchara Purakum Asst. Prof.

41 Mr. Sobsun Mahaniyom Assoc. Prof. Mr. Sobsun Mahaniyom Assoc.Prof.

42 Miss Kultida Mhaopech Lecturer Miss Kultida Mhaopech Lecturer

43 Mrs. Jantima Jamnongnat Educator Mrs. Jantima Jamnongnat Educator

44 Mr. Chansak Phoplaph Educator Mr. Chansak Phoplaph Educator

45 Miss Maethaporn Hongue Educator Miss Maethaporn Hongue Educator

 ข้อมูลนสิิตจากมหาวิทยาลยัต่างประเทศ ที่เดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะ เปน็เวลาไม่น้อยกว่า  
1 ภาคการศึกษา (Exchange Students – Inbound) ปีการศึกษา 2555  

Name 
(ชื่อนิสิต) 

Degrees 
(ระดับ

ปริญญา) 

Year 
(ชั้นปี) 

Disciplines
(สาขาวิชา)

Faculty 
(คณะ) 

E-mail 
(อีเมล์)  

University 
(ชื่อสถาบัน) 

Country 
(ประเทศ)

Period 
(ระยะเวลา) 

- ไม่มี - - - - - - - - -

 ข้อมูลนสิิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรอืวิจัยในมหาวทิยาลัยต่างประเทศ เปน็เวลาไม่น้อยกว่า  
1 ภาคการศึกษา (Exchange Students - Outbound) ปีการศึกษา 2555  

Name 
(ชื่อนิสิต) 

Degrees 
(ระดับ

ปริญญา) 

Year 
(ชั้นปี) 

Disciplines
(สาขาวิชา) 

Faculty
(คณะ) 

E-mail
(อีเมล์)  

University 
(ชื่อ

สถาบัน) 

Country
(ประเทศ)

Period
(ระยะเวลา)

Miss 
Suthanya 
Ruangkit 

Bachelor 
Dregee 

 Learning 
Management 
(Physical and 
Health 
Education) 

Faculty of 
Education 
and Develop-
ment 
Sciences 

am_tos@hot
mail.com 

Beijing 
Sport 
Univer-
sity 

Chinese 4 Month.

Miss 
Phiangrawin 
Kottha 

Bachelor 
Dregee 

 

Learning 
Management 
(Physical and 
Health 
Education) 

Faculty of 
Education 
and Develop-
ment 
Sciences 

pkottha.ku69
@gmail.com 

Beijing 
Sport 
Univer- 
sity 

Chinese 4 Month.
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 ข้อมูลนสิิตระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศกึษาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (Non-Thai Undergraduate/ 
Graduate/Postgraduate Students) (ไม่รวมนิสิตแลกเปลี่ยน) ปีการศึกษา 2555  

No. Name 
(รายชื่อนิสิต) 

Nationality 
(สัญชาติ) 

Full-time / 
Part-time 

Disciplines 
(สาขาวิชา) 

Faculty 
(คณะวิชา) 

ระดับปริญญาตรี 

 - ไม่มี - - - - -

ระดับปริญญาโท 

 - ไม่มี - - - - -

ระดับปริญญาเอก 

 - ไม่มี - - - - -

 

 ข้อมูลทุนการศึกษาที่มีใหน้สิิตทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปีการศึกษา 2555  

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อทุน ประเภท จํานวน
เงินต่อทุน 

ร้อยละของ
จํานวนเงินที่
ได้รับเทียบกับ
ค่าลงทะเบียน

ต่อปี 

จํานวน
ผู้รับทุน 

จํานวนเงิน
ท่ีให้ทุน
ท้ังหมด 

เป็นทุนของ
มหาวิทยาลัย 

ใช่ ไม่ใช่

1 Education funding for 
the year 

 Flexibility 4 35,000

2 Education funding Type 
of work 

 Flexibility 40 250,630

3 Emergency funding  3,000 49 147,000
4 Foundation University  6,000 3 18,000
5 Grand Sport Co.,Ltd. Scholarship 

for poor 
students 

5,000 4 20,000
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 ข้อมูลผูร้ับทนุการศึกษาทุกระดับ (Scholarship and Bursaries) ปีการศึกษา 2555  

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อนิสิต อีเมล์ สาขาวิชา จํานวนเงินทุน
ท่ีได้รับรวม
ท้ังหมด 

ค่าลงทะเบียน
เรียนต่อปี 

ร้อยละของจํานวน
เงินทุนที่ได้รับต่อ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

1 Miss Chayanit 
SUKPHODEE 

b5127006@
ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

3,000 23,200 12.93

2 Miss Varaporn 
TONGTUPTIM 

b5127100@
ku.ac.th 

English Education 3,000 23,200 12.93

3 Miss Srunya 
RALUGTHUM 

b5127103@
ku.ac.th 

English Education 3,000 23,200 12.93

4 Miss Thitaporn 
PETCHOY 

b5127110@
ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

5 Miss Teeranart 
DANGSAWAT 

b5127128@
ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

6 Miss Lalida LAIWIRAT b5127135@
ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

7 Miss Siriluck 
MEEHOKWONG 

b5127172@
ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

3,000 23,200 12.93

8 Miss Pitchaya 
LIAMPROMRAT 

b5127193@
ku.ac.th 

English Education 3,000 23,200 12.93

9 Mr. Weerawat 
SOONLEANG 

b5127225@
ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

10 Mr. Narentorn KULMA b522060011
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

28,000 23,200 120.69

11 Miss Phiangrawin 
KOTTHA 

b522060014
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 
 
 

3,000 23,200 12.93
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อนิสิต อีเมล์ สาขาวิชา จํานวนเงินทุน
ท่ีได้รับรวม
ท้ังหมด 

ค่าลงทะเบียน
เรียนต่อปี 

ร้อยละของจํานวน
เงินทุนที่ได้รับต่อ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

12 Miss Kanyamol 
SRIUDOMPONG 

b522060026
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

13 Mr. Phinit TOMKHAM b522060043
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

1,500 23,200 6.47

14 Mr. Sutthaphob 
SUKEEKET 

b522060051
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

1,500 23,200 6.47

15 Miss Sunitee PUMJUN b522060081
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

3,000 23,200 12.93

16 Mr. Sathuean MEESRI b522060082
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

6,000 23,200 25.86

17 Mr. Natthawin 
KOMKAM 

b522060084
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

3,000 23,200 12.93

18 Mr. Noppadon 
DACHJINDA 

b522060094
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

3,000 23,200 12.93

19 Mr. Pornchai 
SORNSUWAN 

b522060099
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

3,000 23,200 12.93

20 Miss Sumalee 
SHONGKROD 

b522060104
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

7,410 23,200 31.94

21 Mr. Anecha 
KLUITHONGKOM 

b522060106
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

21,500 23,200 92.67

22 Mr. Apinut 
THANACHAI 

b522060107
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 
 

3,000 23,200 12.93
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อนิสิต อีเมล์ สาขาวิชา จํานวนเงินทุน
ท่ีได้รับรวม
ท้ังหมด 

ค่าลงทะเบียน
เรียนต่อปี 

ร้อยละของจํานวน
เงินทุนที่ได้รับต่อ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

23 Miss Chompoonut 
SRIMAROENG 

b522060128
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

10,000 23,200 43.10

24 Miss Somrudee 
SANGARUN 

b522060151
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

25 Miss Chanida 
POMONGKON 

b522060169
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

3,000 23,200 12.93

26 Miss Pantiwa 
NGAMSANGA 

b522060170
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

3,000 23,200 12.93

27 Miss Chonthicha 
KANJOO 

b522060185
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

28 Miss Wannipa 
KITWICHA 

b522060192
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

29 Mr. Napat TONGMANG b522060224
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

30 Mr. Wuttichai 
SAWIPHAN 

b522060212
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

3,000 23,200 12.93

31 Miss Siriporn 
AEMSAWAS 

b522060225
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

19,000 23,200 81.90

32 Miss Sumonthip 
THIPKNOO 

b522060227
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

6,000 23,200 25.86

33 Miss Ubolrat 
JUNSRIDA 

b522060228
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 
 

7,935 23,200 34.20
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อนิสิต อีเมล์ สาขาวิชา จํานวนเงินทุน
ท่ีได้รับรวม
ท้ังหมด 

ค่าลงทะเบียน
เรียนต่อปี 

ร้อยละของจํานวน
เงินทุนที่ได้รับต่อ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

34 Miss Thitiya 
PUNGMANEESAKUL 

b522060229
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

19,500 23,200 84.05

35 Miss Natcha JADKERT b532060008
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

36 Miss Maneerat 
SAETAE 

b532060015
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

37 Miss Supaporn TONG-
ON 

b532060023
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

38 Miss Anongnart 
RAWAKCHOM 

b532060025
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

39 Miss Aomboon 
SUBSANGAD 

b532060028
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

40 Miss Orathai AIOMSA-
ARD 

b532060065
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

3,540 23,200 15.26

41 Miss Kalyanee 
CHIMKUL 

b532060067
@ku.ac.th 

English Education 960 23,200 4.14

42 Mr. Mongkol 
SRISOMSAR 

b532060072
@ku.ac.th 

English Education 3,000 23,200 12.93

43 Miss Chitnucha 
SUKCHEEWEE 

b532060085
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

3,960 23,200 17.07

44 Mr. Trin SAMIPREAM b532060089
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

540 23,200 2.33

45 Miss Ilada SUKSEE b532060112
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

480 23,200 2.07
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อนิสิต อีเมล์ สาขาวิชา จํานวนเงินทุน
ท่ีได้รับรวม
ท้ังหมด 

ค่าลงทะเบียน
เรียนต่อปี 

ร้อยละของจํานวน
เงินทุนที่ได้รับต่อ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

46 Mr. Chokchai TAECHO b532060115
@ku.ac.th 

English Education 2,040 23,200 8.79

47 Miss Napaporn 
PINKAO 

b532060126
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

48 Miss Benjaphon 
BOONRUENG 

b532060128
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

49 Miss Patchareeya 
PRAJONG 

b532060133
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

50 Mr. Anupon 
MONGKOITAWEERAK 

b532060150
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

5,100 23,200 21.98

51 Miss Prapaporn 
LANGSANAM 

b532060158
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

52 Mr. Aumnuay 
SOMPONG 

b532060167
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

53 Mr. Atthachai 
CHANBANGYANG 

b532060179
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

2,250 23,200 9.70

54 Miss Chonthicha 
CHOKSAKUN 

b532060181
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

5,520 23,200 23.79

55 Mr. Chawit 
MAHAMONGKOL 

b532060182
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 
 

16,500 23,200 71.12

56 Miss Sukumal 
TONSEENON 

b532060194
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 
 

9,930 23,200 42.80
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อนิสิต อีเมล์ สาขาวิชา จํานวนเงินทุน
ท่ีได้รับรวม
ท้ังหมด 

ค่าลงทะเบียน
เรียนต่อปี 

ร้อยละของจํานวน
เงินทุนที่ได้รับต่อ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

57 Miss Sunee SOYBOUR b532060195
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

8,580 23,200 36.98

58 Miss Jitsupa 
KAMHONG 

b532060199
@ku.ac.th 

English Education 420 23,200 1.81

59 Miss Ploypailin 
CHARERNRUM 

b532060202
@ku.ac.th 

English Education 5,910 23,200 25.47

60 Miss Supparat 
TIANGSOMPONG 

b532060206
@ku.ac.th 

English Education 6,270 23,200 27.03

61 Mr. Phitak TINNAPAT b532060223
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

16,500 23,200 71.12

62 Miss Angkana 
WONGROT 

b532060225
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

10,850 23,200 46.77

63 Miss Thanaporn 
THONGSERM 

b532060241
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

64 Mr. Gatunyu ARIYA b542060003
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

16,500 23,200 71.12

65 Miss Surunna  Klahan b542060045
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

4,080 23,200 17.59

66 Miss Siriporn DIDMA b542060064
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

67 Miss Orapin 
KETBUNLUE 

b542060069
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

68 Miss Panadda JUPIA b542060081
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 
 

3,000 23,200 12.93
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อนิสิต อีเมล์ สาขาวิชา จํานวนเงินทุน
ท่ีได้รับรวม
ท้ังหมด 

ค่าลงทะเบียน
เรียนต่อปี 

ร้อยละของจํานวน
เงินทุนที่ได้รับต่อ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

69 Miss Paweena 
SANGPHU 

b542060090
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

5,280 23,200 22.76

70 Mr. Preeda 
SUCHARIDCHIT 

b542060106
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

21,500 23,200 92.67

71 Miss Thananya 
LAKSOMBOON 

b542060116
@ku.ac.th 

English Education 3,000 23,200 12.93

72 Mr. Sathit PHOKI b542060120
@ku.ac.th 

English Education 3,000 23,200 12.93

73 Miss Supatchaya 
JEREERAT 

b542060134
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

3,660 23,200 15.78

74 Miss Pathtaramon 
CHAMCHOT 

b542060138
@ku.ac.th 

English Education 3,000 23,200 12.93

75 Miss Naraporn 
SUPACHAO 

b542060152
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

76 Mr. Peerapat PIMRAT b542060162
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

77 Miss Sirirut PAETKULL b542060178
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

78 Miss Suthamas 
SEINGCHEE 

b542060180
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

79 Miss Apiwan MASLAG b542060189
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

3,000 23,200 12.93

80 Miss Rungnapa 
BOONSANG 

b542060200
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 
 

3,000 23,200 12.93
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อนิสิต อีเมล์ สาขาวิชา จํานวนเงินทุน
ท่ีได้รับรวม
ท้ังหมด 

ค่าลงทะเบียน
เรียนต่อปี 

ร้อยละของจํานวน
เงินทุนที่ได้รับต่อ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

81 Mr. Sorawit 
WONGSAHATAKULCH
AI 

b542060214
@ku.ac.th 

Mathematics and 
Computer 
Education 

5,070 23,200 21.85

82 Miss Chutikan 
SRINOOM 

b542060256
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

2,280 23,200 9.83

83 Miss Natchanan 
ROTSATIT 

b542060257
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

2,280 23,200 9.83

84 Mr. Pongsit LOTHONG b542060260
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

1,320 23,200 5.69

85 Mr. Peerapart 
KANJANARAT 

b542060261
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

15,300 23,200 65.95

86 Mr. Krittin 
JAMJUMRUT 

b552060041
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

6,000 23,200 25.86

87 Mr. Paisal RAKSIN b552060054
@ku.ac.th 

Agricultural and 
Environmental 
Education 

6,000 23,200 25.86

88 Mr. Kitisak 
THONGMEETHIP 

b552060071
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

1,200 23,200 5.17

89 Miss Naruephon 
ARUNSAWAT 

b552060091
@ku.ac.th 

English Education 719 23,200 3.10

90 Miss Nanthapath 
COJORNRUNGROJ 

b552060092
@ku.ac.th 

English Education 746 23,200 3.22

91 Mr. Tin SMIPREM b532060089
@ku.ac.th 

Physical 
Education and 
Health Education 

5,000 23,200 21.55
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 บุคลากรประจาํและพเิศษที่ได้รับรางวลันานาชาติที่เก่ียวข้องกับงานวิจยั (Prolific Academic 
Experts) เชน่ Noble Prizes, Fields Metals, equivalent arts based awards  
ช่วงเวลาของข้อมูล : สะสมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
No. Expert 

Name 
Award 
Name 

Award 
received in

Started at 
university in 

(year) 

Finished 
working at 

university in 
(year) 

Description 
of the 
award 

Link to the 
website where 
the award and 

award winner are

 - ไม่มี - - - - - - - 

 รายชื่อหน่วยงานภายนอกทีตี่พิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกันในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ต้ังแต่ปี 
2551 - 2555 (Industrial Research Projects) (ไม่รวมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรฐั)  
No. Corporation Name Type of Organization 

(Company, Association, …) 
Country Year Brief Description of 

one project 
 - ไม่มี - - - - -

 ข้อมูลสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (International Research Collaborations) ในช่วง 5 ปี 
(2551 - 2555)  
No. List of institutions 

with a cooperation 
agreement 

(รายชื่อสถาบันที่มี
ข้อตกลงความร่วมมือ) 

Country 
(ประเทศ) 

Cooperation 
(ระบุความร่วมมือ*)  

Year 
(ปี) 

1 University of Porto Portuguese 1. Exchange Students
2. Exchange Staff (Teaching Staff)  
3. MOU of Reaearch (Collaborate research Project)

2012

*ความร่วมมือ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์ โครงการงานวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนวัสดุ/
อุปกรณ์/ข้อมูลทางการศึกษา โครงการร่วมพัฒนาผู้บริหาร 

 ข้อมูลโครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  

Project name  
(ชื่อโครงการ) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงาน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Budget (งบประมาณ) 
(บาท) 
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 ข้อมูลเครือขา่ยความร่วมมอืด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบนัองค์กร
ระหว่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปกีารศึกษา 2555  

Project name  
(ชื่อโครงการ) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงาน) 

Country 
(ประเทศ) 

Period 
(ระยะเวลา) 

Budget (งบประมาณ) 
(บาท) 

The Project for the 
Establishment of Community 
Models to Improve the Quality 
of Life of the Elderly in Nakhon 
Pathom Province 

The Embassy of 
Japan in the Kingdom 
of  Thailand 

Thailand 31 March 2013 - 
30 March 2014 

3,598,200

 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชน หรืออนุรักษศ์ลิปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (Community/Cultural 
Investment) ในระยะทางรัศมี 200 กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการตัง้แต่ปี 2551 - 2555  

1. โครงการทีมี่เงินสนบัสนนุ 
No. Community Project Contrib

ution 
Amount 
(Bath) 

Location 
of the 
Project 

Brief Description 

1 A Study of Strength and Needs in 
Vocational Development of 
Community in NakhonPathom province 

50,000 Nakhon 
Pathom 
Thailand 

To Study of Strength and Needs in 
Vocational Development of Community 
in NakhonPathom province 7 districts. 

 
2. โครงการที่ไม่มีเงินสนับสนุน 

No. Volunteering Projects 
 

Number of 
Student/ 

Staff 
Involved 

Number 
of Hours 
Spent 

Location 
of the 
Project 

Brief 
Description 

Amount of 
National 
Minimum 
Hourly 
Wage 

1 The development of Educational 
Management Model based on 
Sufficiency Economy Philosophy 
to enhance sufficient, Lift skills 
and Analysis Thinkin skills of 
Learners. 

- 2 hours/
week 

Suphanburi 1 School  
1 Community 
T. Borsuphan 

• สถานทีส่าํหรบัจัดกิจกรรมทางศาสนา (Religious Facilities on campus) ปีการศึกษา 2555  
No. Religious Facility Name Brief Description Address Distance from the campus 

 - ไม่มี - - - - 
 

 
 


