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ดําเนินงาน ดวยการประสานงานรวมมือกับทุกฝาย  

 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ นําเสนอขอมูลเพื่อการประเมินในกรอบเวลาของปการศึกษา 2552 
(ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553) โดยมีสาระของการวิเคราะหตนเองครอบคลุมท้ัง 9 
องคประกอบ ไมรวมขอมูลของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประเมิน ประจําป 2552 มาพิจารณา
รวมกันเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน และจัดเก็บขอมูลในการประเมินตนเองตามดัชนีระดับคณะจํานวน 50 ตัวบงช้ี
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด 

 

คณะศึกษาศาสตร ขอขอบคุณผูบริหาร หัวหนาภาควิชา คณะกรรมการจัดการขอมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ท่ีใหขอมูล ขอคิดเห็น และ ขอเสนอแนะ จนสามารถได
ขอสรุปเพื่อการจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ใหเปนไปตามสภาพการปฏิบัติจริง และเห็นแนวทางท่ี
สําคัญในการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร ใหพัฒนายิ่งข้ึนตอไป 
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บทที่ บทท่ี 1  1

ขอมูลพ้ืนฐานคณะศึกษาศาสตรขอมูลพ้ืนฐานคณะศึกษาศาสตร  

((รายงาน ณ รายงาน ณ วันที่ วันที่ 19  กรกฎาคม  2553)  19 กรกฎาคม 2553)
 

 
1.1 ประวัติความเปนมา 
 

คณะศึกษาศาสตรไดรับการสถาปนาข้ึนเปนคณะ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2512 เม่ือเร่ิมกอต้ังมีหนวยงานประกอบดวย ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา และ
สํานักงานเลขานุการคณะ โดยเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร-เกษตร หลักสูตร 2 ป 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร-พลศึกษาและรับโอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาคุรุศาสตรเกษตร และสาขาวิชาสงเสริม
การเกษตร มาจากคณะเกษตร (สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร ไดโอนกลับไปคณะเกษตร ตั้งแตป 2527) และได
ดําเนินการพัฒนา และเปดหลักสูตรอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

 

 ปการศึกษา 2513 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร-เกษตร และสาขาวิชาศึกษาศาสตร-
พลศึกษา หลักสูตร 4 ป 

 ปการศึกษา 2514 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร หลักสูตร 2 ป และ
ไดจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปการศึกษา 2519 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการสอน 5 สาขาวิชา คือ การสอนวิทยาศาสตร 
การสอนสังคมศึกษา การสอนคณิตศาสตร การสอนภาษาไทย และการสอนภาษาอังกฤษ 

 ปการศึกษา 2520 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท เพ่ิมเติมในสาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร-
คหกรรมศาสตร หลักสูตร 4 ป 

 ปการศึกษา 2523 ภาควิชาอาชีวศึกษาไดจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร-เกษตร พรอมจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร             
ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 ปการศึกษา 2524 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ และปริญญาตรี สาขาวิชา       
พลศึกษา (ตอเนื่อง 2 ป) 

 ปการศึกษา 2525 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
 ปการศึกษา 2527 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา  

ปการศึกษา 2528 ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 ปการศึกษา 2530  เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 



 ปการศึกษา 2533 ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และเปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตผูฝกกีฬา และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

 ปการศึกษา 2535 ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ปการศึกษา 2536 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร และสาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร และปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 
 ปการศึกษา 2537  ไดรับอนุมัติหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ปการศึกษา 2538 เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ปการศึกษา 2540 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครูวิทยาศาสตร  และปริญญาโท  สาขาวิชาพลศึกษา  ภาคพิเศษ  จังหวัด
มหาสารคาม 

 ปการศึกษา 2541 เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษา และ 
สาขาวิชาพลศึกษา และปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และ
สาขาวิชาสุขศึกษา วิทยาเขตบางเขน และสาขาวิชาพลศึกษา ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 ปการศึกษา 2542 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาเขตบางเขน และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ปการศึกษา 2543  ไดรับอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา และหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา สําหรับโครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาดาน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร  

 

   เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ณ วิทยาเขต
สารสนเทศกระบ่ี ภาคปลาย 

ปการศึกษา 2544 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (ตอเนื่อง 2 ป) ภาคพิเศษ  
ณ วิทยาเขตสารสนเทศกระบ่ี ภาคปลาย 

 

 ปการศึกษา 2545  เปดสอนหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
  - หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (ตอเนื่อง 2 ป) และหลักสูตร   

4 ป ภาคพิเศษ และสาขาวิชาพลศึกษา (ตอเนื่อง 2 ป) ภาคพิเศษ ณ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี 

 - หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ วิทยาเขตลพบุรี 
 - หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาอาชีวศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ภาคพิเศษ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
   ไดรับอนุมัติหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษาและสาขาวิชานันทนาการ  และ

ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
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 ปการศึกษา 2546 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานันทนาการ และปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ปการศึกษา 2547 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และเปนปแรกท่ีเปดสอนหลักสูตร
ผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใน 6 สาขาวิชา สาขาวิชา 
พลศึกษา คหกรรมศาสตรศึกษา สุขศึกษา ธุรกิจศึกษา การสอนคณิตศาสตรและการ
สอนวิทยาศาสตร และจัดต้ังคณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนโดยประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2547 

 ปการศึกษา 2548 เปดสอนปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และแยกภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ออก
จากหนวยงานของคณะศึกษาศาสตรตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดต้ัง
คณะวิทยาศาสตรการกีฬาเปนหนวยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 ปการศึกษา 2549  เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคปกติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ และ
ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ 

 ปการศึกษา 2550 เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา     ภาคพิเศษ 
ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาค
พิเศษ และในภาคปลายเปดสอนปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา ภาคปกติ 

 ปการศึกษา 2551 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาค
พิเศษ และขอปดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ศษ.ด.)  หลักสูตร
ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ สาขาวิชาคุรุศาสตรเกษตร สาขาวิชาการสอน 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝกกีฬา และระดับปริญญาตรี หลักสูตร  
4  ป 6  สาขาวิชา 

 ปการศึกษา 2552 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา และปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษ  

   ปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร
สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และสาขาวิชา
เกษตรและส่ิงแวดลอมศึกษา ปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ไดแก 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร-พลศึกษา และสาขาวิชาศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร และปด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝกกีฬา  
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1.2  ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของคณะศึกษาศาสตร 
 

   ปณิธาน 
 “ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยปญญาและคุณธรรม” กลาวคือ เปนผูท่ีมีความรอบรูในสาขาวิชาท่ีจะนําไป
ถายทอดได   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความใฝรูอยูเสมอ รูจักรับผิดชอบ ไตรตรองดวยหลักการและเหตุผล       
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามแบบของวัฒนธรรมไทย มีความภูมิใจ ศรัทธาตอวิชาชีพและยึดม่ันในจรรยาบรรณครู 
 

   วิสัยทัศน 
 คณะศึกษาศาสตรเปนองคกรการเรียนรู สูความเปนเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตรระดับนานาชาติ สามารถ
ช้ีนําสังคม 
 

  วัตถุประสงคของคณะศึกษาศาสตร 
 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตรมีเจตคติท่ี
ดีตอวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา มีสุขภาพด ี สามารถสรางนวัตกรรม
หรือผลงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานระดบัสากล มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเปนผูนําในการจดัการศึกษา
เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศและช้ีนําสังคมได 

2.  ผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารยและบุคลากรใหไดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และนําผลไปใชพัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนรูในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการดานตางๆ ของสังคม และชวยช้ีนําสังคมตามความเหมาะสม สราง
เครือขายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เผยแพรผลงานวิจัย มีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  

3.  บริการวิชาการและถายทอดองคความรูสูชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
และชองทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมและหลากหลาย ภายใตเครือขายความรวมมือท้ังในระดับชุมชน ระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกศิษยเกา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูสนใจท่ัวไป 

4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยโดยการมีสวนรวมของคณาจารย นิสิต บุคลากร ศิษยเกา
และชุมชนท่ีเกี่ยวของในการเสริมสราง อนุรักษ ถายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เพื่อใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เขาใจวัฒนธรรมนานาชาติ และ
สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข 

5.  บริหารองคกรท่ีเนนความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล วางแผนและจัดสรร
งบประมาณพรอมปจจัยเกื้อหนุนท่ีคํานึงถึงความคุมคา และการเสริมสรางรายได เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีระบบประกันคุณภาพในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและทุกคนมีสวนรวม ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร
ใหมีสมรรถนะสูงสุด เสริมสรางคานิยมและทัศนคติตอการทํางาน สรางขวัญกําลังใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพขององคกร กอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรสูองคกรการเรียนรู 
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1.3 พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร 
 

  พันธกิจ 
1.   ผลิตบัณฑิตท่ีรักวิชาชีพ มีปญญา มีคุณธรรมนําความรู ช้ีนําสังคมได 
2.   สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
3.   บริการวิชาการและถายทอดองคความรูสูสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มุงผลสัมฤทธ์ิขององคกรเปนหลัก 5. 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร 
 วัตถุประสงค 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ

ศึกษาศาสตรมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถคิด
วิเคราะหและแกปญหา มีสุขภาพดี สามารถสรางนวัตกรรมหรือผลงานท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเปนผูนําในการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศและช้ีนําสังคมได  

 ยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร จัดหลักสูตรท่ีหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการของสังคม สรางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูในการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร และสงเสริมการพัฒนานิสิตใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู รักษาสุขภาพแบบองครวม คิดวิเคราะห 
แกปญหา และสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา 

 มาตรการ 1.1.1  สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคล องคกร หรือชุมชนภายนอกเขามามี 
   สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีความหลากหลาย สอดคลองกับนโยบาย 
    ทางการศึกษาและความตองการของสังคมท้ังในระดับปริญญาตรีและ 
   บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจยั 

1.1.2 สงเสริมใหมีการประเมินหลักสูตรตามกําหนดระยะเวลา 
  1.1.3  สนับสนุนใหคณาจารยจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

1.1.4 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีสอดแทรก 
    คุณธรรม เนนการปฏิบัติในแหลงเรียนรูชุมชนในสภาพการณจริง และใช 
   กระบวนการวจิัยในการสอน  
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1.1.5 สงเสริมและสนับสนุนการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการใช 
   ภาษาตางประเทศ และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนปจจัย 
   สําคัญ ปรับปรุงระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศให 
   ทันสมัยและเพียงพอ 

1.1.6 สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีเนนดานคุณธรรม จริยธรรม  
   จรรยาบรรณวชิาชีพครู รักษาสุขภาพแบบองครวม 
  1.1.7  พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาใหเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนานสิิต 
  1.1.8 สงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตระหวางสถาบันท้ังในและตางประเทศท่ีเนน 
  วิชาชีพศึกษาศาสตรและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  

  1.1.9 สงเสริมใหเกดิความรวมมือในการสรางเสริมเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครูของ 
   นิสิต 

ยุทธศาสตร 2 พัฒนาระบบและกลไกการคัดเลือกและพัฒนาอาจารยเพื่อใหไดอาจารยท่ีมีความรู
ความสามารถเชิงวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รักการสอน
และการวิจัย ใฝรู และพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เปนแบบอยางของครูท่ีดี 

 

 มาตรการ 1.2.1 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารยโดยเนนการประเมินผล 
   การปฏิบัติงานสอนอยางมีสวนรวม 

1.2.2  สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาจารยโดยจัดกิจกรรมการจัดการความรู 
   เชิงบูรณาการใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา  

1.2.3 สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาจารยใหมีเจตคติท่ีดตีอการทํางาน 
   มีความรักองคกร มีความสุขในการทํางาน รูจักรักษาสุขภาพแบบองครวม  
   รูจักทํางานเปนทีมและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

1.2.4 กระตุนการเพ่ิมคุณวุฒแิละตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ 
   มาตรฐานของ สกอ. 

1.2.5 พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเขียนตําราและเอกสารทางวิชาการ  
   และการใชภาษาตางประเทศ  

1.2.6 สงเสริมและสนับสนุนอาจารยดานการวิจยัพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม 
   การเรียนการสอน ทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกับสถาบันท้ังใน 
   และตางประเทศ 
  1.2.7 พัฒนาแนวทางสงเสริมการคัดเลือกบุคคลตนแบบในวิชาชีพครูใหเปนท่ี 
   ยอมรับในวงการวิชาชีพ  
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วัตถุประสงค 2 ผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารยและบุคลากรใหไดองคความรู นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และนําผลไปใชพัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนา
กระบวนการเรียนรูในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร เพื่อ
ตอบสนองความตองการดานตางๆของสังคม และชวยช้ีนําสังคมตามความ
เหมาะสม สรางเครือขายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
เผยแพรผลงานวิจัย มีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 

 ยุทธศาสตร 3 พัฒนาระบบงานวิจัย โดยกระตุนใหอาจารยและบุคลากรเห็นความสําคัญ จัดหา
แหลงทุนและส่ิงอํานวยความสะดวก จัดทําฐานขอมูล สรางเครือขาย จัดต้ังทีม    
พี่เล้ียง เพ่ือใหอาจารยและบุคลากรสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และพัฒนา
งานวิจัยใหไดมาตรฐานในระดับสากล สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัย รวมท้ังจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีมีงานวิจัยเปนท่ียอมรับ 

 มาตรการ 2.1 กระตุนใหอาจารยและบุคลากรเห็นความสําคัญของการทํางานวิจัยเพ่ือใหได 
   องคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และนําผลไปใช 
   พัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนรูในการผลิตบัณฑิต  
   และพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร  

2.2 สรางความรวมมือกับองคกรวิชาชีพอ่ืนๆ เพื่อกําหนดหวัขอวิจยัใหสอดคลอง 
   กับความตองการและนําไปสูการใชประโยชน 

2.3 จัดหาแหลงทุนและส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนใหอาจารยและ 
   บุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

2.4 จัดทําฐานขอมูลงานวิจยั เพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจยั 
2.5  สรางเครือขายวิจัยท้ังในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการผลิต 

และการใชประโยชนจากงานวิจยั รวมท้ังการใชขอมูลสารสนเทศและส่ิง    
   อํานวยความสะดวกในการวจิัยรวมกัน  

2.6 จัดต้ังทีมพี่เล้ียงงานวิจยัเพื่อใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกนักวจิัยรุนใหม  
2.7 สงเสริมใหมีการเขียนโครงการวิจัยและผลิตงานวิจยัรวมกับนักวิจยัตางชาติ  

   เพื่อใหสามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีมาตรฐานนานาชาติโดยมีแหลงทุนสนบัสนุน 
   จากองคกรระหวางประเทศ 

2.8 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับท้ังใน 
   ระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดประชุมวิชาการดานวิชาชีพศึกษาศาสตร  
   สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงาน 
   ในการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ จัดใหมีการ 
   ประชาสัมพันธผลงานวิจัยผานส่ือตางๆ  
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  2.9 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรตินักวจิัยท่ีมีงานวิจยัเปนท่ียอมรับ เพื่อสรางขวัญ 
   และกําลังใจแกนักวิจยั รวมท้ังเปนการสรางแรงจูงใจและการเปนแบบอยาง 
   แกอาจารยและบุคลากรในการทํางานวิจยั 
 

วัตถุประสงค 3 บริการวิชาการและถายทอดองคความรูสูชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบและชองทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมและหลากหลาย 
ภายใตเครือขายความรวมมือท้ังในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกศิษยเกา ครู บุคลากร        
ทางการศึกษา และผูสนใจท่ัวไป 

 

 ยุทธศาสตร 4 ระดมความรวมมือจากคณาจารยและบุคลากรของคณะในการจัดบริการวิชาการ
เชิงรุกท่ีสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาและความตองการของศิษยเกา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผูสนใจท่ัวไป ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เนนการ
พัฒนาวิชาการ วิชาชีพศึกษาศาสตร การสงเสริมสุขภาพและกฬีา ซ่ึงประสบการณ 
ผลงาน และรายไดจากการใหบริการวิชาการ จะเปนประโยชนในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและกิจการตางๆ ของคณะ 

มาตรการ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรในการ  
   ใหบริการวิชาการ โดยการฝกอบรมอาจารยและบุคลากร  

3.2 สรางเครือขายความรวมมือกบัองคกรตางๆ ท้ังในระดับชุมชน ระดับชาติและ 
   นานาชาติ  

3.3 สงเสริมใหคณาจารยสามารถนําความรูและประสบการณจากการบริการทาง 
   วิชาการวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย  

3.4 สงเสริมใหนิสิตเขามามีสวนรวมในการบริการวิชาการเพิม่ข้ึน  
3.5 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ เผยแพรองคความรูและสารสนเทศผานส่ือ 

   ประเภทตางๆ เนนส่ืออิเล็กทรอนิกส 
3.6 ปรับปรุงการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ และการตดิตามประเมินผล 

   การบริการวิชาการอยางตอเนื่องเพื่อใหการบริการวิชาการเปนไป 
   ตามเปาหมาย 
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วัตถุประสงค 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยโดยการมีสวนรวมของคณาจารย 
นิสิต บุคลากร ศิษยเกาและชุมชนท่ีเกี่ยวของในการเสริมสราง อนุรักษ ถายทอด 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  เพื่อให เกิดความภาคภูมิใจใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาไทย เขาใจ
วัฒนธรรมนานาชาติ และสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 

 ยุทธศาสตร 5 รณรงคใหคณาจารย นิสิต บุคลากร ศิษยเกาและชุมชนท่ีเกี่ยวของ มีสวนรวมใน
การเสริมสราง อนุรักษ ถายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และ
แลกเปล่ียนเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ 

 มาตรการ 4.1 สรางส่ิงแวดลอมและบรรยากาศทางศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาไทย  
  4.2 สอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยในรายวิชาและวิถีชีวติ 

4.3 จัดกิจกรรมตามโอกาสและประเพณวีันสําคัญ 
4.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมยกยองผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและช่ืนชมผูปฏิบัติตน 

   ตามวัฒนธรรมไทย  
4.5 สรางโอกาสการมีสวนรวมและประสบการณในการแลกเปล่ียนเรียนรู 

   วัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ 
  

วัตถุประสงค 5 บริหารองคกรท่ีเนนความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
วางแผนและจัดสรรงบประมาณพรอมปจจัยเกื้อหนุนท่ีคํานึงถึงความคุมคา และ
การเสริมสรางรายได เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ มีระบบประกันคุณภาพในการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและทุกคนมี
สวนรวม ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงสุด เสริมสราง
คานิยมและทัศนคติตอการทํางาน สรางขวัญกําลังใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพขององคกร กอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรสูองคกรการเรียนรู 

 

 ยุทธศาสตร 6 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ ทํางาน
ตามหลักนิติธรรม คุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบได เนนการบริหารแบบมี
สวนรวมท้ังจากบุคลากรภายในและภายนอก จัดทําแผนระยะส้ันและระยะยาว 
แสวงหาแหลงทุนและความรวมมือกับองคกรภายนอก สรางวัฒนธรรมแหงการ
เรียนรูในองคกร เนนการส่ือสารดวยส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีท่ัวถึงทุกระดับ 

 มาตรการ 5.1 ปรับปรุงกลไกการไดมาซ่ึงผูบริหารทุกระดับท่ีมีธรรมาภิบาล และจัดกิจกรรม 
   พัฒนาทักษะการบริหารองคกรเพื่อเตรียมผูบริหารรุนใหม 

5.2 แสวงหาแหลงทุน สรางความรวมมือจากทุกภาคสวน จัดสรรทรัพยากรให 
   ท่ัวถึงและสงเสริมการใชประโยชนรวมกนัอยางคุมคา  
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  5.3 จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีการมอบหมายงานอยางเหมาะสม 
   ตามความรูความสามารถอยางเหมาะสม และจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล เพื่อสรางความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ รณรงคการคนควา 
   หาความรูดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ สรางขวัญกําลังใจ จัดสวัสดิการและ 
   เสริมสรางสุขภาพท่ีดีปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและ 
   ผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และกระตุนใหบุคลากรนํา 
   ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

5.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร และนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใน 
   การปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานมุงสูระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

5.5 ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเพื่อใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  
   และประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 



1.4 แผนงานประจําปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตร  (ฉบับปรับปรุง) 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 แผนงาน/โครงการ ตอบสนอง

วัตถุประสงค  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ผูรับผิดชอบ 

1. แผนงานวิชาการ ขอ 1 และ 2              

     1.1 แผนงานการจัดการเรียนการสอน               

           1.1.1 งานดานหลักสูตร               

                  1) โครงการจัดการศึกษา ขอ 1 และ 2             

   - ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ขอ 1 และ 2             

   - 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

ระดับปริญญาโท 14 หลักสูตร ขอ 1 และ 2             

   - ระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร ขอ 1 และ 2             

คณะกรรมการ
วิชาการ 
ภาควิชา 

                  2) โครงการหลักดานการพัฒนาหลักสูตร ขอ 1 และ 2              

-  โครงการวิจัยและประเมินหลักสูตร 
ปริญญาตรี 

ขอ 1 และ 2 
            

                         - โครงการศึกษาความพรอมทางวิชาการในการ 
                            พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา  
                            คณะศึกษาศาสตร ซึ่งอยูภายใตโครงการ  
                            ประชุมสัมมนา เรื่อง  4 ทศวรรษศึกษาศาสตร 
                            กาวไกลสูสากล 

ขอ 1 และ 2 

  

 

         

- 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

โครงการวิจัยและประเมินติดตาม                        
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ขอ 1 และ 2 
    

 
       

                         - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ             
                            จัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                            ระดับอุดมศึกษา 

ขอ 1 และ 2 
        

 

   

                         - 
    

 
       

โครงการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ    
                           สื่อสาร “English Online” 

ขอ 1 และ 2 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

 11



พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 แผนงาน/โครงการ ตอบสนอง
วัตถุประสงค  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ผูรับผิดชอบ 

                       -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงาน 
                           การวิจัยหลักสูตร 5 ป และการประเมินการฝก 
                          ประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร 

ขอ 1 และ 2 
    

 

       

                       - 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

   
 

        
โครงการสงเสริมความสามารถภาษาอังกฤษ  

                          ใหกับนิสิต 
ขอ 1 และ 2 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

                  3) โครงการหลักดานการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู ขอ 1 และ 2              

          - โครงการวิจัยและประเมินการฝกประสบการณ 
         วิชาชีพศึกษาศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตร- 
         บัณฑิต 5 ป 

ขอ 1 และ 2 
 

 

          

         - โครงการประชุมสัมมนาอาจารยพี่เลี้ยงและ 
        อาจารยนิเทศก เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของ 
        นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร 

ขอ 1 และ 2 
 

 

          

        - 

คณะกรรมการ
บริหารศูนยฝก
ประสบการณ

วิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 

โครงการเครือขายโรงเรียนฝกประสบการณ 
        วิชาชีพ 

ขอ 1 และ 2             

        -              การจัดทําและปรับเอกสารการฝกประสบการณ 
        วิชาชีพ (การวิจัยในชั้นเรียน) 

ขอ 1 และ 2 

 

  4) โครงการหลักดานการพัฒนาอาจารย ขอ 1 และ 2              

        - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทําวิจัย    
       ในชั้นเรียน 

ขอ 1 และ 2             

        - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากร 
       ชาวตางประเทศ เรื่อง การจัดการศึกษาที่เนน 
       ผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอ 1 และ 2             

        -             โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการสราง 
       เอกสารดิจิทัลที่ไดมาตรฐาน 

ขอ 1 และ 2 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

คณะกรรมการ
วิชาการ 
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พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 แผนงาน/โครงการ ตอบสนอง
วัตถุประสงค  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ผูรับผิดชอบ 

  5) โครงการหลักดานระบบอาจารยที่ปรึกษานิสิต ขอ 1 และ 2              

     - โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามแนวคิด    
    ทางดานจิตตปญญา 

ขอ 1 และ 2             

     - โครงการประชุมสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา ขอ 1 และ 2             

     - 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

            โครงการสัมมนาระบบการใหคําปรึกษาวิชาการ 
   ของอาจารยที่ปรึกษา 

ขอ 1 และ 2 

 

2. แผนงานวิจัยและบริการวิชาการ  ขอ 2 และ3              

    2.1 งานวิจัย              
            2.1.1 โครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ขอ 2              
            2.1.2  โครงการเสริมสรางศักยภาพทางการวิจัย ขอ 2             
                      - 

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

การนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ ขอ 2             
2.1.3 โครงการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัย ขอ 2              
2.1.4 โครงการวิจัยเครือขายความรวมมือทางการวิจัย

กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
- โครงการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัย National    
   Tai Chung University 

ขอ 2       

 

      

และ
คณะกรรมการ
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

ขอ 3 2.2 งานบริการวิชาการ              

2.2.1 ขอ 3 โครงการฝกอบรมอาจารยและบุคลากรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการใหบริการวิชาการ  

     
 

      

          -      
 

      โครงการประเมินผลงานวิชาการเลื่อนระดับ  
    ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ 3 

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 แผนงาน/โครงการ ตอบสนอง
วัตถุประสงค  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ผูรับผิดชอบ 

ขอ 3           -  โครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการใหกับ  
      บุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองสวน 
      ทองถิ่น 

     
 

      

2.2.2 โครงการ Star of networks (ความรวมมือกับ   
 กระทรวงศึกษาธิการ) 

ขอ 3      
 

      

2.2.3 

รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ (รวมกับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

ขอ 2 และ 3      
 

      

2.2.4 โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

ขอ 2 และ 3      
 

      

และ
คณะกรรมการ
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

3. แผนงานวิเทศสัมพันธ  ขอ 1              

     3.1 ขอ 1 ประสานงานความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย   
 ที่มี MOU ในการแลกเปลี่ยนอาจารยและนิสิต 

     
 

      

    3.2 ใหการสนับสนุนในการจัดประชุมระดับชาติ/  
     นานาชาติของคณะ ภาควิชา และสาขาวิชา 

ขอ 1       
 

      

    3.3 

รองคณบดีฝาย 
วิเทศสัมพันธ 

และ 

จัดทําเอกสารประชาสัมพันธคณะ 
 

ขอ 1       
 

      

    3.4 สารศึกษาศาสตร 
 

ขอ 1       
 

      

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ 
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พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 แผนงาน/โครงการ ตอบสนอง
วัตถุประสงค  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ผูรับผิดชอบ 

4. แผนงานพัฒนากายภาพ  ขอ 5              

    4.1 ขอ 5 โครงการตอเติม ชั้น 5 อาคาร 3             
    4.2 

รองคณบดี 

โครงการพัฒนาการใชประโยชนพื้นที่ภายในอาคาร              
          4.2.1 

ฝายพัฒนากายภาพ 

ขอ 5 งานปรับใชพื้นที่อาคาร 1 ชั้น 2             
          4.2.2 งานปรับใชพื้นที่ อาคาร 1 ชั้น 1 ขอ 5             
          4.2.3 งานติดตั้งปายนิเทศในอาคาร ขอ 5             
          4.2.4 ติดตั้งตูนิทรรศการถาวร ขอ 5             
          4.2.5 ปรับปรุงพื้นที่ทํางานหนวยบริการการศึกษา 
                   และศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

ขอ 5      
 

      

          4.2.6 โครงการหองกิจกรรมนิสิต ขอ 5             
   4.3 โครงการติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปดเพื่อความ    
          ปลอดภัย 

ขอ 5      
 

      

 

5. แผนงานพัฒนานิสิต  ขอ 1              

    5.1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต 
            ดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ขอ 1      
 

      

    5.2 

รองคณบดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานทักษะและความรู  
           ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ,  
           ภาษาตางประเทศ และICT 

ขอ 1      
 

      

    5.3 โครงการพัฒนานิสิตดานบุคลิกภาพและ 
           การแตงกาย 

ขอ 1      
 

      

ฝายพัฒนานิสิต 
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พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 แผนงาน/โครงการ ตอบสนอง
วัตถุประสงค  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ผูรับผิดชอบ 

    5.4 โครงการสงเสริมสุขภาพแบบองครวมสําหรับนิสิต  
            (สงเสริมกีฬาและนันทนาการ) 

ขอ 1  
           

    5.5 

รองคณบดี 

โครงการสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อสวนรวม ขอ 1             
    5.6 โครงการปลูกจิตสํานึกคณะศึกษาศาสตร ขอ 1             
    5.7 โครงการปฐมนิเทศ ขอ 1             
    5.8 โครงการปจฉิมนิเทศ ขอ 1             

ฝายพัฒนานิสิต 

6. แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ขอ 4               

    6.1 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม  
           คณะศึกษาศาสตร 

ขอ 4 
            

    6.2 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรับพระราชทาน 
           ปริญญาบัตร 

ขอ 4 
            

   6.3 โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ขอ 4             
   6.4 โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร  ขอ 4             
   6.5 โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร :   ขอ 4 
           ปใหมรังสรรคสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตสดใส 

            

   6.6             โครงการรดน้ําดําหัว  ขอ 4 

คณะกรรมการ
โครงการ 
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พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 ตอบสนอง
วัตถุประสงค 

แผนงาน/โครงการ 
 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ผูรับผิดชอบ 

7. แผนงานบริหารจัดการ  ขอ 5              

   7.1 การพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 
          บริการ 

ขอ 5             

   7.2 โครงการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการของ 
          งานสายสนับสนุน 

ขอ 5             

   7.3 โครงการจัดการความรูภายในสํานักงานเลขานุการ 
          คณะ 

ขอ 5             

          7.3.1 การจัดประชุมกรรมการบริหารสํานักงาน 
                    เลขานุการคณะ 

ขอ 5             

          7.3.2  การจัดประชุมระดับผูปฏิบัติงาน ขอ 5             
          7.3.3 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 
                    ประจําป 

ขอ 5             

          7.3.4 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในสํานักงาน ขอ 5             
          7.3.5 โครงการสัมมนาจัดการความรูเพื่อสงเสริม 
                    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
                    งบประมาณของหนวยงาน 

ขอ 5             

รองคณบดีฝาย
บริหาร 
และ 

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

   7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุนสําหรับ 
          บุคลากรเฉพาะทาง 

ขอ 5              

          7.4.1 โครงการอบรม เรื่อง การตรวจสอบพัสดุ  
                    คงเหลือประจําป 

ขอ 5             หัวหนางานคลัง
และพัสดุ 

          7.4.2 โครงการอบรมการลงโปรแกรม Windows  
                     และการดูแลรักษาคอมพิวเตอรเบื้องตน 

ขอ 5             หัวหนางาน
นโยบายและแผน 
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พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 แผนงาน/โครงการ 
 

ตอบสนอง
วัตถุประสงค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ผูรับผิดชอบ 

7.4.3 โครงการอบรมการดูแลรักษาคอมพิวเตอร 
                       และการรักษาความปลอดภัยใหกับ 
                       คอมพิวเตอร 

ขอ 5 
            

หัวหนางาน
นโยบายและแผน 

7.4.4 โครงการอบรม เรื่อง ระเบียบ 
                       กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ 
                       ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
                       ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552 

ขอ 5 

            

หัวหนางานคลัง
และพัสดุ 

7.5 การสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม ซึ่งจัด 
           โดยหนวยงานภายนอกคณะที่เกี่ยวของกับงานที่ 
            ปฏิบัติ 

ขอ 5  

           

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

และ 
หัวหนางาน 4 งาน 

7.6 โครงการ 5ส และการจัดสํานักงานยุคใหมเพื่อการ 
            พัฒนาปรับปรุงสํานักงานและอาคารสถานที่ 

ขอ 5  
           

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

7.7 การปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการประกัน 
            คุณภาพ 

ขอ 5  
           

หัวหนางาน
นโยบายและแผน 

7.8 โครงการยอดนักบริการ : เคล็ดลับการทํางาน 
            บริการดีและมีความสุข 

ขอ 5 

            

รองคณบดีฝาย
บริหาร 
และ 

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

 
 

 



1.5 แผนงานประกันคุณภาพ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดปฏิทินประเมินป 2553 ในกรอบเวลาปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 
2552 – 31 พฤษภาคม 2553)  และกําหนดใหคณะศึกษาศาสตรรับการประเมินในวันท่ี 29 – 30 กรกฎาคม 2553 นั้น 
เพ่ือใหการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตรดําเนินไปดวยความเรียบรอย คณะศึกษาศาสตรจึงกําหนดแผนงาน
ประกันคุณภาพ ประจําป 2553 โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 
12/2552  เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2552 ดังนี้  
 

ปการศึกษา  2552 ปการศึกษา  2553 

พ.ศ.
2552 

พ.ศ. 2553 
กิจกรรม 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

9 ธ.ค. 1.เสนอรางแผนงานประกันคุณภาพ ประจําป 
2553 ในท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ 

           

2. 
 

29 ภาควิชา/สํานักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ เสนอ
ช่ือผูประเมินภายนอกคณะ ม.ค. 

          

3. คณะรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของแลวสงให
ภาควิชาตรวจสอบ 

           
 

4. คณะสงแบบฟอรมรายงาน SAR .ให
ภาควิชา/สํานักงาน/โรงเรียนสาธิตฯ   

26 
ก.พ. 

        
 

5. คณะพิจารณาเสนอชื่อกรรมการประเมิน
เพื่อใหสํานักประกันจัดทําคําสั่งแตงต้ัง 

 
 

 
31 
มี.ค. 

       
 

6. ภาควิชา/สํานักงาน/โรงเรยีนสาธิตฯ เตรียม
จัดทํา SAR และเตรียมหลักฐาน 

 
 

         
 

7. ภาควิชา/สํานักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ สง 
SAR  ใหคณะ 

 
 

  
19 
เม.ย. 

      
 

8. คณะดําเนินการประเมินภาควิชา/สํานักงานฯ 
/โรงเรียนสาธิตฯ 

 
 

  26 เม.ย. -7  พ.ค.      
 

9. คณะแจงผลการประเมินคุณภาพภายในให
ภาควิชา/สํานักงาน/โรงเรียนสาธิตฯ และให
สงแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 สัปดาห 

 
 

   31 พ.ค.       
 

10. คณะจัดทํา SAR  และเตรียมเอกสาร
หลักฐาน 

 
 

         
 

11. คณะสง Common Data Set ใหสํานัก
ประกันคุณภาพ 

 
 

     2 ก.ค.     
 

12. คณะสง SAR ใหมหาวิทยาลัย        21 ก.ค.      

13.  
 

 
 
 

   
29 -30 

มหาวิทยาลัยประเมินคุณภาพภายในคณะ  
ก.ค. 

   
 

14. คณะแกไขเลม SAR ตามผลการประเมิน
ของกรรมการและสงใหสํานักประกัน
คุณภาพ 

 
 

      
6 

ส.ค. 
  

 

15. 
 

 
      

30 กรรมการประเมินสงรายงานผลการ
ประเมินใหคณะ ส.ค. 

  
 

16. 
 

 
        

30  คณะทําแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพเสนอ
มหาวิทยาลัย ต.ค. 
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1.6 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหารงาน 
 

 แผนภูมิโครงสรางองคกร (ปจจุบัน) 
 
 

ภาควิชาการศึกษา 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา 
และการแนะแนว 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ภาควิชาพลศึกษา 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา * 

ภาควิชา 

 

คณะศึกษาศาสตร 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา 

งานคลังและพัสดุ 

งานนโยบายและแผน 

สํานักงานเลขานุการคณะ 

- หนวยงานสารบรรณ 

- หนวยการเจาหนาที่ 
- หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

- หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
- หนวยโสตทัศนศึกษา 
- หนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 

- หนวยการเงินและบัญชี 
- หนวยพัสด ุ

- หนวยแผนและงบประมาณ 
- หนวยสารสนเทศ 

- หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* แบงสวนราชการภายในคณะศึกษาศาสตร ฐานะเทยีบเทาภาควิชา โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   ในการประชุมคร้ังที่ 11/2545 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 
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 แผนภูมิหนวยงานท่ีดําเนนิการสนับสนนุดานการเรียนการสอน (ปจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 เดิมช่ือศูนยปฏิบัติการวิจัยการสอนและครุศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 24 เมษายน 2551 
3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 
 

 
 

ศูนยพัฒนาและบริการ 

ศูนยวิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่
ตองการความชวยเหลือพิเศษ 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 

รายวิชากิจกรรมพลศึกษา 

ศูนยฝกอบรมและพัฒนา 

1 

2 

3 

3 

3 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา 

บุคลากรทางอาชีวศึกษา 

และการแนะแนว 

 

โครงการหองปฏิบัติการ 
ทางจิตวิทยา 

ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร 

ภาควิชาเทคโนโลยี 

ศูนยจัดการคุณภาพการศึกษา 

การศึกษา 

ศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

ภาควิชาการศึกษา 

ศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม”  
ศูนยการศึกษาเชิงหรรษา 
ศูนยพัฒนาสุขภาพและทักษะกลไกการเคล่ือนไหว 

ภาควิชาพลศึกษา 

 
คณะศึกษาศาสตร 
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1.7 รายน
   

ามผูบริหาร และคณะกรรมการชุดตางๆ 

  คณะกรรมการประจําคณะ 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย  ไชยโส คณบด ี
2. ศาสตราจารย ดร. บุญธรรม  จิตตอนันต ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผูชวยศาสตราจารยอัญชัน  เกียรติบุตร รองคณบดีฝายบริหาร 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ยุตาคม รองคณบดีฝายวิชาการ 
5. รองศาสตราจารย ดร.เรณุมาศ  มาอุน รองคณบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ 
6. รองศาสตราจารยสุวิช  บุตรสุวรรณ รองคณบดีฝายพัฒนากายภาพ 
7. รองศาสตราจารยชาญชัย ขันติศิริ รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 
8. ดร.เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  สารสวาง หัวหนาภาควชิาการศึกษา 
10. ผูชวยศาสตราจารยวรพมิพ  ถิระวัฒน หัวหนาภาควชิาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
11. ผูชวยศาสตราจารย น.ต.ดร.สัญชัย  พัฒนสิทธ์ิ หัวหนาภาควชิาเทคโนโลยีการศึกษา 
12. ผูชวยศาสตราจารยพีระ  มาลีหอม หัวหนาภาควชิาพลศึกษา 
13. รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล หัวหนาภาควชิาอาชีวศึกษา 
14. รองศาสตราจารย ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ อาจารยใหญโรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท  จันทรา ผูแทนคณาจารยคณะศึกษาศาสตร 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิัย  ดําสุวรรณ ผูแทนคณาจารยโรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

17. นางสุวรรณี  ประสานเกลียว หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชีพสุมน  รังสยาธร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 
19. ดร.พิกุล  เอกวรางกูร ผูชวยคณบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ 
20. ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญู เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ 
21. ดร.วารุณี  ลัภนโชคด ี ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ 
22. นางสาวยุพนิ  วงษอุบล ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ 

  
 
 
 
 
0 
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 คณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ 
 

 1. คณะกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตร 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

2. คณะกรรมการจัดการขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 
3. คณะอนุกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

 5. คณะกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

6. คณะกรรมการผูรับผิดชอบรายวิชาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนเพื่อการศึกษา 
 รองคณบดีฝายบริหาร (ผศ.อัญชัน  เกียรติบุตร)    ประธานกรรมการ 
7.  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

        รองคณบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ (รศ.ดร.เรณมุาศ  มาอุน)  ประธานกรรมการ 

 8.  คณะกรรมการบริหารศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร 
  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ (รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุน)  ประธานกรรมการ 

9.  คณะกรรมการวิชาการ 
        รองคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม)    ประธานกรรมการ 

 10. คณะกรรมการบริหารศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพ 
  รองคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม)    ประธานกรรมการ 

11. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 
  รองคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม)    ประธานกรรมการ 

12.  คณะกรรมการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
  รองคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม)    ประธานกรรมการ 

13.  คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาดานหลักสูตร 
        ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.ชีพสุมน รังสยาธร)   ประธานกรรมการ 

14. คณะกรรมการโครงการจัดทําหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.ชีพสุมน รังสยาธร)   ประธานกรรมการ 
 15. คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนในพื้นท่ีคณะศึกษาศาสตร 
  รองคณบดีฝายพัฒนากายภาพ (รศ.สุวิช  บุตรสุวรรณ)   ประธานกรรมการ 
 

 23



 คณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ (ตอ) 
16.  คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต 

  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต (รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ)   ประธานกรรมการ 
 17. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ 
  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (ดร.เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ) ประธานกรรมการ 
 18. คณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษาเชิงหรรษา 
  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (ดร.เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ) ประธานกรรมการ 
 19. คณะกรรมการจัดทําวารสารศึกษาศาสตรปริทัศน 
  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (ดร.เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ) ประธานกรรมการ 
 20. คณะกรรมการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร 
  รศ.ดร.กรรวี  บุญชัย       ประธานกรรมการ 
 21. คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะศึกษาศาสตร 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 
22. คณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมสัมมนา เร่ือง การจัดการความรูเพื่อขับเคล่ือน 

คณะศึกษาศาสตรสูความสําเร็จ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

23.  คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร ครบรอบปท่ี  40 
  รองคณบดีฝายบริหาร (ผศ.อัญชัน  เกียรติบุตร)    ประธานกรรมการ 

24.   คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติของคณะศึกษาศาสตร  
 (International Conference on Teacher Professional Development:  
        Searching for New paradigms, Agendas and Networks) 

  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ (รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุน)  ประธานกรรมการ 
25.  คณะกรรมการอํานวยการจัดงานศึกษาศาสตร 40 ป : นนทรีคืนถ่ิน 

  รองคณบดีฝายพัฒนากายภาพ (รศ.สุวิช  บุตรสุวรรณ)   ประธานกรรมการ 
 26. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเขารวมโครงการ Student Exchange Program:  

One Semester at Griffith University in Australia 
  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (ดร.เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ) ประธานกรรมการ  
 

1.8  ขอมูลสถิติ 
 

 1.8.1 พื้นท่ี 
           คณะศึกษาศาสตร ปจจุบันมีอาคารสํานักงานและเพ่ือการเรียนการสอนท้ังหมด 3 อาคารดังนี้ 
           อาคาร 1 เปนอาคาร 4 ช้ัน สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2516 (ช้ัน 4 ตอเติมเพ่ิมเม่ือ พ.ศ. 2549) เปนท่ีตั้งของ

สํานักคณบดี สํานักงานเลขานุการคณะ ศูนยจัดการคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษาเชิงหรรษา  ศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ หองประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ  ณ นคร หองประชุม ศ.ดร.อุบล   เรียงสุวรรณ และหองเรียน 
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           อาคาร  2 เปนอาคาร  3 ช้ัน  สรางเสร็จเ ม่ือ  พ .ศ .  2518 เปนท่ีตั้งของหองประชุมสารนิเทศ                  
ยุพา   วีระไวทยะ งานบริการการศึกษา  ศูนยวัสดุการศึกษา ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และหองเรียน 

           อาคาร 3 อาคารศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปนอาคาร 4 ช้ัน สรางเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2536 
เปนท่ีตั้งของศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาการศึกษา 
ภาควิชาอาชีวศึกษา หองประชุม 1 และหองเรียน  ปจจุบันกําลังดําเนินการตอเติมช้ัน 5  เพื่อใชเปนหองประชุม และ
หองเรียน โดยปรับปรุงต้ังแต มกราคม  2553 เปนตนไป 

1.8.2 หลักสูตร 
 

ตารางท่ี 1.1 หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2552 
 

ภาควิชา 
หลักสูตรสาขาวิชา รวม 

กศ. จศ. ทศ. พล. อศ. 
หมายเหตุ 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4  1 1 1 7  

1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (1)        
2. สาขาวิชาอาชีวศึกษา (1)       ภาคพิเศษเปดสอนที่สกลนคร 
3. สาขาวิชาพลศึกษา        
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ภาคภาษาไทย  
    และภาคภาษาอังกฤษ 

      
 

5. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (1)        
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (1)        
7.        สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (1) 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 6 1 1 3 3 14  

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (1)        
2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา        
3. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (1)        
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (1)        
5. สาขาวิชาพลศึกษา (1)        
6. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (1)        
7. สาขาวิชาสุขศึกษา (1)        
8. สาขาวิชานันทนาการ        
9. สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (1)       ไมเปดรับนิสิตแตยังมีการจัดการเรียนการสอน 

สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน (1) 10.        
11. สาขาวชิาปฐมวัยศึกษา (1)        
12. สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา       เปดรับนิสิตในภาคปลาย 

สาขาวชิาการสอนคณิตศาสตร (1) 13.        
14. สาขาวชิาวิทยาศาสตรศึกษา (1)        

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2   2 2 6  

1. สาขาวิชาพลศึกษา          
2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา        
3. สาขาวิชาสุขศึกษา        
4. สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา         
5. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร        
6.        สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

รวมจํานวนหลักสูตร 12 1 2 6 6 27  

หมายเหตุ  (1) เปดสอนท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ       ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 
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1.8.3 นิสิต 
 

ตารางท่ี 1.2 จาํนวนนิสิตในแตละระดับ ประจําปการศึกษา 2548-2552 
 

จํานวนนิสิตท้ังหมด 

2548 2549 2550 2551 2552 ระดับ/สาขาวิชา 

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ 

ระดับปริญญาเอก 

พลศึกษา  13 - 10 - 9 - 9 - 10 - 

หลักสูตรและการสอน  53 53 31 43 36 55 24 72 21 64 

วิทยาศาสตรศึกษา(ศษ.ด.) 4 - 1 - 2 - 7 - 2 - 

วิทยาศาสตรศึกษา(ปร.ด.) 31 - 29 - 23 - 19 - 20 - 

อาชีวศึกษา  38 26 38 26 39 - 40 2 41 - 

การบริหารการศึกษา 24 - 20 19 17 37 15 50 14 50 

เทคโนโลยีการศึกษา 14 - 22 17 22 15 23 15 15 35 

การวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา 

- - 6 - 5 15 9 28 14 37 

177 79 157 105 153 122 146 167 137 186 
รวมปริญญาเอก 

256 262 275 313 323 
  หมายเหตุ 

 ขอมูลนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ ปการศึกษา 2552 โดยหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
    ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2553 

 ขอมูลนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ ปการศึกษา 2552 โดยศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  
   ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2553 
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ตารางท่ี 1.2 (ตอ) 
 

จํานวนนิสิตท้ังหมด 

2548 2549 2550 2551 2552 ระดับ / สาขาวิชา 

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ 

ระดับปริญญาโท 

7 128 2 122 6 124 10 105+144* 4 85+144* การบริหารการศึกษา  

9 - 4 - 4 - 3 - 1 - การศึกษาผูใหญ 

1 - 7 - 12 19 13 44 10 55 การสอนคณิตศาสตร 

5 - 2 - 2 - 2 - - - การสอนภาษาฝร่ังเศส 

11 - 2 - 1 - 2 - 2 - การสอนภาษาอังกฤษ 

17 - 14 - 25 - 13 - 8 - การสอนวทิยาศาสตร 

- - - - - - 18  24 25 วิทยาศาสตรศึกษา 

29 - 21 - 28 - 26 - 25 - คหกรรมศาสตรศกึษา 

12 - 7 - 3 - 4 - 1 - คุรุศาสตรเกษตร 

25 - 23 - 26 - 28 - 21 20 จิตวิทยาการศึกษาฯ 

48 139 36 132 53 119 47 122 38 114 เทคโนโลยีการศึกษา 

39 41 43 26 42 23 35 48 30 56 พลศกึษา 

29 - 26 34 29 65 24 92 20 103 วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

46 56 - - - - - - - - วิทยาศาสตรการกฬีา** 

9 76 8 41 12 45 8 49 5 41 สุขศึกษา 

19 - 11 - 4 12 1 37 1 33 หลักสูตรและการสอน 

22 - 16 - 14 - 11 - 4 - นันทนาการ 

23 - 14 - 18 - 16 28 24 57 ปฐมวัยศึกษา 

8 - 7 - 7 - 4 23 - 38 ธุรกิจศึกษา 

พัฒนอาชีวศึกษา - - - - 12 - 19 - 28 - 

359 440 243 355 298 407 284 692 246 771 
รวมปริญญาโท 

799 598 705 976 1,017 

      หมายเหตุ 
       ขอมูลนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ ปการศึกษา 2552 โดยหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

    ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2553 
       ขอมูลนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ ปการศึกษา 2552 โดยศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  

   ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2553 
  * ตัวเลขท่ีขีดเสนใตหมายถึงจํานวนนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ  เปดสอน ณ จังหวัดกระบ่ี 
  ** เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2548 จัดต้ังคณะวิทยาศาสตรการกีฬาเปนหนวยงานภายในระดับคณะ 
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ตารางท่ี 1.2 (ตอ) 
 

จํานวนนิสิตท้ังหมด 

2548 2549 2550 2551 2552 ระดับ / สาขาวิชา 

ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

12 - 13 - 10 - 11 - - - วิชาชีพครูวิทยาศาสตร 

รวมประกาศนียบัตร ฯ 12 - 13 - 10 - 11 - - - 

ปริญญาตรี 

95 - 100 - 99 - 120 - 120 - การสอนคณิตศาสตร  

104 - 110 - 104 - 128 - 125 - การสอนวิทยาศาสตร  

111 - 92 - 83 - 1 - - - ศษ. - คหกรรมศาสตร 

- - - - - - 93 - 90 - คหกรรมศาสตรศึกษา 

92 - 65 - 43 - 43 - 20 - ธุรกิจศึกษา 

- - - - - - - - 30 - ธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา 

105 - 43 - 15 - 5 - 2 - ศษ. - พลศึกษา(วท.บ.) 

136 - 75 - 19 - 10 - 2 - ศษ. - พลศึกษา(ศศ.บ.) 

214  266 - 330 - 375 - 368 - พลศึกษา (ศษ.บ.) 

94 - 84 - 93 - 121 - 124 - สุขศึกษา 

รวมปริญญาตรี 951 - 835 - 786 - 896 - 881 - 

รวมทั้งหมด 2,006 1,695 1,766 2,196 2,221 
            หมายเหตุ 

 ขอมูลนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ ปการศึกษา 2552 โดยหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
    ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2553 

 ขอมูลนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ ปการศึกษา 2552 โดยศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  
   ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2553 
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1.8.5 อัตรากําลัง 
 

ตารางท่ี 1.3 จาํนวนอาจารยคณะศึกษาศาสตรจําแนกตามคุณวุฒ ิปการศึกษา 2552 
 

คุณวุฒิ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
11รวม 

 
ภาควิชา 

ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. 

 
รวมทั้งหมด 

การศึกษา - - 1 4 17 18 18 22 40 

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว - - 3 - 2 1 5 1 6 

เทคโนโลยีการศึกษา - - 3 - 4 2 7 2 9 

พลศึกษา - - 10 13 7 3 17 16 33 

อาชีวศึกษา - - 4 3 9 11 13 14 27 

รวม - - 21 20 39 35 60 55 115 

รวมทั้งหมด (คณะ) - 41 74 115 115 

โรงเรียนสาธิตฯ  บางเขน 42 16 128 47 13 - 183 63 246 

รวมทั้งหมด(ร.ร.สาธิตฯ) 58 175 13 246 246 

รวมทั้งหมด 58 216 87 361 361 
     หมายเหตุ 
      ขอมูลโดยหนวยการเจาหนาท่ี ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 
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ตารางท่ี 1.4 จาํนวนอาจารยคณะศึกษาศาสตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2552 
 

  ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอง 
ศาสตราจารย 

ศาสตราจารย 

 
รวม 

 
ภาควิชา 

 
ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. ขาราชการ พนง. 

 
รวม

ท้ังหมด 

- 19 6 3 11 - 1 - 18 22 40 การศึกษา 

จิตวิทยาการศึกษาฯ - 1 3 - 2 - - - 5 1 6 

เทคโนโลยีการศึกษา - 1 2 1 5 - - - 7 2 9 

2 16 7 1 7 - - - 16 17 33 พลศึกษา 

2 13 5 - 6 1 - - 13 14 27 อาชีวศึกษา 

รวม 4 50 23 5 31 1 1 - 59 56 115 

รวมทั้งหมด(คณะ) 54 28 32 1 115 115 

64 62 99 1 20 - - - 183 63 246 โรงเรียนสาธิตฯ  บางเขน 

รวมทั้งหมด (สาธิตฯ) 126 100 20 - 246 246 

รวมทั้งหมด 180 128 52 1 361 361 
หมายเหตุ 

 ขอมูลโดยหนวยการเจาหนาท่ี ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 

 
ตารางท่ี 1.5 จาํนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 
 

ขาราชการ ลูกจาง 
ภาควิชา/หนวยงาน 

สาย ข สาย ค 

พนักงาน
งบประมาณ ประจํา ชั่วคราว 

พนักงานเงิน
รายได 

รวม 

ภาควิชาการศึกษา - - - - 2 4 6 
จิตวิทยาการศึกษาฯ - - - - - - - 
เทคโนโลยีการศึกษา - - - - 2 1 3 
พลศึกษา - - - - 1 2 3 
อาชีวศึกษา 1 - - - - 1 2 
สํานักงานเลขานุการคณะ  3 17 3 18 6 14 61 

รวม 4 17 3 18 11 22 75 
โรงเรียนสาธิตฯ  บางเขน 2 10 - 21 130 102 265 
ศูนยการศึกษาฯ"คุณพุม" - - 4 - - - 4 

รวมทั้งหมด 6 27 7 39 141 124 344 
 

  หมายเหตุ 
   ขอมูลโดยหนวยการเจาหนาท่ี ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 
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1.9  รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 
  30 กันยายน 2552) รายไตรมาส   
ตารางท่ี 1.6 รายรับจริงของภาควิชา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

รายไดจริง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ประเภทรายรับ 

(ต.ค. - ธ.ค.51) (ม.ค.-มี.ค.52) (เม.ย.-มิ.ย.52) (ก.ค.-ก.ย.52) 

รวม 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล - - - - - 

1.1 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหตาม พรบ. 
      งบประมาณรายจายประจําป - - - - - 

1.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประเภทอืน่ - - - - - 

2. เงินรายไดจากการจัดการศึกษา 522,239.25 1,853,087.00 2,310,866.00 2,414,652.00 7,100,844.00 
2.1 เงินบํารุงการศึกษา - - 1,820,366.00 - 1,820,366.00 

2.1.1 เงินรับจากหนวยงาน - - - - - 
2.1.2 เงินรับจากการจัดสรรให - - 1,820,366.00 - 1,820,366.00 
2.2 เงินคาหนวยกิต 97,617.50 1,758,276.00 - - 1,855,894.00 
2.3 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 424,621.75 94,811.00 490,500.00 - 1,009,933.00 

2.4 เงินรายไดที่ไดรับจัดสรรจากโครงการภาคพิเศษ - - - - - 

2.4.1 เงินรับจากหนวยงาน - - - - - 

2.4.2 เงินรับจากการจัดสรรให - - - - - 
2.5 เงินจัดสรรผลประโยชนจากหลักสูตรภาคพิเศษ - - - 2,414,652.00 2,414,652.00 

3. เงินรายไดจากการบริการวิชาการ 67,302.00 416,838.00 148,959.00 283,361.00 916,460.00 
3.1 เงินรายไดจาการประยุกตและบริการวิชาการ - 381,812.00 79,140.00 157,842.00 618,794.00 
3.2 เงินรายไดสุทธโิครงการพัฒนาวิชาการ 67,302.00 35,026.00 69,819.00 125,519.00 297,666.00 

3.3 เงินรายไดจาการวิจัยคาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร - - - - - 

4. เงินรายไดจากการบริหารงาน - - - - - 

4.1 เงินรายไดจากการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ - - - - - 

4.2 เงินรายไดจากการบริหารสินทรัพย - - - - - 

4.3 เงินรายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากท่ีราชพัสดุ - - - - - 

5. เงินรายไดดอกเบ้ีย - - - - - 

5.1 เงินรายไดจากดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก - - - - - 

5.2 เงินรายไดจากดอกเบ้ียรับจากการลงทุน - - - - - 

6. รายไดจากการรบับริจาค 10,000.00 - - - 10,000.00 
6.1 ประเภทเงินรายไดจาการรับบริจาค 10,000.00 - - - 10,000.00 

7. เงินอุดหนุน  - - 175,000.00 2,123,191.00 2,298,191.00 
7.1 เงินรายไดประเภทเงินอุดหนุน - - 175,000.00 2,123,191.00 2,298,191.00 

8. รายไดอื่น  438,900.00 46,000.00 3,100.00 2,212,842.00 2,700,842.00 

8.1 รายไดหรือผลประโยชนจากการรวมลงทุน - - - - - 
8.2 รายไดอื่น ๆ 438,900.00 46,000.00 3,100.00 2,212,842.00 2,700,842.00 

รวม 1,038,441.25 2,315,925.00 2,637,925.00 7,034,046.00 13,026,337.00 
หมายเหตุ 

 ขอมูลโดยงานคลังและพัสดุ 
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ตารางท่ี 1.7 รายรับจริงของสํานักงานเลขานุการคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

รายไดจริง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ประเภทรายรับ 

(ต.ค. - ธ.ค.51) (ม.ค.-มี.ค.52) (เม.ย.-มิ.ย.52) (ก.ค.-ก.ย.52) 

รวม 

1. เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล - - - - - 
1.1 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหตาม พรบ. 
      งบประมาณรายจายประจําป - - - - - 

1.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประเภทอืน่ - - - - - 

2. เงินรายไดจากการจัดการศึกษา 1,632,475.00 4,484,471.00 2,639,617.00 15,198,885.00 23,955,448.00 

2.1 เงินบํารุงการศึกษา - - - - - 

2.1.1 เงินรับจากหนวยงาน - - - - - 
2.1.2 เงินรับจากการจัดสรรให 1,620,662.00 - - - 1,620,662.00 
2.2 เงินคาหนวยกิต 11,813.00 4,451,730.00 2,639,617.00 2,320,967.00 9,424,127.00 
2.3 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา - 32,741.00 - 9,746,918.00 9,779,659.00 
2.4 เงินรายไดที่ไดรับจัดสรรจากโครงการภาคพิเศษ - - - - - 
2.4.1 เงินรับจากหนวยงาน - - - - - 
2.4.2 เงินรับจากการจัดสรรให - - - - - 
2.5 เงินจัดสรรผลประโยชนจากหลักสูตรภาคพิเศษ - - - 3,131,000.00 3,131,000.00 

3. เงินรายไดจากการบริการวิชาการ 62,584.00 42,487.00 84,532.00 106,809.00 296,412.00 

3.1 เงินรายไดจาการประยุกตและบริการวิชาการ 24,840.00 26,011.00 33,470.00 66,399.00 150,720.00 
3.2 เงินรายไดสุทธโิครงการพัฒนาวิชาการ 37,744.00 16,476.00 51,062.00 40,410.00 145,692.00 
3.3 เงินรายไดจาการวิจัยคาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร - - - - - 

4. เงินรายไดจากการบริหารงาน 118,476.00 64,260.00 75,900.00 62,640.00 321,276.00 
4.1 เงินรายไดจากการขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ - - - - - 
4.2 เงินรายไดจากการบริหารสินทรัพย 118,476.00 64,260.00 75,900.00 62,640.00 321,276.00 
4.3 เงินรายไดหรือผลประโยชนที่ไดมาจากท่ีราชพัสดุ - - - - - 

5. เงินรายไดดอกเบ้ีย - 23,243.00 - 24,032.00 47,275.00 
5.1 เงินรายไดจากดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก - 23,243.00 - 24,032.00 47,275.00 
5.2 เงินรายไดจากดอกเบ้ียรับจากการลงทุน - - - - - 

6. รายไดจากการรบับริจาค - 11,000.00 - - 11,000.00 

6.1 ประเภทเงินรายไดจาการรับบริจาค - 11,000.00 - - 11,000.00 

7. เงินอุดหนุน  - 1,261,663.00 704,000.00 545,253.00 2,510,916.00 

7.1 เงินรายไดประเภทเงินอุดหนุน   1,261,663.00 704,000.00 545,253.00 2,510,916.00 

8. รายไดอื่น  1,139,680.00 1,214,918.00 871,635.00 536,644.00 3,762,877.00 
8.1 รายไดหรือผลประโยชนจากการรวมลงทุน - - - - - 
8.2 รายไดอื่น ๆ 1,139,680.00 1,214,918.00 871,635.00 536,644.00 3,762,877.00 

รวม 2,953,215.00 7,102,042.00 4,375,684.00 16,474,263.00 30,905,204.00 
หมายเหตุ 

 ขอมูลโดยงานคลังและพัสดุ 
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ตารางท่ี 1.8 รายจายจริงของภาควิชา ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

 คาใชจายจริง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ประเภทรายจาย 

(ต.ค. - ธ.ค.51) (ม.ค.-มี.ค.52) (เม.ย.-มิ.ย.52) (ก.ค.-ก.ย.52) 

รวม 

1.งบบุคลากร 218,654.00 229,813.00 241,232.00 204,343.00 894,042.00 
1.1 คาจางชั่วคราวรายเดือน - - - - - 
1.2 คาจางลูกจางตามสัญญาพนักงาน 204,898.00 215,532.00 225,508.00 193,605.00 839,543.00 
1.3 คาจางชั่วคราวรายวัน - - - - - 
1.4 คาประกันสังคม 10,285.00 10,811.00 11,277.00 5,369.00 37,742.00 
1.5 สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 3,471.00 3,470.00 4,447.00 5,369.00 16,757.00 

2.งบดําเนินงาน 1,587,548.00 846,373.60 1,373,406.00 1,437,435.00 5,244,763.00 
2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 1,586,075.00 829,814.60 1,366,802.00 1,411,371.00 5,194,063.00 
2.2 คาสาธารณูปโภค 1,473.00 16,559.00 6,604.00 26,064.00 50,700.00 

3.งบลงทุน 53,925.00 135,606.00 580,887.00 282,422.00 1,052,840.00 
3.1 คาครุภัณฑ 53,925.00 135,606.00 580,887.00 282,422.00 1,052,840.00 
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - 

4.งบอุดหนุน 414,589.00 839,372.00 250,297.00 431,555.00 1,935,813.00 

4.1 คาใชจายอุดหนุนท่ัวไปเพื่อการดําเนินงาน 324,686.00 821,572.00 245,057.00 377,383.00 1,768,698.00 
4.1.1 คาใชจายเงินอุดหนุนหนวยงาน 5,298.00 5,220.00 114,006.00 6,023.00 130,547.00 
4.1.2 คาใชจายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต 1,000.00 9,807.00 20,070.00 9,375.00 40,252.00 
4.1.3 คาใชจายอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 292,088.00 343,845.00 71,081.00 89,394.00 796,408.00 
4.1.4 คาใชจายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา - 363,000.00 - - 363,000.00 
4.1.5 คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร 26,300.00 99,700.00 39,900.00 272,591.00 438,491.00 
4.1.6 คาใชจายอุดหนุนอื่น ๆ - - - - - 

4.2 คาใชจายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - - - - - 
4.2.1 คาใชจายเพื่อการลงทุนของหนวยงานในสังกัด - - - - - 

4.3 คาใชจายอุดหนุนเฉพาะกิจเพือ่การดําเนินงาน 89,903.00 17,800.00 5,240.00 54,172.00 167,115.00 
4.3.1 คาใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการตาง ๆ 89,903.00 17,800.00 5,240.00 54,172.00 167,115.00 

5.งบรายจายอื่น - - - - - 
5.1 คาใชจายอื่นที่เสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการ  
      เฉพาะกิจ - - - - - 

6.เงินกันไวเบิกเหลือ่มป - -  - - 

6.1 งบลงทุน - - - - - 
6.1.1 คาครุภัณฑ - - - - - 
6.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - 
6.1.3 หมวดอื่น ๆ  - - - - - 

รวม 2,274,716.00 2,051,164.60 2,445,822.00 2,355,755.00 9,127,458.00 
หมายเหตุ 

 ขอมูลโดยงานคลังและพัสดุ 
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ตารางท่ี 1.9 รายจายจริงของสํานักงานเลขานุการคณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
 

คาใชจายจริง ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ประเภทรายจาย 

(ต.ค. - ธ.ค.51) (ม.ค.-มี.ค.52) (เม.ย.-มิ.ย.52) (ก.ค.-ก.ย.52) 

รวม 

1.งบบุคลากร 560,093.33 591,109.00 579,868.00 608,880.00 2,339,950.00 
1.1 คาจางชั่วคราวรายเดือน - - - - - 
1.2 คาจางลูกจางตามสัญญาพนักงาน 529,584.33 559,916.00 549,350.00 584,381.00 2,223,231.00 
1.3 คาจางชั่วคราวรายวัน - - - - - 
1.4 คาประกันสังคม 21,077.00 22,080.00 22,064.00 14,728.00 79,949.00 
1.5 สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ มก. 9,432.00 9,113.00 8,454.00 9,771.00 36,770.00 

2.งบดําเนินงาน 2,618,890.00 1,631,555.00 2,070,143.00 2,425,431.00 8,746,019.00 
2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 2,013,590.00 1,568,097.00 2,047,086.00 2,171,037.00 7,799,810.00 
2.2 คาสาธารณูปโภค 605,300.00 63,458.00 23,057.00 254,394.00 946,209.00 

3.งบลงทุน 1,315,230.00 509,792.00 5,406,472.00 3,132,045.00 10,363,539.00 
3.1 คาครุภัณฑ 1,315,230.00 245,076.00 1,110,400.00 2,555,937.00 5,226,643.00 
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 264,716.00 4,296,072.00 576,108.00 5,136,896.00 

4.งบอุดหนุน 1,369,633.40 1,440,071.00 1,453,019.00 3,895,676.00 8,158,399.40 

4.1 คาใชจายอุดหนุนท่ัวไปเพื่อการดําเนินงาน 1,019,633.40 1,440,071.00 823,019.00 1,784,345.00 5,067,068.40 
4.1.1 คาใชจายเงินอุดหนุนหนวยงาน 161,699.00 675.00 195,277.00 47,813.00 405,464.00 
4.1.2 คาใชจายเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต 102,444.40 1,303,146.00 79,619.00 108,498.00 1,593,707.00 
4.1.3 คาใชจายอุดหนุนกิจกรรมเพื่อสังคม 55,040.00 - - 106,440.00 161,480.00 
4.1.4 คาใชจายเงินอุดหนุนทุนการศึกษา 418,000.00 - - 1,367,936.00 1,785,936.00 
4.1.5 คาใชจายเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร 21,200.00 136,250.00 548,123.00 153,658.00 859,231.00 
4.1.6 คาใชจายอุดหนุนอื่น ๆ 261,250.00       261,250.00 

4.2 คาใชจายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - - - - - 
4.2.1 คาใชจายเพื่อการลงทุนของหนวยงานในสังกัด - - - - - 

4.3 คาใชจายอุดหนุนเฉพาะกิจเพือ่การดําเนินงาน 350,000.00 - 630,000.00 2,111,331.00 3,091,331.00 
4.3.1 คาใชจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการตาง ๆ 350,000.00 - 630,000.00 2,111,331.00 3,091,331.00 

5.งบรายจายอื่น - 202,690.00 - - 202,690.00 
5.1 คาใชจายอื่นที่เสนอขออนุมัติตามรายการ/โครงการ 
      เฉพาะกิจ - 202,690.00 - - 202,690.00 

6.เงินกันไวเบิกเหลือ่มป - - - - - 

6.1 งบลงทุน - - - - - 
6.1.1 คาครุภัณฑ - - - - - 
6.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - 
6.1.3 หมวดอื่น ๆ  - - - - - 

รวม 5,863,846.73 4,375,217.00 9,509,501.98 10,062,032.00  29,810,597.71 
หมายเหตุ 

 ขอมูลโดยงานคลังและพัสดุ 
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บทที่ บทท่ี 2  2

ผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ  
 

2.1  รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป  
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดปณิธานไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ ตั้งแตเร่ิมกอต้ังในป พ.ศ. 
2512 คือ “ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยปญญาและคุณธรรม” กลาวคือ เปนผูท่ีมีความรูในสาขาวิชาท่ีจะนําไปถายทอด
ได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความใฝรูอยูเสมอ รูจักรับผิดชอบ ไตรตรองดวยหลักการและเหตุผล มีบุคลิกภาพ
เหมาะสมตามแบบของวัฒนธรรมไทย มีความภาคภูมิใจ ศรัทธาตอวิชาชีพและยึดม่ันในจรรยาบรรณครู 
 ปณิธานเหลานี้ยังคงเปนจุดยึดเหน่ียวในการทํางานของคณะตลอดเวลา 40 ป แตชวงเวลา 3-4 ปนี้  
คณะศึกษาศาสตรไดรับบุคลากรรุนใหมเขามาทํางานเปนจํานวนมาก คณบดีจึงจดัใหมีการประชุมบุคลากรทุกฝาย 
ท้ังผูบริหาร หัวหนาภาควชิา อาจารย อาจารยพนกังาน ขาราชการ และเจาหนาท่ีมารวมกันศึกษา ตีความปณิธาน
ของคณะเพื่อวางเปนกรอบกาํกับการดําเนนิงานของคณะเม่ือตนปการศึกษา 2551 โดยรวมกนักําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร วัตถุประสงค ผลผลิต มาตรการ และตัวบงช้ีท่ีใชในการประกนัคุณภาพของคณะ
ศึกษาศาสตร ใหทันตอยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากนัน้ไดประชุมบุคลากร
ท้ังหมดเพื่อทําประชาพิจารณและกําหนดใชเปนแผนยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตรตอไป 
 แผนยุทธศาสตรนี้ไดประชาสัมพันธผานทาง Website ของคณะ จัดทําเปนเอกสารแผนพับ และโปสเตอร
แจกจายแกอาจารยและบุคลากรอื่นๆ เพื่อติดประชาสัมพันธท้ังในอาคารและหองทํางาน เพื่อใหเกิดความตระหนัก
ระลึกถึงเปาหมายรวมกันในการทํางาน เม่ือไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเรียบรอยแลว คณะศึกษาศาสตรไดมีการจัดทํา
แผนงานประจําปท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนโดยในแผนงานมีการกําหนดเปาหมาย ตัวบงช้ีการ
ดําเนินงาน เพื่อใชประเมินความสําเร็จ และมีการติดตาม ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี ปละ 2 คร้ัง เพื่อนําผลท่ี
ไดมาใชในการปรับปรุงพัฒนาแผนงานในปตอ ๆ ไป เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะเปนไปตามแผนยุทธศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพ 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 1. หลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2552 รวมทั้งส้ิน 27 หลักสูตร แยกเปนระดับ

ปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 21 หลักสูตร ประกอบดวยระดับปริญญาโท 14 หลักสูตร ระดับปริญญา
เอก 7 หลักสูตร สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไดปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มสาขาวชิาของหลักสูตรจาก
เดิม 1 สาขา เปน 4 สาขา โดยมีกรรมการวิชาการประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการเปนประธาน มีรองประธาน 2 
คน และตัวแทนจากภาควิชาทุกภาควิชาเปนกรรมการ มีผูชวยคณบดีซ่ึงเปนรองประธานกรรมการวิชาการทําหนาท่ี
เปนประธานคณะอนกุรรมการจัดการศึกษาดานหลักสูตร สวนรองประธานกรรมการวิชาการอีกคนหนึ่งรับผิดชอบ

 



สําหรับหลักสูตรในปการศึกษา 2552 มีการปรับปรุงพัฒนาติดตามและประเมินหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและระเบียบการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา รวมทั้งความ
ตองการของสังคมและเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียน ไดดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรตางๆ ในการ
โครงการพิเศษจากเดิม 9 โครงการ เพิ่มอีก 4 โครงการ รวมเปน 13 โครงการ นอกจากนี้ยังเปดสาขาวิชาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตเพิ่มเติมจากเดิมมีเฉพาะสาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร เปนสาขาวิชาชีพครูคณิตศาสตร สาขา
วิชาชีพครูอาชีวศึกษา และสาขาวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ไดเร่ิมดําเนินการเพ่ือปรับปรุงโดยการรวม
หลักสูตรระดับปริญญาตรีท้ัง 6 สาขาวิชา เพื่อความเปนเอกภาพของหลักสูตรซ่ึงผลิตครูผูสอนในสาขาวิชาตางๆ ให
รวมเปนหลักสูตรเดียวกัน มีการเตรียมอาจารยเพื่อใหสามารถจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 มีการทําวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป ในทุกสาขาวิชา เพื่อ
นําผลการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมตอไป  

 2. อาจารย 
ผลการดําเนินงาน 

 คณะศึกษาศาสตรมีระบบการคัดเลือกอาจารยเพื่อใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังดานคุณวุฒิ 
ความรู และความสามารถ รวมท้ังมีการสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองใหมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญเพิ่มข้ึน
เหมาะสมกับการทําหนาท่ีอาจารยผูสอนในแตละสาขาวิชา โดยการจัดโครงการพัฒนาอาจารยท้ังในภาพรวมของ
คณะและภาควิชาอยางสมํ่าเสมอ มีผลใหสัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ตออาจารยประจํามีการพัฒนาดีข้ึน โดยมีรอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไว อยางไรก็ตาม สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยยังไมเปนไปตามเปาหมาย จึงตองการการพัฒนาตอไป ซ่ึงคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการตาม
แผนงานและโครงการท่ีสนับสนุนใหอาจารยไดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานทางวิชาการ
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้  อาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ซ่ึงทําใหคณะศึกษาศาสตรสามารถผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตไดตามวัตถุประสงค 
อยางไรก็ตามมีอาจารยในบางสาขาท่ียังมีอาจารยไมเพียงพอกับภาระงานและเปนสาขาขาดแคลน เชน สาขาวิชา
วิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชานันทนาการ รวมถึงสาขาวิชาตางๆ ในระดับปริญญาตรี ปจจุบันไดเชิญอาจารยจาก
โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณสูงและ
อาจารยพิเศษมาชวยสอน ทําใหสามารถดําเนินงานการจัดการศึกษาไดตามวัตถุประสงคของคณะและสนองตอ
ความตองการกําลังคนของประเทศ 

ในสวนของการพัฒนาอาจารย คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนอยางเต็มท่ี โดยไดจัดโครงการอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การสอน และการ
วิจัย ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอนดานการจัดการเรียนการสอน ในหัวขอ โครงการประชุมเชิง
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นอกจากนี้มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะศึกษาศาสตร  โดยมี
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะศึกษาศาสตร ทําหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน ติดตามการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกํากับดูแล ปองกันการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยมีกระบวนการสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพดังนี้  

1. มีคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยท่ี
แตงต้ังโดยมหาวิทยาลัย โดยในรอบป 2552 มีการจัดประชุมจํานวน 3 คร้ัง 

2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูท่ีเกี่ยวของปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย โดย  
1) ใหคณาจารยในคณะศึกษาศาสตรไดรับทราบถึงจรรยาบรรณอาจารย และแนวทางปฏิบัติอยาง

ชัดเจนโดยใชการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไดแก สารศึกษาศาสตรเดือนละ 1 คร้ัง  เว็บไซต 
ปายนิเทศ เปนตน 

2) จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2551 โดยมีการใหคณาจารยท่ี
ไดรับการเสนอชื่อไดเสนอผลงานดีเดนในรอบปเพื่อพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนดโดยมีจํานวน
อาจารยดีเดน 5 ดานรวม 18 คน และประกาศเชิดชูเกียรติพรอมมอบโลและประกาศเกียรติคุณ ใน
โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร: งานปใหมรังสรรคส่ิงดีเพื่อชีวิตสดใส ในวันท่ี 25 ธันวาคม 
2552  ใชงบประมาณ 15,000 บาท 

3) ใหนิสิตมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และเสนอแบบอยางของอาจารยท่ีนายกยองช่ืนชม
โดยการแสดงความคิดเห็นผานเว็บบอรดในโครงการคุณครูในดวงใจ   ตลอดปการศึกษา 2552  
สังเคราะหและนําเสนอผลใหอาจารยรับทราบในสารคณะศึกษาศาสตร 

4) วางแผนการดาํเนินงานโครงการพัฒนาอาจารยที่สงเสริมและสนับสนนุใหมีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ   เชน โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารยและโครงการสัมมนา
คณาจารยคณะศึกษาศาสตร 

5) ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดข้ึนในการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย  เชน  การเขารวมสัมมนาติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารย มก.และจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อ
ทบทวนจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกบัประกาศ กพอ. เร่ือง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาและเสนอขอสรุปตอมหาวิทยาลัย 
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3. มีการกํากับดแูลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตาม
ประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย คณะศึกษาศาสตร   โดยใหเนนท่ีการจัด
ดําเนินการตาง ๆ ท่ีเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหมี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณมากกวาการใช
มาตรการลงโทษและไดสรุปเปนแผนการดําเนินการอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้ทางคณะศึกษาศาสตรยังไมมี
การรายงานผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

3. กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับการจัดทําประมวลการสอน (course syllabus) โดยประสานงานกับ

ภาควิชาในการจัดทําประมวลการสอนที่เนนกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 ซ่ึงนิสิตสามารถทราบโครงสรางของวิชาตามประมวลการสอนไดจาก Homepage ของคณะ 
ในการจัดการเรียนการสอนเนนการใชกิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือและนวัตกรรมการสอนท่ีหลากหลาย
เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 
โดยกําหนดใหนิสิตไดฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันทางวิชาชีพในชุมชนท่ีเกี่ยวของกับ
สาขาวิชา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพครูใหแกนิสิต นอกจากนี้ไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหนิสิตทราบขอมูลผลการประเมินและปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาในภาควิชาผาน
อินเทอรเน็ตและติดประกาศ และยังใชส่ือเทคโนโลยีมาชวยสอน เชน e-learning การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเนต 
รวมท้ังการเชิญอาจารยพิเศษและผูรูในชุมชนเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหนิสิตไดนําความรูความสามารถท่ีไดเรียนไปใชในสถานการณจริง เชน นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร-
ศึกษารวมในการจัดอาหารเล้ียงในงานประชุมวิชาการนานาชาติของคณะศึกษาศาสตร 

ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนเปนกลไกท่ีสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ 
คณะศึกษาศาสตรซ่ึงปจจุบันใชระบบประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทุกรายวิชามีการจัดใหนิสิตและ
อาจารยไดประเมินประสิทธิภาพการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีสามารถประมวลผลการประเมินใหแกอาจารย
ผูสอน หัวหนาภาควิชา และคณบดี ใชเปนขอมูลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตอไป 
นอกจากนี้ไดสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผลของการศึกษาพบวา
นิสิตมีความพึงพอใจในคุณภาพการสอนของอาจารยในระดับสูง 

4. นิสิต 
ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรมีระบบการคัดเลือกนิสิตเพื่อเขาศึกษาตอในระดับตางๆ โดยมีการกําหนดแผนการรับ

นิสิตมาจากสาขาวิชา ภาควิชา จนถึงระดับคณะ เพื่อใหไดนิสิตมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี
รับนิสิตตามประเภทการรับเขา  ดังนี้  1) โครงการคัดเลือกผู มีความสามารถทางกีฬาดี เดน  ศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) โครงการนักกีฬาทีมชาติ 3) โครงการรับนักเรียนดีเดนจากโรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4) การสอบคัดเลือกผานสํานักงาน
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ในระดับบัณฑิตศึกษา มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของแตละภาควิชาเปนผูคัดเลือกผูเขาศึกษาเอง โดย
การคัดเลือกทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ภาควิชาจะประสานงานรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยการคัดเลือกผูเขาศึกษา
ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตรมีศูนยบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษเปนหนวยบริการใหแกทุกโครงการ ทุกโครงการมี
กําหนดการแผนการรับนิสิต และมีการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามโครงการของภาควิชา 

ในการติดตามผลการศึกษาของนิสิต คณะศึกษาศาสตรมีงานบริการการศึกษา ท่ีประสานงานรวมกับ
ภาควิชาในการรายงานผลการเรียนของนิสิต ในสวนของการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มีรายงานการ
วิจัยประเมินผลหลักสูตรในดานความรูความสามารถ คุณลักษณะของนิสิต จากการประเมินโดยตัวนิสิตเองและโดย
อาจารย สถาบันการศึกษาท่ีนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร และอาจารยของคณะศึกษาศาสตร รวมท้ังผล
การสัมมนาศิษยเกาและผูใชบัณฑิต โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก  
องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต 

1. กิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาการของนิสิต 
ผลการดําเนินการ 
คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาควบคูกับการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร และบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงใน
ดานการพัฒนาทักษะความรูความสามารถทางวิชาการ ดานการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนํา ดานการสงเสริม
สุขภาพและนันทนาการ ตลอดจนดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหนิสิตไดมีโอกาสพัฒนาความเปน
ผูนํา การแกปญหา การทํางานเปนทีม การแสดงออกในความคิดสรางสรรคอันเปนประโยชนตอตนเอง ชุมชนและ
สังคม โดยจะเห็นไดจากการที่คณะศึกษาศาสตรมีแผนงานการพัฒนานิสิตท้ังในรูปแบบแผนระยะสั้นและแผน
ระยะยาว ซ่ึงกิจกรรมพัฒนานิสิตจะดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินงานสโมสรนิสิตท่ีประกอบไปดวยนิสิตใน
สาขาวิชาตางๆ เพื่อแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการดําเนินการจัดกิจกรรมและโครงการตางๆ ท่ีไดกําหนดไว
ในแผนการดําเนินการกิจกรรมพัฒนานิสิตประจําปการศึกษา 2552  นอกจากนี้ สาขาวิชาตางๆ ท่ีประกอบไปดวย 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตรศึกษา และสาขาวิชาธุรกิจศึกษา ไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในแตละ
สาขาวิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ 

คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดและมอบหมายใหรองคณบดีฝายพัฒนานิสิต ทําหนาท่ีดูแล ใหคําปรึกษา 
แนะนําและสนับสนุนการดําเนินการดานพัฒนากิจกรรมนิสิต นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร ซ่ึงประกอบดวยอาจารยท่ีเปนผูแทนจากภาควิชาและสาขาวิชาตางๆ รวมท้ังขาราชการและบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการของคณะศึกษาศาสตร คอยดูแล ใหคําปรึกษาในดานการจัดกิจกรรมนิสิตและดําเนินงานของ
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร  คณะกรรมการสโมสรนิสิตจะดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต 
ซ่ึงประกอบดวยนิสิตซ่ึงเปนผูแทนท่ีไดรับเลือกต้ังจากนิสิตทุกสาขาวิชา คณะกรรมการสโมสรนิสิตมีการ
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ท้ังในสวนท่ีเปนกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหเขารวม เชน วันไหวครูมหาวิทยาลัย 
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 นอกจากนี้คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตและคณะกรรมการดําเนินงานสโมสรนิสิต ไดจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตตามแผนงานพัฒนากิจกรรมท่ีวางไว โดยมีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการทั้งในรูปแบบ
รายงานฉบับยอ และฉบับสมบูรณท่ีไดดําเนินการเสร็จส้ินแลวในชวงปการศึกษา 2552 และสงมอบใหคณบดี       
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต รวมถึงกองกิจการนิสิต  โดยนิสิตไดมีการนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรม/โครงการและรูปแบบในการจัดโครงการในปการศึกษาถัดไปอยางตอเนื่อง 

2. ระบบอาจารยท่ีปรึกษาประจําตัวนิสิต 
ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรไดแตงต้ังคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประกอบดวย รอง

คณบดีฝายวิชาการเปนประธาน รองคณบดีฝายพัฒนานสิิต ประธานคณะอนกุรรมการอาจารยท่ีปรึกษานิสิต เปน
รองประธานกรรมการ ประธานสาขาวิชาตางๆ เปนกรรมการ และหัวหนางานบริการการศึกษาเปนเลขานุการ ทํา
หนาท่ีบริหารจัดการระบบอาจารยท่ีปรึกษาของคณะศึกษาศาสตรใหดาํเนินไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ  

ในปการศึกษา 2552 คณะกรรมการฯไดดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว ดังนี้ 
1. โครงการศึกษาดูงานการจดัการศึกษาตามแนวคิดทางดานจิตตปญญา ณ โรงเรียนสัตยาไส 

จังหวดัลพบุรี และโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย ในวันท่ี 29-31 กรกฎาคม 2552 
2. โครงการสัมมนาเร่ือง “การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรี  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2552 
3. แจกสมุดบันทึกขอมูลนิสิต  
4. จัดเตรียมคูมือนิสิตและหลักสูตร 
5. โครงการมอบลูกเปนศิษย … มอบชีวิตเปนครู  
6. ศึกษาปญหาท่ีทําใหนิสิตมีผลการเรียนตกต่ําและหาทางแกไข 
7. โครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาระดับปริญญาตรี เร่ือง “การพัฒนาจิตตามวิถีพุทธ เพื่อความ

เปนมนุษยท่ีสมบูรณ” ณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวดัสกลนคร และจังหวดัขอนแกน ในวันท่ี 23-25 เมษายน 2553 
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ผลการดําเนินงานในโครงการท่ี 1 และ 7 ทําใหอาจารยท่ีปรึกษาไดแนวคิดในการพัฒนานิสิตตามแนวทาง

จิตตปญญา เพื่อใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ และจากโครงการที่ 7 ไดใหอาจารยผูเขารวมสัมมนาเสนอปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขเพื่อคณะกรรมการจะไดทําการขยายผลใหกับ
อาจารยท่ีปรึกษาทุกทานตอไป ในโครงการที่ 2 อาจารยท่ีปรึกษาไดรับทราบทักษะตางๆในการใหคําปรึกษานิสิตเพื่อ
เปนแนวทางในการใหคําปรึกษานิสิตตอไป สําหรับโครงการท่ี 3 คณะศึกษาศาสตรไดแตงต้ังรายช่ืออาจารยท่ี
ปรึกษานิสิตใหมแลวตามคําส่ังคณะศึกษาศาสตร ท่ี 82/2552 และ คําส่ังคณะศึกษาศาสตรท่ี 2/2553โครงการท่ี 4 
และ 5 ไดดําเนินการไปแลวในวันท่ี 6 มิถุนายน 2553 ผลของโครงการทําใหนิสิตใหมและผูปกครองไดรับทราบ
ขอมูลท่ีจําเปนในการศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สวนโครงการท่ี 6 คณะกรรมการฯได
ประชุมเพื่อศึกษาปญหาที่ทําใหนิสิตมีผลการเรียนตกต่ําและหาแนวทางแกไขแลว และไดมอบหมายกรรมการท่ี
เปนประธานสาขาตางๆ ไปขยายผลใหอาจารยในสาขาทราบและดําเนินการตอไป 

ในวนัปฐมนเิทศนิสิตใหม (โครงการมอบลูกเปนศิษย … มอบชีวิตเปนครู) ท้ังนิสิตและผูปกครองไดรับ
หนังสือคูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2552 และไดพบ
กับอาจารยในสาขาวิชาเพื่อแนะนําเกีย่วกบัการเรียนทําใหไดรับทราบขอมูลตางๆ ท่ีจะตองศึกษาตลอด 5 ป ท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับนิสิตช้ันปท่ี 2 - 5 อาจารยท่ีปรึกษาไดทําการนัดใหนิสิตมาพบ
เพ่ือใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน และไดนัดใหมาพบอีกคร้ังหลังชวงสอบกลางภาค และในระหวางภาคหาก
นิสิตตองการพบอาจารยท่ีปรึกษาสามารถมาพบไดตามวนัเวลาที่อาจารยท่ีปรึกษานัดหมาย และทุกคร้ังท่ีนิสิตมา
ติดตออาจารยท่ีปรึกษาจะใหนิสิตบันทึกขอมูลลงในสมุดบันทึกขอมูลของนิสิตแตละคน ทําใหอาจารยท่ีปรึกษามี
ขอมูลในการใหคําปรึกษานสิิตในคร้ังตอไป และทําใหการใหคําปรึกษามีประสิทธิภาพ 

ในสวนของอาจารยท่ีปรึกษาไดมีการพัฒนาอาจารยท่ีปรึกษา 3 คร้ัง แบงเปนการพัฒนาตามแนวทาง 
จิตตปญญา 2 คร้ัง (คร้ังท่ี 1 ในวันท่ี 29-31 กรกฎาคม 2552 และคร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 23-25 เมษายน 2553) ทําให
อาจารยท่ีปรึกษาไดแนวทางในการประยุกตใชในการใหคําปรึกษานิสิตตอไป สวนในคร้ังท่ี 3 อาจารยท่ีปรึกษา
ไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะในการใหคําปรึกษาในรูปแบบตางๆ อันจะเปนประโยชนในการใหคําปรึกษานิสิตตอไป 

3. การใหบริการแนะนําเก่ียวกับการศึกษาและอาชีพ 
ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายและแผนงานในการใหบริการเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพอยางชัดเจนโดย

จัดทําแผนระยะส้ันและระยาว ในปจจุบันหนวยงานท่ีดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว คือ คณะกรรมการฝายพัฒนา
นิสิตและศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร กิจกรรมที่ไดดําเนินการคือ กิจกรรมท่ีพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตในแตละสาขาวิชาในคณะศึกษาศาสตรทางดานวิชาชีพศึกษาศาสตร และวิชาชีพเสริมอ่ืนๆ ใน
สวนของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร ก็จะดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปจฉิมนิเทศนิสิต
หลังจากการออกฝกประสบการณวิชาชีพ ไดแก กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ การสมัครงาน ไดเชิญ
ผูแทนจากองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชนมาใหความรูในเร่ืองการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการทํางาน 
ในสวนของภาควิชาในคณะศึกษาศาสตรก็มีการดําเนินการในสวนนี้ โดยจะอยูในรูปของโครงการปจฉิมนิเทศนิสิต
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 1. นโยบาย แผนงาน และระบบสนับสนุนการวิจัย 

ผลการดําเนินงาน  
 คณะศึกษาศาสตรในฐานะท่ีเปนคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษา ได
ปฏิบัติพันธกิจดานการวิจัย ซ่ึงจัดวาเปนพันธกิจหลักท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย อยางเขมแข็งมาโดยตลอด โดยได
ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยดานการศึกษา ในการสรางสรรองคความรูท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ ท้ังยังมีประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนใหกับนิสิตทุกระดับอีกดวย ใน
ลักษณะดังกลาว คณะศึกษาศาสตรไดจัดใหงานวิจัยอยูในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ท่ีประกอบดวย กรรมการท่ีเปนอาจารยมา
จากทุกภาควิชา และบุคลากรจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในคณะ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีสําคัญคือ กําหนดนโยบายและจัดทําแผนการดําเนินงานดานการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร สรางและผลิตผล
งานวิจัย และใหการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยของคณาจารยและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
 นโยบายดานการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร ไดกําหนดนโยบายดานการวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีมุงสูความเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย” โดยนโยบายดานการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 
มุงเนนการวิจัยสูความเปนเลิศโดยการสรางองคความรูทางดานการศึกษา ท้ังการสรางองคความรูท่ีเนนประโยชน
ตอการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหกับนิสิตทุกระดับเพื่อผลิตบัณฑิตศึกษาศาสตรท่ีมีคุณภาพสูง 
กอรปดวยศักยภาพทางดานวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม ควบคูไปกับการวิจัย งานวิจัยเพื่อจัดการองคความรูท่ี
เปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของชาติท่ีสอดคลองกับแนวนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
พรอมท้ังการจัดทําเครือขายวิจัยเพ่ือสรางความรวมมือในการพัฒนางานวิจัยดานการศึกษา 
 จากนโยบายดังกลาว คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดขอบเขตของงานวิจัยออกเปน 3 ลักษณะสําคัญ คือ 1) 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2) การวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาทางการศึกษา
ของชาติและ 3) การวิจัยสถาบัน  
 แผนงานวิจัย คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนงานเพ่ือตอบสนองนโยบายดานการวิจัยดังกลาวขางตน ท้ัง
แผนงานระยะยาว และแผนปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการวิจัยเชิงบูรณาการท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดย
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เปนผูริเร่ิมโครงการวิจัยหลัก และเปดโอกาสใหคณาจารยจากทุกภาควิชาได
มีสวนรวมในการดําเนินการวิจัยตามศักยภาพเฉพาะในศาสตรของตน ภายใตขอบเขตของการวิจยัท่ีไดกาํหนดไวใน
นโยบาย นอกจากนั้น คณาจารย สวนใหญมีศักยภาพดานการวิจัยสูง ไดทําการวิจัยโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
ทุนจากแหลงทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการดําเนินการวิจัยภายใตแผนงานวิจัยของคณะ
และภาควิชาตางๆ 
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 ในป พ.ศ. 2552 เปนวาระพิเศษท่ีคณะศึกษาศาสตรสถาปนาครบรอบ 40 ป คณะศึกษาศาสตรจึงดําริจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง Teacher Professional Development: Searching for New Paradigms, Agendas and 
Networks ระหวางวันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2552 เพ่ือสรางความเปนเลิศทางดานการวิจัยสูระดับนานาชาติ ซ่ึงการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาตินี้ไดเร่ิมเตรียมงานต้ังแตเดือนกันยายน 2551 มาโดยตลอด 
 ระบบสนับสนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตรไดจัดระบบสนับสนุนการวิจัยใหแกคณาจารยของคณะในหลาย
รูปแบบ ไดแก 1) การจัดทําระบบการใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนวิจัย 2) การจัดสรรทุนวิจัยใหกับคณาจารยของคณะ
โดยผานกองทุนพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร ทุนสนับสนุนจากเงินรายไดของคณะ และทุนสนับสนุนจากภาควิชา
ต า งๆ  3 )  การ ให ทุนสนั บสนุนแก คณาจ ารย นั ก วิ จั ย รุ น ใหม ร วมกั บสถา บันวิ จั ย และพัฒนาแห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4) การใหการสนับสนุนคาใชจายบางสวนในการไปนําเสนองานวิจัยในการประชุม
วิชาการนานาชาติจากกองทุนคณะศึกษาศาสตร และเงินอุดหนุนท่ัวไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดสรรใหกับ
คณะศึกษาศาสตร ซ่ึงการใหการสนับสนุนดังกลาวท้ังหมดไดมีเกณฑการพิจารณาและระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 การเสริมสรางศักยภาพดานการวิจัยใหกับคณาจารยและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร จัดวาเปน 
การสนับสนุนการวิจัยในลักษณะหนึ่ง โดยไดจัดทําแผนงานและโครงการเสริมสรางศักยภาพดานการวิจัยใหกับ
คณาจารยและบุคลากร ไดแก โครงการฝกอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
วิจัยสวนใหญดําเนินการโดยหนวยงานท่ีเปนผูสนับสนุนทุนวิจัยตามขอกําหนดของแหลงทุนนั้นๆ 
 การเผยแพรงานวิจัย คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยของคณาจารย ในหลาย
รูปแบบ กลาวคือ 
 1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย เพื่อใหบุคคลภายนอก หรือผูสนใจท่ัวไปสามารถสืบคนขอมูล
งานวิจัยไดจาก Homepage ของคณะศึกษาศาสตรผานทางเครือขาย Internet 
 2) การเผยแพรงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารส่ิงพิมพ คือ วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน ซ่ึงคณะ
ศึกษาศาสตรเปนผูจัดทําในลักษณะของวารสารทางวิชาการดานการศึกษา ท่ีมี Peer Review จึงจัดวาเปน
วารสารวิชาการระดับชาติ 
 3) การเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการประจําปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการนําเสนอ
ผลงานวิจัยท้ังแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation  
 4) การเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 5) การเผยแพรผลงานวิจัยสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ไดแก โรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาตางๆ โดยอาจารยผูผลิตผลงานวิจัยไดนําผลงานวิจัยไปใชในการฝกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยางกวางขวาง 
 6) การเผยแพรผลงานวิจัยผานส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

7) การยกยองผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชนตอวงการศึกษาของชาติ 
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 2. ทรัพยากรเพื่อการวิจัย 
  ผลการดําเนินงาน 
 1) ทรัพยากรบุคคล คณาจารยคณะศึกษาศาสตร จํานวนมากมีศักยภาพทางการวิจัยสูง นอกจากจะสามารถ
ทําการวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงแลว ยังพรอมท่ีจะชวยเหลือและเปนพี่เล้ียงใหกับอาจารยนักวิจัยรุนใหม จัดเปนทรัพยากร
บุคคลเพ่ือการวิจัยท่ีมีคุณคาสูงอยางยิ่ง 
 2) ทรัพยากรทางกายภาพ คณะศึกษาศาสตรไดจัดเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการวิจัย อัน
ไดแก การจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกในดานวัสดุ อุปกรณ และบริการเพื่อการวิจัย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร พรอมท้ังจัดเตรียม เคร่ือง Computer Notebook ใหอาจารยขอยืมใชในการวิจัยอีกดวย 
 3) ทรัพยากรทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตรจัดสรรทุนวิจัยบางสวนสําหรับนักวิจัยรุนใหมรวมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนคณะศึกษาศาสตร 
 3. ผลการวิจัย 

ผลการดําเนินงาน  
 จากการที่คณาจารยคณะศึกษาศาสตร มีศักยภาพดานการวิจัยสูง รวมกับการท่ีคณะศึกษาศาสตรไดกําหนด
นโยบาย และแผนงานวิจัยไวอยางชัดเจน พรอมท้ังมีการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการวิจัยอยางดี ทําใหคณาจารยคณะ
ศึกษาศาสตรไดผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ อยางไรก็ตาม แมวาจะไดมีการกําหนดแผนงานวิจัยไว แตคณาจารย
บางสวนยังไมมีผลงานวิจัย ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากขอจํากัดตางๆ นอกจากน้ีผลงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตรท่ีจะ
นําไปสูการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงและงานวิจัยท่ีอยูในระยะเร่ิมตน
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันตอไป 

สรุปในภาพรวม  
 คณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับการดําเนินพันธกิจดานการวิจัยอยางมาก ไดมีการพัฒนางานวิจัยใน
หลายๆ ดาน ท้ังทางดานการสงเสริม สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย จนทําใหคณะศึกษาศาสตรไดผลิตผลงานวิจัยท่ี 
ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณาจารยของคณะศึกษาศาสตร สวนหนึ่งมี
ความรูความสามารถทางดานการวิจัยในระดับเช่ียวชาญ ซ่ึงนอกจากจะผลิตผลงานวิจัยทางดานการศึกษาใหกับ
คณะแลว ยังชวยสงเสริมการพัฒนานักวิจัยรุนใหมของคณะ และยังสามารถชวยเหลือเปนท่ีปรึกษาใหกับครู 
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยอีกดวย 
 อยางไรก็ตาม การดําเนินพันธกิจดานการวิจัยของคณะศึกษาศาสตรยังมีประเด็นท่ีตองพัฒนาอีกหลาย
ประเด็น เชน การจัดสรรทุนวิจัยสําหรับอาจารยใหมากข้ึน และการสงเสริม สนับสนุน การผลิตผลงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพสูงในระดับท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรืองานวิจัยท่ีสรางองคความรูในระดับนานาชาติ
ใหมากข้ึนอีกดวย 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
1. นโยบายและแผนงาน/โครงการ 
ผลการดําเนินงาน 
นโยบาย คณะศึกษาศาสตร ภายใตความรับผิดชอบของรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการไดแตงต้ัง

คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายดานการบริการวิชาการมุงเนนการพัฒนา
วิชาชีพครูท่ีเปนการใหบริการวิชาการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง โดยเปนการ
ใหบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเนนการใหบริการวิชาการที่เปนการบริการแบบใหเปลา 
ควบคูกับการสรางรายไดจากงานบริการวิชาการใหกับคณะศึกษาศาสตร และเปนการสรางเครือขายการบริการ
วิชาการกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีแนวคิดสําคัญวา การบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงนั้นควรมาจากความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

แผนงานและโครงการ เพื่อตอบสนองตอนโยบายดังกลาวขางตน คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนงานหลักดานการบริการวิชาการไว 2 งานหลัก คือ 1) งานสงเสริมสนับสนุนอาจารย
เพื่อบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัย คือ โครงการจัดการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สําหรับบุคคลภายนอก) 2) 
งานสรางเครือขายบริการวิชาการ ประกอบดวย โครงการ 2 โครงการ คือ 1) โครงการ Star of Network ซ่ึงเปน
โครงการความรวมมือระหวางสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับคณะ
ศึกษาศาสตร ในการพัฒนาศักยภาพดานการผลิตส่ือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหกับครูการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 2) โครงการฝกอบรมครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะใหกับครู
และผูบริหารการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

2. การดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน 

 การดําเนินงานดานการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการวิจัย
และบริการวิชาการ รวมกับคณาจารยจากทุกภาควิชา 
 คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการไดดําเนินงานดานการบริการวิชาการตามกรอบนโยบายและ
แผนงานดังกลาวขางตน มีผลการดําเนินงาน (ในระดับคณะ) ดังนี้ 
 1. ผลการดําเนินงานโครงการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได
จัดทําโครงการฝกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหใหกับครู อาจารย ในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใน 
4 กลุมสาระการเรียนรู  คือ  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  สุขศึกษาและพลศึกษา  และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยไดดําเนินการในชวงปดภาคการศึกษา เพ่ือใหครู อาจารย สามารถเขารับการ
อบรมไดโดยไมตองละท้ิงหองเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม 
และราชบุรี ซ่ึงเปนจังหวัดลูกขายการวิจัยทางการศึกษาท่ีคณะศึกษาศาสตรเปนแมขาย การดําเนินงานท่ีไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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 2. ผลการดําเนินงานตามแผนงานการสรางเครือขายการบริการวิชาการ โดยคณะศึกษาศาสตรไดรวมเปน
เครือขายแกนนําคุณภาพ (Star of Network) ตามความรวมมือเครือขายบริการวิชาการกับสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการสนับสนุนคาใชจาย 
 3. ผลการดําเนินงานตามโครงการอบรมครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อขอเล่ือนวิทยะฐานะไดดําเนินการ
ไดบรรลุเปาหมายท้ังเชิงปริมาณ (จํานวนผูเขารับการอบรม) และเชิงคุณภาพ (ผลลัพธท่ีเกิดจากการอบรมและความ
พึงพอใจของผูเขารับการอบรม) 

4. ผลการดําเนินงานตามแผนงานสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอก ตาม
แผนงานนี้ คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการอยางเต็มท่ีตามศักยภาพและความเช่ียวชาญของคณาจารยภายใตกฏ
ระเบียบท่ีชัดเจน 

3. งานบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ 
ผลการดําเนินงาน          

         ผลการดําเนินงานการบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืน คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินงานบริการวิชาการใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย ไดแก การบริการวิชาการผานส่ือวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
นอกจากนั้นยังใหบริการวิชาการแกนิสิตภายนอกคณะศึกษาศาสตร เชน การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ท่ี
จัดใหกับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การใหบริการหองปฏิบัติการทาง
จิตวิทยา การจัดทําเอกสาร หนังสือ บทความเผยแพรความรู รวมท้ังการใหบริการวิชาการในรูปแบบของการเปน
ผูเช่ียวชาญ และผูทรงคุณวุฒิในการวิจัยของนิสิต นักศึกษาตางสถาบัน การเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจ/ประเมินผลงาน
เพื่อเล่ือนตําแหนง เล่ือนระดับของบุคคลภายนอก การเปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธตาง
สถาบัน รวมท้ังกรรมการบริหารขององคกรวิชาชีพ/วิชาการ ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

สรุปในภาพรวม  
 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินพันธกิจหลักดานการบริการวิชาการอยางเขมแข็งตอเนื่องมาโดยตลอด เพือ่มุงสู
ความเปนเลิศและช้ีนําสังคมได ตามวิสัยทัศนของคณะศึกษาศาสตร 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1. วัตถุประสงค และแผนงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ทางคณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดนโยบายในเร่ืองการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการกําหนด

วัตถุประสงคและแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีมีการกําหนดกิจกรรม หรือโครงการท่ีเปนประโยชน
สอดคลองกับแผนงานไวชัดเจน และมีการดําเนินกิจกรรมอยางสม่ําเสมอตอเนื่องตลอดปการศึกษา ซ่ึงทาง 
คณะศึกษาศาสตรมีการมุงเนนกิจกรรมท่ีสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งของ
นิสิต คณาจารยและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร ซ่ึงลักษณะการดําเนินงานมีท้ังการดําเนินงานตามเทศกาลและ
วาระสําคัญตางๆ อาทิ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการเปนสถาบัน
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ โครงการงานรดน้ําดําหัววันสงกรานตในเดือนเมษายน
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2. การดําเนินงาน 
  ผลการดําเนินงาน 

ในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น ทางคณะศึกษาศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการโดยมีคณาจารย ผูแทนนิสิต และบุคลากรในคณะเปนกรรมการในการรวมจัดงานและเปนผูเขารวมงาน ซ่ึง
จะมีการจัดประชุมเพ่ือมอบหมายงาน แบงงาน และติดตาม ประเมิน และสรุปปญหาการดําเนินงานตางๆ รวมกัน 
รวมท้ังมีการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ โดยมีบุคลากรจากสํานักงานเลขานุการคณะเปนผูทํา
หนาท่ีประสานงานกับภาควิชาในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยทําการ
ประชาสัมพันธ ติดตอประสานงาน จัดทําเอกสาร เตรียมส่ือ สถานท่ี อุปกรณ และส่ิงอ่ืนๆในโครงการซ่ึงอยูในการ
ดูแลของคณะศึกษาศาสตร ซ่ึงทุกโครงการไดรับความรวมมือจากคณาจารย บุคลากร และนิสิตจากทุกภาควิชาเขา
รวมงานอยางสมํ่าเสมอ และมีการประชาสัมพันธและรณรงคใหคณาจารยและบุคลากรสวมใสผาไทยโดยเฉพาะใน
วันท่ีมีกิจกรรมพิเศษตางๆ รวมถึงมีการรณรงคและประกวดใหนิสิตแตงกายใหถูกระเบียบ 

ในสวนของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืนๆ เชน ไดมีการบูรณาการ
กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเขาในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ โดยไดรับความรวมมือจาก
คณาจารยในแตละสาขาวิชาหรือภาควิชาโดยทําการสอดแทรกและบูรณาการวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยใน
ระหวางท่ีมีการเรียนการสอนท้ังในรายวิชาตามหลักสูตรและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกจากนั้นแลวคณาจารย
ในคณะศึกษาศาสตรมีการนําแนวคิดจิตตปญญาศึกษามาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
พัฒนานิสิตท่ีพรอมจะเปนบัณฑิตใหมีหัวใจท่ีมีความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  ควบคูกับการดําเนินการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อสงเสริมใหนิสิตปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมไทย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการ
เสริมสรางใหนิสิต คณาจารย และบุคลากร เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย และชวยธํารงไว
ซ่ึงขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ซ่ึงการจัดกิจกรรมตางๆ ก็จะสอดคลองกับสภาพธรรมชาติและบริบทของแต
ละสาขาวิชาในแตละภาควิชาท่ีดูแลรับผิดชอบ โดยเฉพาะการสงเสริมคานิยมความเปนครู ยึดม่ันในคุณธรรมและ
จรรยาบรรณครู การปลูกฝงคานิยมความสามัคคีและกระบวนการทํางานในกลุมเสริมสรางการทํางานอยางเปน
ระบบในนิสิตใหมและนิสิตรุนพี่ท่ีรวมจัดการและเขารวมในกิจกรรมตางๆ ท้ังในระดับภาควิชา ระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย 
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นอกจากนั้นแลวคณะศึกษาศาสตรไดเสริมสรางบรรยากาศของการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ มีการจัดทํากระทง และสาธิตการปรุงและประกอบอาหารไทยในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปการศึกษา 2552 ระหวางวันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2552 ท่ีผานมา 

จะเห็นไดวากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตรไดกระตุนและสงเสริมให
นิสิต คณาจารยและบุคลากรทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อใหทุกฝายไดเรียนรู และมีสวนรวมในโครงการตางๆ หวังวาจะ
เปนการถายทอดการเรียนรูจากประสบการณจริงและสงเสริมใหนิสิตคณาจารยและบุคลากรคณะศึกษาศาสตรเขา
รวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียง 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ 
 1. โครงสรางและระบบการบริหาร 

ผลการดําเนินงาน  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการบริหารงานตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 ซ่ึงกําหนดใหมีคณะกรรมการประจําคณะมีอํานาจและหนาท่ีกําหนดใน
มาตรา 33 ไว 7 ประการ ดังนี้ 1) วางนโยบายและแผนงานของคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  3) พิจารณาวาง
ระเบียบ และออกขอบังคับภายในคณะ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  4) 
พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะตอมหาวิทยาลัย  5) จัดการวัดผล 
ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 6) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และ 7)ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดี 
 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนง 13 คน และผูเขารวมประชุม 9 
คน รวมท้ังหมด 22 คน ดังรายละเอียดดังนี้ คณะกรรมการโดยตําแหนงไดแก คณบดีคณะศึกษาศาสตรเปนประธาน  
และกรรมการประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) รองคณบดีฝายบริหาร  รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาภาควิชา 
(5 ภาควิชา) อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูแทนคณาจารย 2 คน และเลขานุการ
คณะกรรมการประจําคณะฯ สวนผูเขารวมประชุมไดแก รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝาย
พัฒนากายภาพ รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ ผูแทนจากสภาขาราชการ มก. หัวหนา
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร และผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ (2 คน) คณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตรมีการประชุมทุกเดือนๆ ละ 1 คร้ัง   
 คณะศึกษาศาสตรมีคณะผูบริหารระดับคณะประกอบดวยคณบดีและรองคณบดีอีก 6 ฝาย  ไดแก  
รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  
รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต และรองคณบดีฝายพัฒนากายภาพ ท้ังนี้คณะศึกษาศาสตรมีการบริหารและการจัดการ
ภายใตปณิธาน “ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยปญญาและคุณธรรม กลาวคือ เปนผูท่ีมีความรอบรูในสาขาวิชาท่ีจะ
นําไปถายทอดได  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความใฝรูอยูเสมอ รูจักรับผิดชอบ ไตรตรองดวยหลักการและ
เหตุผล  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบของวัฒนธรรมไทย  มีความภูมิใจศรัทธาตอวิชาชีพ และยึดม่ันใน
จรรยาบรรณครู” 
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 คณะศึกษาศาสตรประกอบดวยหนวยงานท้ังหมด 7 หนวยงาน และ8 ศูนย  ไดแก 1) สํานักงานเลขานุการ
คณะ  2) ภาควิชาการศึกษา  3) ภาควิชาพลศึกษา  4) ภาควิชาอาชีวศึกษา  5) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 6) 
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 7)โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 8) ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 9) ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 10) ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณ
วิชาชีพศึกษาศาสตร 11) ศูนยจัดการคุณภาพการศึกษา 12) ศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 13) ศูนยศึกษาและ
พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม”  14) ศูนยการศึกษาเชิงหรรษา และ 15) ศูนยพัฒนาสุขภาพและทักษะกลไก
การเคล่ือนไหว 
 ในการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตรมีการบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภิบาล มีการกําหนดวิสัยทัศน 
เปาหมาย และแผนงานประจําปอยางชัดเจน  มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมากอน
กําหนดแผนงานประจําปโดยแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการแลวรวบรวมโดยงานนโยบายและแผนของคณะ
ศึกษาศาสตร นอกจากนี้ยังไดมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน   
มีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการนําผลการประเมินดังกลาวมาใชในการ
ปรับปรุงการบริหารและจัดการ รวมท้ังมีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหารซ่ึงคณะศึกษาศาสตรจะมี
หนังสือแจงใหบุคลากรทําการประเมิน online ในชวงเวลาท่ีกําหนด 
 2. การดําเนินการบริหารจัดการ 

ผลการดําเนินงาน  
 เพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภิบาล คือ มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบไดโดย
เนนการบริหารแบบมีสวนรวมท้ังจากบุคลากรภายในและภายนอก เปนไปตามมาตรการ ดังนี ้
 1. ปรับปรุงการไดมาซ่ึงผูบริหารทุกระดับท่ีมีธรรมาภิบาล และจัดกจิกรรมพัฒนาทักษะการบริหารองคกร
เพื่อเตรียมผูบริหารรุนใหม 
 2. แสวงหาแหลงทุน สรางความรวมมือจากทุกภาคสวน จัดสรรทรัพยากรใหท่ัวถึงและสงเสริมการใช
ประโยชนรวมกันอยางคุมคา 
 3. จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหมีการมอบหมายงานอยางเหมาะสมตามความรูความสามารถ 
และจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ รณรงคการคนควาหาความรู
ดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ สรางขวัญกําลังใจ จัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี ปรับปรุงระบบการประเมินผล
งานและผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และกระตุนใหบุคลากรนําผลการประเมินการปฏิบัติงาน
กลับมาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และในรอบปท่ีผานมานี้มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
1 ราย 
 4. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพือ่การบริหาร และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน ลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานมุงสูระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
 5. ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเพื่อใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด 
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 กลาวโดยรวม คณะศึกษาศาสตรมีการไดมาซ่ึงผูบริหารทุกระดับอยางมีธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการ
อยางมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการท่ีเปนตัวแทนจากภาควิชาโดยท้ังนี้มีอาจารยรุนใหมรวมอยูดวยเพื่อการ
เรียนรูงานตางๆ เปนการถายทอดและพัฒนาทักษะการบริหารองคกรผานประสบการณการทํางาน   
 คณะศึกษาศาสตรมีการแสวงหาแหลงทุนและสรางความรวมมือเปนเครือขายทางวิชาการ รวมทั้งมีการ
จัดสรรทรัพยากรใหท่ัวถึงและมีการใชประโยชนรวมกันอยางคุมคา  มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคล มีการ
มอบหมายงานอยางเหมาะสมตามความรูความสามารถ  มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังมีการจัดโครงการเพ่ือสรางขวัญกําลังใจ   มีการจัดสวัสดิการ
และเสริมสรางสุขภาพท่ีดี มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยัง
เล็งเห็นความสําคัญของฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ จึงมีการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูลอยูเสมอ รวมท้ัง
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 
 กลาวโดยสรุปแลว คณะศึกษาศาสตรมีการพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพเพือ่นําพาการปฏิบัติงาน
ไปสูความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการ
ทางดานการเงินและงบประมาณอยางเปนระบบ นอกจากแหลงเงินทุนหลักคืองบประมาณแผนดิน จากการจัดสรร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและเงินรายไดของคณะศึกษาศาสตรแลว คณะศึกษาศาสตรยังมีแหลงทุนเสริมจาก
ดานอ่ืน ๆ ไดแก โครงการพิเศษตาง ๆ การจัดบริการวิชาการ คาธรรมเนียมการใชทรัพยากรของคณะ ทําใหยอด
รวมของงบประมาณทั้งคณะสามารถสนองตอบความตองการของภาควิชา ศูนยวิชาการตาง ๆ ท่ีคณะดําเนินการ
โดยเฉพาะการจัดการสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ซ่ึงตองบริการการเงินและงบประมาณใหมีความสมดุล
สอดรับกับรายไดท่ีมี 
 เพื่อตอบสนองวิสัยทัศนเร่ืองความเปนเลิศ คณะศึกษาศาสตรจัดสรรงบประมาณเพือ่พัฒนาอาจารย อาทิ 
ทุนศึกษาตอตางประเทศ ทุนพัฒนาศักยภาพสูความเปนสากล ทุนวิจยัและผลิตผลงานทางวิชาการ รวมท้ังการรวม
ประชุมและเสนอผลงานในประเทศและตางประเทศ เพือ่พัฒนานิสิตไดแก ทุนการศึกษา ทุนชวยงานอาจารย ทุน
ทํางาน รวมท้ัง ทักษะวิชาการ สวนการพฒันาบุคลากรคณะศึกษาศาสตรจัดสรรงบประมาณสวนหน่ึงในกิจกรรม
สัมมนาบุคลากรประจําป โดยหวังผลตอความสําเร็จในการทํางานและสงเสริมคุณภาพชีวิตท้ังสวนตนและสวนรวม
ท้ังคณะ 

นอกเหนือจากการจัดสรรเงินอยางเปนระบบแลว คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําสรุปรายงานรับ-จาย
ประจําเดือนเปนรายงานการใชจายเงินของภาควิชาและทุกหนวยงานในคณะฯ เพื่อเปนรายงานใหผูบริหารได
พิจารณาตรวจสอบยอดเงินคาใชจายเปนการสอบทวน และยืนยันยอดกลับมาเพ่ือการแกไข เปนการจัดทํารายงาน
การเงินอยางเปนระบบ แยกรายรับ รายจาย แยกประเภทกิจกรรมรายจายใหเห็นชัดเจนงายแกการตรวจสอบให
ถูกตอง โปรงใส มีการเรงรัดการใชเงินงบประมาณตามกรอบงบประมาณของมหาวิทยาลัย และผูบริหารสามารถ
นําไปวิเคราะหสถานะการเงินของหนวยงานตางๆ ประกอบการตัดสินใจใชเงินอยางมีประสิทธิภาพและติดตาม
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 ในทางปฏิบัติงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรจะเปนหนวยงานกลางท่ีให
คําแนะนํา เกี่ยวกับการเบิกจายเงินและการปฏิบัติตามระเบียบอีกท้ังยังประสานงานกับงานพัสดุ กองคลัง และหนวย
ตรวจสอบภายใน หรือหารือแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ในปการศึกษา 2552 งานคลังและพัสดุไดจัดโครงการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแกคณาจารยและบุคลากร ดังนี้ 

1. เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2552 จัดโครงการอบรมเร่ือง การตรวจสอบพัสดุประจําป วิทยากรโดย 
นางธีรดา  รุจิกัณหะ หัวหนางานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการคณะศกึษาศาสตร 

2. เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2552 จัดโครงการอบรม เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2552 วิทยากรโดย คุณผุสดพีร 
อยูยงสินธุ นักวิชาการคลัง ชํานาญการ กลุมกฎหมายและระเบียบดานคาใชจายในการบริหาร 
กรมบัญชีกลาง 

ในสวนทรัพยากรการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนภายใน คณะศึกษาศาสตรจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหเกิด
ส่ิงแวดลอมท่ีดี เอ้ือประโยชนในการบริหารจัดการและบริการการศึกษาอยางครอบคลุมท้ังระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ติดตั้งครุภัณฑเพื่อรองรับการส่ือสารและประชาสัมพันธกับผูเกี่ยวของในหลาย
ชองทาง เชน ตูนิทรรศการถาวร ปายประชาสัมพันธขนาดใหญ ระบบโทรทัศนวงจรปดท้ังการเผยแพรขอมูลและ
การรักษาความปลอดภัยภายในพื้นท่ี อยางไรก็ตาม คณะศึกษาศาสตรตระหนักในเร่ืองงบประมาณคาใชจายตาม
รายรับท่ีมี ตองถูกใชอยางคุมคาและประหยัด สถานท่ีการประชุมและกิจกรรมนิสิตจะจัดนอกคณะในคาใชจายท่ีต่ํา 
และบางกรณีจะขอความอนุเคราะหเปนรายจายคาสถานท่ีท่ีต่ํากวาปกติจากแหลงทรัพยากรภายนอกคณะ 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีสอดคลองกับนโยบาย
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และไดรับความรวมมือจากบุคลากรเปนอยางดี  มีการจัดทํา
แผนงานการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และหนวยงาน มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ
ประกันคุณภาพภายใน มีการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาในทุกปการศึกษา มีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงและมีการจัดกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ
ศึกษาศาสตรใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน  

การดําเนินงานประกันคุณภาพในระดับคณะศึกษาศาสตรนั้น เปนความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง ท่ี
ประกอบดวย คณบดีและรองคณบดีฝายตางๆ โดยคณบดีดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพในภาพรวมของคณะฯ 
สวนรองคณบดีดูแลรับผิดชอบการประกันคุณภาพในองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับงานในภาระหนาท่ี สวนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพในระดับภาควิชานั้น มีการแตงต้ังคณะกรรมการที่แตกตางกัน 2 ลักษณะ ไดแก ลักษณะ
ท่ีหนึ่ง การแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ และลักษณะท่ีสอง การมอบหมายให
คณะกรรมการบริหารภาควิชาดํา เนินงานประกันคุณภาพ  ไปพรอมกับการบริหารงานดานอ่ืนๆ  โดย 
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การกําหนดนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรนั้น ใชหลักการการมีสวนรวม
จากผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกคณะ โดยผานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ท่ีมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนกรรมการ  คณะศึกษาศาสตร ไดพัฒนางานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงกระบวนการประกันคุณภาพภายในใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงาน เพื่อนําไปสูคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ โดยไดกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ี 
และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) รวมท้ังเปนมาตรฐานคุณภาพท่ีสะทอนคุณภาพตามอัตลักษณของคณะฯ จากมุมมองของคณาจารย บุคลากร 
ศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
 การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนการดําเนินงานตาม
กระบวนการ 4 ข้ันตอนคือ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุง โดยยึดหลักการมีสวน
รวมของบุคลากรและนิสิตในทุกข้ันตอน หรือเรียกวา การประกันคุณภาพ โดยการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ
ประเมินผล และปรับปรุงอยางมีสวนรวม (Participatory-PDCA;  PAR-PDCA) ท่ีประกอบดวย การวางแผนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะ (P) การดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด (D) 
การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน (C) และการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมิน (A)   

คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนิสิตผานโครงการคายปลูก
จิตสํานึกศึกษาศาสตรและโครงการอบรมผูนํานิสิต รวมทั้งผานการเรียนการสอนในรายวิชามาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา และรายวิชาการประกันคุณภาพ ตลอดจนการฝกงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ในหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  ท้ังยังมี
การสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการเรียน การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย และการ
ดําเนินโครงการของนิสิต ตามวงจร PDCA นอกจากนั้น  คณะศึกษาศาสตรยังใหนิสิตไดมีสวนรวมในกระบวนการ
ดําเนินงานตามวงจร PDCA ในโครงการ/กิจกรรมตางๆ รวมกับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร ทําใหนิสิตเรียนรู
และเกิดวัฒนธรรมการทํางานตามวงจรดังกลาว จนสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อประเมินตนเองท้ังในดานการเรียน 
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย และการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง นิสิตมีการนํา
ผลการประเมินท่ีไดจากการดําเนินงานตามวงจร PDCA มาใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงและแกไขการ
ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของใหดียิ่งข้ึน  
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นอกจากการสงเสริมใหนิสิตนําวงจร PDCA ไปประยุกตใชแลว คณะศึกษาศาสตรไดใหนิสิตมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพโดยการรวบรวม จัดทําสรุปสารสนเทศที่เกี่ยวของ และการใหสัมภาษณกับคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพท้ังการประเมินภายในและภายนอก นอกจากนั้น นิสิตยังมีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพ
ภายในผานกิจกรรมหลายลักษณะ เชน การศึกษาดูงานดานกิจการนิสิต โครงการกีฬาสัมพันธศึกษาศาสตร 
โครงการกีฬา 5 สถาบัน และโครงการประกวดผูนําเชียรและกองเชียร ตลอดจน มีการติดตามประเมินผลการ
ประกันคุณภาพของกิจกรรมนิสิตในโครงการของฝายพัฒนานิสิตและโครงการของฝายสโมสรนิสิต และมีการนํา
ผลการประเมินไปใชพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไก การดําเนินงานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  
 การประกันคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตรโดยใชกระบวนการ PAR-PDCA นั้น ทําใหบุคลากร
ไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับผล แผน และแนวทางการพัฒนาคณะฯ เพื่อมุงไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดรวมกันและมีการ
ดําเนินงานท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหคณะฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในให
เปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการของคณะฯ จนมีผลการประเมินในภาพรวมระดับดีมาก นอกจากนั้น คณะฯ มี
การรายงานผลการประเมินคุณภาพโดยการจัดทําบันทึกแจงหนวยงานตางๆ และรายงานผาน homepage ของคณะฯ 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของคณะฯ ทําใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี (best practice) ท่ีเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานอ่ืน โดยคณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 3 ระดับดีมากประเภท
คุณภาพการใหบริการ/แนวปฏิบัติท่ีดีในเร่ือง เสริมสรางระบบทํางาน PDCA สําหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต ซ่ึงทําให
บุคลากรมีขวัญ กําลังใจ และเจตคติท่ีดีตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

การประเมินผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบ  2.2  
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2552) นั้น คณะศึกษาศาสตรได
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประกอบดวย 9 องคประกอบ เปนระบบที่ใช
สําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิต ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงช้ี คะแนน
เต็ม 3 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายและพัฒนาการไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไม
บรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการหรือไมมีพัฒนาการเทานั้น 

คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 50 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได
คะแนนเฉล่ีย 2.80 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก มีผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 2.68 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปผลการประเมิน 9 องคประกอบ 
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
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ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ความหมายผลประเมิน องคประกอบคณุภาพ 

ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 

การ 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนงาน 

ดีมาก 

2.00 2.00 3.00 2.60 2.80 2.80 2.64 2.50 ดีมาก องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ดี 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต ดีมาก 

3.00 3.00 3.00 3.00 2.40 2.40 2.70 2.70 ดีมาก องคประกอบที่ 4 การวิจัย ดีมาก 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ดีมาก 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดีมาก 

3.00 3.00 2.75 2.75 2.67 2.67 2.78 2.78 ดีมาก องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ดีมาก 

    3.00 2.00     3.00 2.00 ดีมาก องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ พอใช 

    3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.33 ดีมาก องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

ดี 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 2.60 2.60 2.95 2.68 2.72 2.72 2.80 2.68 

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร ในรอบปการศึกษา 2552 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 
 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 
 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 
ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคท่ีคณะศึกษาศาสตรกําหนดไว 
และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานท่ีคณะศึกษาศาสตรกําหนด จํานวน 2 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 2 ตัวบงช้ี 
โดยคณะศึกษาศาสตรประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 3.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.2 

 



ตารางท่ี 2.2 สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนงาน 
 

55 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. 
กรรม 
การ 

ศษ. 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง / = บรรลุ 
/ = มี

พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. 

กรรม 
การ 

x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน     3.00 3.00 3.00 2 2 2 2 
1.1 มีการกําหนด

ปรัชญา หรือ
ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนา
กลยุทธ แผน
ดําเนินงาน และมี
การกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุก
ภารกิจ 

7 7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

16 44 44 1.2 

17 

94.12% 

46 

95.65% 

46 

95.65% 80% 80% 3 3 3 / / / / รอยละของการ
บรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผนดําเนนิงาน และ 

มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
 
 
 

 



ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการกําหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน 
คณะศึกษาศาสตรกําหนดปณิธาน
วา “ผลิตบัณฑติท่ีสมบูรณดวย
ปญญาและคุณธรรม” 

1.1-1-1 www.edu.ku.ac.th 
1.1-1-2 ปายนิเทศ 
คณะศึกษาศาสตร 

 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนการดําเนนิงานและ
แผนปฏิบัติการประจําป ให 

มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีผาน
ประชาพิจารณจากบุคลากรใน
คณะ 

1.1-2-1 แผนยทุธศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร 
1.1-2-2 

สอดคลองกัน และสอดคลอง
กับภารกจิหลักของหนวยงาน 
ยุทธศาสตร และแผนพัฒนา
ของชาติ 

มีการจัดทําแผนงานประจําปท่ี
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

แผนงานประจําป
การศึกษา 2552 

 3. มีการกําหนดตัวบงช้ี ของการ
ดําเนินงาน และกําหนด
เปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพ่ือ
วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ี
เปนไปตามแผนงานประจําป และ
มีการกํ าหนดตัวบง ช้ีของการ
ดําเนินงาน และเปาหมายของแต
ละตัวบงช้ี  

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
1.1-3-2 แผนงานประจําป
การศึกษา 2552  

 4. มีการดําเนนิการตามแผนครบ
ทุกภารกจิ 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนนิการ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

1.1-4-1 แผนงานประจําป
การศึกษา 2552 
1.1-4-2 แบบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงาน 

 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตาม 

คณะศึกษาศาสตรกําหนดการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ี  ปละ 2 คร้ัง ในภาคตนและ
ภาคปลาย 

1.1-5-1 

ตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

แบบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดาํเนินงาน 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 6. มีการวิเคราะหความสอดคลอง

ระหวางกลยุทธ แผนการ
ดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนม 

คณะศึกษาศาสตรไดวิเคราะห
ความสอดคลองระหวางกลยุทธ 
แผนการดําเนนิงาน 
เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย และของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคตอยาง
สมํ่าเสมอ 

1.1-6-1 แผนงาน 
คณะศึกษาศาสตร 
1.1-6-2 หลักสูตร
ประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู(การศึกษาพิเศษ) 
1.1-6-3 โครงการ
ประชุมสัมมนา เร่ือง 4 
ทศวรรษศึกษาศาสตรกาวไกลสู
สากล 

ในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

1.1-6-4 การประชุมสัมมนา 
เร่ือง การจัดการความรูเพื่อ
ขับเคล่ือนคณะศึกษาศาสตรสู
ความสําเร็จ 

 7. มีการนําผลการประเมินและผล
การวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดาํเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผล
การประเมินและผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ
และแผนการดาํเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

1.1-7-1 รายงานการประเมิน
ตนเอง ป 2553 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบตัิงานท่ีกําหนด   
 

ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 60-74 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 75-89 

บรรลุเปาหมาย 
รอยละ 90-100 

 



เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนตัวบงช้ีความสําเร็จของแผนงานท้ังส้ิน 46 ตัวบงช้ี มีตัว
บงช้ีท่ีบรรลุเปาหมาย จํานวน 44 ตัวบงช้ี  คิดเปนรอยละ 95.65 ของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานท่ีกําหนด ท้ังนี้มี 2 โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ ไดแก 1) โครงการสงเสริมความสามารถภาษาอังกฤษ
ใหกับนิสิตเนื่องจากตามแผนกําหนดจัดในชวงเดือนพฤษภาคม 2553 เนื่องจากเกิดสถานการณฉุกเฉินรายแรงใน
เขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร จึงเล่ือนไปจัดเดือนตุลาคม 2553 2)โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร ซ่ึงตามแผนกําหนดจัดในวันท่ี 20-23 พฤษภาคม 2553 แตในชวงวันท่ี 17-21 
พฤษภาคม 2553 รัฐบาลประกาศใหเปนวันหยุดราชการ เนื่องจากเกิดสถานการณฉุกเฉินรายแรงในเขตทองท่ี
กรุงเทพมหานคร ทําใหสํานักงานเลขานุการคณะตองเล่ือนจัดโครงการฯ ไปในวันท่ี 11-13 สิงหาคม 2553  
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

รอยละ 80 รอยละ 95.65 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
1.2-1 แบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคตน ปการศึกษา 2552  
1.2-2 แบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ภาคปลาย ปการศึกษา 2552 
 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน ซ่ึงเปนองคประกอบท่ี

คํานึงถึงการการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนความสอดคลองกับความตองการ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจัดการ
เรียนการสอนใหมีความเหมาะสมยืดหยุน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอหรือ
ปรับปรุงใหทันตอการเปล่ียนแปลง โดยบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม รวมท้ังศักยภาพของอาจารยท่ี
มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ท่ีมีภาระงานท่ีเหมาะสม และการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนท่ีตอการจัดการเรียน
การสอนท่ีสงผลใหการเรียนการสอนมีคุณภาพไดมาตรฐาน ท่ีชวยสงเสริมใหการผลิตบัณฑิตท่ีมีความสมบูรณ
พรอมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ เพื่อรองรับความตองการของ
ตลาดไดอยางมีคุณภาพ จํานวน 14 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 14 ตัวบงช้ี โดยคณะศึกษาศาสตร
ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 2.64  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ไดคะแนนเฉล่ีย 2.50  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2.3 
 

 



ตารางท่ี 2.3 สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. 
กรรม 
การ 

ศษ. 
กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง ตัวต้ัง / = บรรล ุ
/ = มี

พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. 

กรรม 
การ 

ไมบรรล ุ
x = 

x = 
ไมมี

พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน     1.93 2.64 2.50 10 9 7 8 

2.1 มีระบบและ
กลไกในการ
พัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

7 7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

2.2 มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

7 7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

2.3 4 5 1 4 4 2 3 1 / x / x มีโครงการหรือ
กิจกรรมท่ี
สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการ
สอน ซึ่งบุคคล 
องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวน
รวม 

หมายเหตุ : มีผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชนมีสวนรวมไมครบทุกหลักสูตร 
2,507. 

05 
2,327. 

90 
2,327. 

90 
96 

26.12 

107 

21.76 

107 

21.76 

1.12 -3.24 -3.24 

2.4 จํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารย
ประจํา 

25 
4.46% 

25 
-12.98% 

25 
-12.98% 

25 25 3 1 1 x x x x 

1 0 0 

104 

0.96% 

115 

0.00% 

115 

0.00% 

64 74 74 

2.5 

104 

61.54% 

115 

64.35% 

115 

64.35% 

60% 60% 3 3 3 / / / / สัดสวนของ
อาจารยประจําที่
มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. 
กรรม 
การ 

ศษ. 
กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง ตัวต้ัง / = บรรล ุ
/ = มี

พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. 

กรรม 
การ 

ไมบรรล ุ
x = 

x = 
ไมมี

พัฒนาการ 

60 61 61 
104 

57.69% 
115 

53.04% 
115 

53.04% 

32 33 33 

2.6 สัดสวนของ
อาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนง อ. 
ผศ. รศ. และ ศ. 104 

30.77% 
115 

28.70% 
115 

28.70% 

60% 60% 2 1 1 x x x x 

2.7* มีกระบวนการ
สงเสริมการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพของ
คณาจารย 

0 5 5 3 3 0 3 3 / / x - 

2.8 มีระบบและกลไก
สนับสนุนให
อาจารยประจําทํา
การวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียน
การสอน 

5 5 5 5 5 3 3 3 / / / / 

7 140 140 2.9 รอยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได
งานทําและ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

12 

58.33% 

157 

89.17% 

157 

89.17% 77% 80% 1 3 3 / / / / 

6 140 140 2.10 รอยละของ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือน
เร่ิมตนเปนไป
ตามเกณฑ 

7 

85.71% 

140 

100% 

140 

100% 74% 80% 2 3 3 / / / / 

2.11 
* 

0.00 3.92 3.92 3.49  3.50  0 3 3 / / x - ระดับความพึง
พอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ 
และผูใชบัณฑิต 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. 
กรรม 
การ 

ศษ. 
กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง ตัวต้ัง / = บรรล ุ
/ = มี

พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. 

กรรม 
การ 

ไมบรรล ุ
x = 

x = 
ไมมี

พัฒนาการ 

42 74 74 

2,196 

1.913% 

4,674 

1.583% 

4,674 

1.583% 

0 0 0 

2.12 รอยละของนิสิต
ปจจุบันและศิษย
เกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 
5 ปที่ผานมาท่ี
ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา 
สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
และดาน
สิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

1,289 

0.00% 

2,846 

0.00% 

2,846 

0.00% 

0.50% 0.50% 2 2 2 / / x x 

80 83 83 2.13 รอยละของ
อาจารยประจํา
หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซ่ึงมี
คุณสมบัติเปนที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทํา
หนาที่อาจารยที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

80 

100% 

84 

98.81% 

84 

98.81% 100% 100% 3 3 3 x x / / 

2.14 4.59 4.49 4.49 4.50 4.50 3 3 3 x x / / ระดับความพึง
พอใจของนิสิต
ตอคุณภาพการ
สอนของอาจารย
และส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

 
 

 



 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1  มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. 2.1-1-1  เอกสารข้ันตอนการ

ดําเนินการเปดและปด
หลักสูตร/รายวิชา 

มีระบบและกลไกการเปด
และปดหลักสูตร 

- มีการจัดทําเอกสารข้ันตอนการ
ดําเนินการเปดและปดหลักสูตร 
- โครงการอบรมการจัดทําหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2552 

2.1-1-2  รายงานสรุปการ
ประเมินโครงการ 

 2. มีการกําหนดเปาหมายการ
ผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน
แผนการผลิตบัณฑิต 

มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิต
ในทุกหลักสูตร 

2.1-2-1  แผนการรับนิสิต 
คณะศึกษาศาสตร 

 3. มีการเตรียมความพรอม
กอนการเปดหลักสูตรใหม 
และการปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 

-  มีการแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

2.1-3-1  คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร -  ทําวิจยัประเมินหลักสูตร (วิจัย

สถาบัน) 2.1-3-2  รายงานการวจิัย
สถาบัน 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ

ทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน 
รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของ
บทความจากวทิยานิพนธท่ีตีพิมพ
เผยแพร รอยละของบัณฑิตท่ีได 
งานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป และรอยละของบัณฑิต
ท่ีทํางานตรงสาขา เปนตน 

มีการวิเคราะหขอมูลการ
ดําเนินการทุกหลักสูตร 

2.1-4-1  ขอมูลจาก 
กองแผนงาน มก. 
2.1.4-2 ขอมูลจาก 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 5. มีการนําผลการวิเคราะห ขอมูลการ
ดําเนินการหลักสูตรประจําป
การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตร 

มีการนําผลการวิเคราะห
ขอมูลการดําเนินการ
หลักสูตรไปปรับปรุง
หลักสูตร 

2.1-5-1  รายงานการ
ประชุมกรรมการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร 
2.1-5-2  แบบเสนอขอ
ปรับปรุงรายวชิา 
2.1-5-3  รายงานการวจิัย
การประเมินหลักสูตร 

 6. หลักสูตรปรับปรุงไดรับ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2.1-6-1  หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรได 
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุก
เร่ือง และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเดน็ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร (พิจารณาจาก
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 และคูมือการเสนอหลักสูตร/
รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพือ่เสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณา
อนุมัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

เอกสารหลักสูตรท่ี
ไดรับอนุมัต ิ
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 7. หลักสูตรระดบั

บัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 22 
หลักสูตรมีหลักสูตรเนนวจิัย 22 
หลักสูตร 

2.1-7-1 เอกสารหลักสูตร 

ท่ีเนนการวิจยั (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน (ก) และ
ปริญญาเอก) ท่ีเปดสอนมี
จํานวนมากกวารอยละ 50 
ของจํานวนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

คณะศึกษาศาสตร 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 7 7 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 
 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 5 ขอแรก อยางนอย 6 ขอแรก 

เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับ

อาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร 

มีการชี้แจงทําความเขาใจแก
อาจารยผูสอนทุกหลักสูตรใน
ระดับคณะ ภาควิชา และ
สาขาวิชา 

2.2-1-1  รายงานการ
ประชุมกรรมการวิชาการ 
2.2-1-2  รายงานการ
ประชุมภาควิชาและ
สาขาวิชา 

 2. มีการออกแบบการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี 

มีการจัดกจิกรรมการสอนท่ี
หลากหลายท้ังในและนอก
หองเรียน 

2.2-2-1  

เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

ประมวลการสอน 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 3. มีการใชส่ือและเทคโนโลย ีหรือ

นวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูทุกหลักสูตร 

มีการใชส่ือและเทคโนโลยีทุก
หลักสูตร 

2.2-3-1  ประมวลการสอน 

 4. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี มีการจัดกจิกรรมการสอนท่ี
หลากหลายและใหโอกาสนสิิต
ในการเลือกตามความสนใจ 

2.2-4-1  
ความยืดหยุนและหลากหลายท่ีจะ
สนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน 

ประมวลการสอน 

 5. มีการประเมินผลการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ี
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียนทุกหลักสูตร 

ใชวิธีการประเมินผลที่
หลากหลาย เชน การประเมิน
ตามสภาพจริง การใชแฟม
สะสมงาน 

2.2-5-1  ประมวลการสอน 

 6.  มีผลการประเมินการสอนของ
อาจารยโดยนสิิต 

2.2-6-1 ผลการประเมินการ
สอน 

มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร  

 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องทุกหลักสูตร 

มีสรุปผลการประเมินและ
แนวทางในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในแตละภาค
การศึกษาและประชาสัมพันธ
ใหนิสิตทราบทางเว็บไซตและ
ติดประกาศ  

2.2-7-1 สรุปรายงานการ
ประเมินการสอนของ
อาจารย 
2.2-7-2  เว็บไซตของ 
คณะศึกษาศาสตร 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบคุคล องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีระบบและกลไกท่ีกําหนดให

ผูทรงคุณวุฒ ิหรือผูรูในชุมชน
มาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 

มีแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกวพิากษหลักสูตรท่ี
ปรับปรุง 

2.3-1-1  คําส่ังแตงต้ังกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 2. มีการจัดการเรียนการสอนท่ี
สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติ
ไดจริงโดยผูทรงคุณวุฒ ิหรือผูรู
ในชุมชนมีสวนรวมทุก
หลักสูตร 

มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกหรือวิทยากรมารวม
สอน 

2.3-2-1  จดหมายเชิญผูทรงคุณวุฒ ิ

 3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทาง มีการจัดกจิกรรม/โครงการ
รวมกับหนวยงาน เชน สสส. 
สสวท.  สกอ. สควค. 

2.3-3-1  โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูการ
เปนสถาบันพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ 

การศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไม
กําหนดในหลักสูตรโดย 
ความรวมมือกบัองคการหรือ
หนวยงานภายนอก 

2.3-3-2  โครงการวิจยัและ
พัฒนาการสงเสริมนวัตกรรมการ
เรียนรูของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2.3-3-3  โครงการผลิตครูพันธุใหม 
2.3-3-4  การเปนศูนยในโครงการ 
สควค. ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2553-2560)  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 4. มีการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินกจิกรรมการเรียนการ
สอนท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกมหาวทิยาลัยทุก
หลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรจัดประชุม
เสวนา เร่ือง ความสําเร็จใน
รอบ 40 ปและแนวทางการ
สรางความเขมแข็งในอนาคต
ของคณะศึกษาศาสตร 

2.3-4-1  รายงานการสรุปโครงการ
ประชุมเสวนา เร่ือง ความสําเร็จใน
รอบ 40 ปและแนวทางการสรางความ
เขมแข็งในอนาคตของคณะ
ศึกษาศาสตร 

 5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการมีสวนรวมของ
บุคคล องคการและชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

นําผลการประชุมเสวนาเร่ือง
ความสําเร็จในรอบ 40 ปมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.3-5-1  

ทุกหลักสูตร 

ประมวลการสอน 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 4 ระดับ 5 2 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 4 ระดับ 5 2 1 ไมบรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
หมายเหตุ : มีผูทรงคุณวุฒิ ผูรูในชุมชนมีสวนรวมไมครบทุกหลักสูตร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 จํานวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  

ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
≥+10% หรือ  -10% 6-9.99% และ -6 – (-9.99)% (-5.99)-5.99% ≤

ของเกณฑมาตรฐาน ของเกณฑมาตรฐาน ของเกณฑมาตรฐาน 
 

 



เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําท้ังหมดคิดเปน 1 : 
21.76  ขณะท่ีเกณฑมาตรฐานของคณะฯ เทากับ 1 : 25 ดังนั้นตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 3.24 คน คิดเปนรอยละ 12.98 
ของความคลาดเคล่ือนจากเกณฑ 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

25 21.76 3 1 ไมบรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
2.4-1 ขอมูลจากกองแผนงาน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ตออาจารยประจํา 

ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 

รอยละ 1-39 
หรือ 
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 40-59 
แตวุฒิปริญญาตรีมากกวา 
รอยละ 5 
 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
หรือเทากับรอยละ 60 และ รอยละ 40-59 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 
นอยกวารอยละ 5 นอยกวารอยละ 5 
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา 
หรือเทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา รอยละ 5 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยประจําท้ังหมด 115 คน แยกตามวุฒิการศึกษา มีวุฒิ
ปริญญาเอกจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 64.35 และไมมีอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

รอยละ 60 รอยละ 64.35 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
2.5-1 ขอมูลพื้นฐานในรายงานการประเมินตนเอง ป 2553 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 
ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ.รวมกันอยูระหวางรอยละ 1-44 
หรือ 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ  
45-69 แตผูดํารงตําแหนงระดับ 
รศ. ข้ึนไปนอยกวารอยละ 30 
 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูระหวางรอยละ 
45-69 และ 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนั มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70 
และ 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป

เทากับหรือมากกวารอยละ 30 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 30 หรือ 
 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และ ศ. รวมกนัมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
ข้ึนไปนอยกวารอยละ 30 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจํา 109 คน ดํารงตําแหนงอาจารยจํานวน 54 
คน ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 28 คน รองศาสตราจารย จํานวน 32 คนและศาสตราจารย จํานวน 1 คน คิดเปน
สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันเทากับรอยละ 53.04  และ ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ.และศ. เทากับรอยละ 28.70 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

รอยละ 60 รอยละ 53.04   2 1 ไมบรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
2.6-1 ขอมูลพื้นฐานในรายงานการประเมินตนเอง ป 2553  
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชพีของคณาจารย 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการกําหนด

จรรยาบรรณวชิาชีพ
คณาจารยไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

ยึดตามจรรยาบรรณอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.7-1-1รายงานประจําป  การ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยของ 
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปการศึกษา 2552 

 2. มีกระบวนการสงเสริม
ใหผูท่ีเกีย่วของได
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

- วางแผนการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาอาจารยท่ีสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ    

2.7-2-1รายงานประจําป การ
ดําเนินงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยของ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ปการศึกษา 2552 - การประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ 

ไดแก สารศึกษาศาสตรเดือนละ 1 
คร้ัง  เว็บไซต ปายนิเทศ 

2.7-2-2สารศึกษาศาสตร 
เวปไซดคณะศึกษาศาสตร 

- จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดน
สายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2552 

2.7-2-3 โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเดนสายวิชาการ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 3. มีการกํากับดแูลการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริม
จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยคณะ
ศึกษาศาสตร 3 คร้ังในรอบป
การศึกษา 

2.7-3-1รายงานประจําป   
การดําเนนิงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยของ 
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปการศึกษา 2552 

 4. มีกระบวนการและกลไก
ในการดําเนินการกับผูท่ี
ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

มีการจัดประชุมเพื่อกําหนดมาตรการ
ในการดําเนินกับผูท่ีไมไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.7-4-1 รายงานประจําป  
การดําเนนิงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยของ 
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปการศึกษา 2552 

 5. มีการดําเนนิการวางแผน 
ปองกัน หรือหาแนว
ทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

มีการจัดประชุมเพื่อปองกันหรือหา
แนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวชิาชีพ  โดยเนนท่ีการ
สงเสริมใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2.7-5-1 รายงานประจําป   
การดําเนนิงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยของ 
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปการศึกษา 2552 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

ระดับ 3 ระดับ 5 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3-4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

 



เกณฑมาตรฐาน  ขอ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา

อาจารยดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการวจิัยและพัฒนา 
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

2.8-1-1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การวิจยัในช้ัน
เรียน  
2.8-1-2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยดานการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เร่ือง 
“Improving Education for 
Better Learning”    

 2. มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะ
กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา
นวัตกรรมดานการเรียนการสอน 

มีการมอบหมายงานให
คณะกรรมการวิชาการ
รับผิดชอบจัดโครงการสงเสริม
ศักยภาพในดานการเรียนการ
สอน 

2.8-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวชิาการ 

 3. มีแหลงทุนสนบัสนุนการวจิยั คณะศึกษาศาสตรใหทุน
สนับสนุนการวิจัย 

2.8-3-1 ระเบียบกองทุน 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

 4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการ
สอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียน
และเผยแพรงานวิจยัดานการเรียน 

มีผลงานวิจัยดานการเรียนการ
สอนและมีการจัดเวที
แลกเปล่ียนและเผยแพรงานวิจัย 

2.8-4-1 รวมบทความวจิัย 
จิตตปญญาศึกษา 
2.8-4-2 รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของคณะศึกษาศาสตร 

การสอนและนวัตกรรม 
ทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

 
 5. มีการสรางเครือขายวิจยั -มีการสรางเครือขายวิจยัดาน

นวัตกรรมการเรียนการสอนท้ัง
ภายในและภายนอกคณะ 

2.8-5-1 โครงการวิจยัและ
พัฒนาการสงเสริมนวัตกรรม
การเรียนรูของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

ดานนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ท้ังภายในและภายนอกคณะ 

2.8-5-2 รายงานการวจิัย 
2.8-5-3 รวมบทความวจิัย 
จิตตปญญาศึกษา 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

5 ขอ 5 ขอ 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1-59 รอยละ 60-79 รอยละ 80 หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน  เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรเปดหลักสูตรผลิตครูระดับปริญญาตรี 5 ป บัณฑิตท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
คิดเปนรอยละ 89.17 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

รอยละ 80 รอยละ 89.17 1 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
2.9-1 ขอมูลจากกองแผนงาน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1-74 รอยละ 75-99 รอยละ 100 

ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ ไดรับเงินเดือนเทากับหรือ 
สูงกวาเกณฑ กพ. สูงกวาเกณฑ กพ. สูงกวาเกณฑ กพ. 

 

 



เกณฑมาตรฐาน  เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑเทากับรอยละ 100 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

รอยละ 74 รอยละ100 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
2.10-1 ขอมูลจากกองแผนงาน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.11  ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
คาเฉล่ีย 1 - 2.49 คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49 คาเฉล่ีย 3.50 หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน  เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรไดประเมินความพึงพอใจของนายจาง โดยประเมินดานความรูความสามารถทางวิชาการ
ตามลักษณะงานในสาขา ดานความรูความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน และดานคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ ท้ังนี้มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต เทากับ 3.92 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

3.49 3.92 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
2.11-1 รายงานความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตคณะศกึษาศาสตร 
 
 
 
 

 



ตัวบงชี้ท่ี 2.12 รอยละของนิสิตปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชพี คณุธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และ
ดานส่ิงแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

 ประเภทของตัวบงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003-0.015 รอยละ 0.016-0.029 

 
1. มากกวาหรือเทากับ รอยละ 0.030 และ 

 2. นิสิตบัณฑติศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับ
รางวัลจากผลงานวิจยัและหรือวิทยานพินธ
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.060 
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดขอ 2 
ถือวาไดคะแนน 2 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

นิสิตหรือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ และดานส่ิงแวดลอมในระดบัชาติหรือนานาชาติ คิดเปนรอยละ 1.58 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

รอยละ 0.50 รอยละ 1.58 2 2 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
2.12-1 ประกาศมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง นิสิตดีเดนดานกีฬา ประจําภาคตน และภาคปลาย ปการศึกษา 

2552  
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.13  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคณุสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานพินธท่ีทําหนาท่ี

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 50-69 รอยละ 70-89 รอยละ 90 หรือมากกวา 

 

 



เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเทากับ 98.81  

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

รอยละ 100 รอยละ 98.81 3 3 ไมบรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
2.13-1 ฐานขอมูลอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.14  ระดับความพงึพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู 

ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
คาเฉล่ีย 1.00-3.00 คาเฉล่ีย 3.01-4.00 คาเฉล่ีย 4.01-5.00 

เกณฑมาตรฐาน  เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูเทากับ 4.49 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

4.50 4.49 3 3 ไมบรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
2.14-1 ระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 

 



องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต  
 
การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต ซ่ึงเปนองคประกอบท่ี

คํานึงถึงการใหบริการท่ีจัดใหแกนิสิตและศิษยเกาในกิจกรรมตางๆ อยางเหมาะสม ครบถวน และสอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะ เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมความรู 
ประสบการณของนิสิต ตลอดจนมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็งมากข้ึน เพื่อติดตามดูแลใหการชวยเหลือ 
ประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต จํานวน 3 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการดําเนินงาน ครบทั้ง 3 ตัวบงช้ี โดย
คณะศึกษาศาสตรประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 3.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4  สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง / = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 

ศษ. กรรม 
การ 

x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต     3.00 3.00 3.00 3 3 3 3 
3.1 มีการจัดบริการแก

นิสิตและศิษยเกา 
8 8 8 8 8 3 3 3 / / / / 

3.2 มีการสงเสริม
กิจกรรมนิสิตที่
ครบถวนและ
สอดคลองกบั
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

4 4 4 4 4 3 3 3 / / / / 

3.3 5 5 5 5 5 3 3 3 / / / / ระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

 
 
 
 
 

 



 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1  มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการสํารวจความตองการ

จําเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1 
มีการสํารวจความตองการและความ
จําเปนของนิสิตช้ันปท่ี 1  โดยมีการ
จัดทําแบบสํารวจความตองการของ
นิสิตปริญญาตรี ดานการใหบริการ
ของคณะศึกษาศาสตร 

3.1-1-1สรุปแบบสํารวจความ
ตองการและความจําเปนของ
นิสิตช้ันปท่ี 1 

 2. มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวย
ความสะดวกที่เอ้ือตอการ
พัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

มีการบริการดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู
ของนิสิต คือศูนยวัสดุการศึกษา ศูนย
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูล 
โทรทัศนวงจรปด และศูนยการศึกษา
เชิงหรรษา 

3.1-2-1 ภาพถายศูนยวัสดุ
การศึกษา/ ศูนยคอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษา / คอมพิวเตอร
เพื่อการสืบคนขอมูล /โทรทัศน
วงจรปด/ศูนยการศึกษาเชิง
หรรษา 

 3. มีการจัดบริการดานกายภาพ
ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวติของ
นิสิต 

มีการจัดบริการดานกายภาพใหกับ
นิสิตโดยมีสโมสรนิสิต ศาลาท่ีพัก
สําหรับใหนิสิตทํากิจกรรม ศูนยวัสดุ
การศึกษา หองปฏิบัติการทาง 

3.1-3-1 

พลศึกษา เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของนิสิต 

ภาพถายสโมสรนิสิต/
ศูนยวัสดุการศกึษา/ 
หองปฏิบัติการทางพลศึกษา 

 4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษา
แกนิสิต 

มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 
โดยมีการจดัทําสมุดบันทึกขอมูลนิสิต 
ใหกับอาจารยท่ีปรึกษานิสิตปริญญา
ตรี เพื่อใชเปนขอมูลในการให
คําปรึกษา 

3.1-4-1 สมุดบันทึกขอมูลนิสิต 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนตอนิสิตและศิษย
เกา 

มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนแกนิสิตและศิษยเกา โดยใช
ทําในรูปแบบของสารศึกษาศาสตร 
บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซตของ
คณะศึกษาศาสตร และโทรทัศนวงจร
ปด 

3.1-5-1 

 
 
 

ภาพถายบอรด
ประชาสัมพันธกิจกรรม/บอรด
ประชาสัมพันธขาวสารของ
คณะ/สารศึกษาศาสตร/เว็บไซต
คณะ/ โทรทัศนวงจรปด 

 6 มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณวิชาชีพแกนิสิต
และศิษยเกา 

มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณวิชาชีพแกนิสิตและศิษย
เกา เชน โครงการเปดโลกทัศน
วิชาชีพคหกรรมศาสตร สัมมนา
สาขาวิชาพลศึกษา เปนตน 

3.1-6-1 สรุปรูปเลมกิจกรรม
ของสโมสรนิสิตและสาขาวชิา 

 7 มีการประเมินคุณภาพของ
การใหบริการท้ัง 5 เร่ือง
ขางตนเปนประจําทุกป 

มีการประเมินคุณภาพของการ
ใหบริการดานตางๆของคณะ โดย
จัดทําเปนผลรายงานการวิจยั 

3.1-7-1 รายงานวิจยั เร่ือง ความ
พึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอการใช
บริการของคณะศึกษาศาสตร 

 8 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการใหบริการมา
พัฒนาจัดบริการแกนิสิตและ
ศิษยเกา 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพของ
การจัดกจิกรรมนิสิต มาปรับปรุงและ
พัฒนาการจดักิจกรรมในคร้ังตอไป 

3.1-8-1 รายงานผลการ
ดําเนินการประจําปการศึกษา 
2552 ของสโมสรนิสิต 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 8 ระดับ 8 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงค 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

 



เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัด

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

มีการจัดทําแผนกิจกรรม
สโมสรนิสิตประจําป เพื่อเปน
แนวทางสงเสริมการจัด
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะและ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3.2-1-1 แผนประจําปของ
สโมสรนิสิตปการศึกษา 2552 

 2. มีการสงเสริมใหสโมสรนิสิต
และสาขาวิชาจัดกิจกรรมนสิิต
ใหครบทุกประเภท ตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซ่ึงป
การศึกษา 2552 ไดจัดโครงการ
ท้ังส้ิน 39 โครงการ 

3.2-2-1 สรุปประเมินผล
โครงการท่ีสโมสรนิสิต 

มีการสงเสริมใหคณะและสโมสร
นิสิตจัดกจิกรรมนิสิตใหครบทุก
ประเภท โดยอยางนอยดําเนนิการ
ใน 5 ประเภท ดังนี้  

คณะศึกษาศาสตรจัดข้ึน 
3.2-2-2 

2.1 กิจกรรมวชิาการ 
2.2 กิจกรรมกฬีาและการสงเสริม

สุขภาพ 
2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ

รักษาส่ิงแวดลอม 
2.4 กิจกรรมนนัทนาการ 
2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

รายงานผลการ
ดําเนินการประจําปการศึกษา 
2552 ของสโมสรนิสิต 

 3. 3.2-3-1สรุปประเมินผล
โครงการท่ีสโมสรนิสิต 

มีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม 
ท้ังท่ีจัดโดยคณะและสโมสรนิสิต
ทุกส้ินปการศกึษา 

มีการจัดทําประเมินผล
โครงการตางๆ และจัดทําสรุป
เปนรายงานประจําปสโมสร
นิสิต เพื่อเสนอตอผูบริหารของ
คณะศึกษาศาสตร และ
คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตรจัดข้ึน 
3.2-3-2 รายงานผลการ
ดําเนินการประจําปการศึกษา 
2552 ของสโมสรนิสิต 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานสิิตอยาง
ตอเนื่อง 

มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง และ
จะนําขอเสนอแนะตางๆไป
จัดทําแผนประจําปตอไปใน
โครงการสัมมนาผูนํานิสิต 

3.2-4-1 สรุปประเมินผล
โครงการท่ีสโมสรนิสิต 
คณะศึกษาศาสตรจัดข้ึน 
3.2-4-2 รายงานผลการ
ดําเนินการประจําปการศึกษา 
2552 ของสโมสรนิสิต 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 4 ระดับ 4 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. 3.3-1-1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

อาจารยท่ีปรึกษาของคณะ 
คณะศึกษาศาสตรแตงต้ังรายช่ือ
อาจารยท่ีปรึกษานิสิตท่ีเขา
ศึกษาในปการศึกษา 2552 

คําส่ังคณะศึกษาศาสตร  
ท่ี 82 /2552 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2552 

 



หลักฐาน 
 2. มีการจัดเตรียมขอมูลตาง ๆ 

และเคร่ืองมือท่ีใชในการ
ใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ี
ปรึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ไดมอบ
ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชให
คําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา
ตามรายละเอียดในชอง
หลักฐาน 

3.3-2-1 แฟมการสัมมนา เร่ือง  
“ การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 
3.3-2-2 ขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พุทธศักราช 2548 
3.3-2-3 คูมือนิสิตปการศึกษา 
2552  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.3-2-4 คูมือการศึกษาหลักสูตรผลิตครู
การศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี
(หลักสูตร 5 ป) ปการศึกษา 2552  
3.3-2-5 สมุดบันทึกขอมูลนิสิต 
คณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2552 
3.3-2-6 ระเบียบกองทุนคณะ
ศึกษาศาสตร 
3.3-2-7 ใบรายงานคะแนนใน 
แตละภาคการศึกษา 

 3. ประสานงานใหความ
รวมมือและชวยแกปญหา
แกอาจารยท่ีปรึกษา 

-จัดสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษา
เพื่อระดมความคิดในการ
แกปญหา 

3.3-3-1 รายงานผลโครงการสัมมนา 
3.3-3-2 

- มีการประชุมคณะกรรมการ
การใหคําปรึกษาวิชาการฯเพ่ือ
ติดตามปญหาในการให
คําปรึกษาและเสนอแนะแนว
ทางแกไข 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการใหคําปรึกษาวชิาการฯ 
คร้ังท่ี 2/2553 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 4. ประเมินผลระบบอาจารยท่ี

ปรึกษา และการดําเนินงานของ
อาจารยท่ีปรึกษาทุกป 

มีการประเมินผลระบบอาจารยท่ี
ปรึกษาและการดําเนินงานของ
อาจารยท่ีปรึกษาในการสัมมนา
อาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-4-1 สรุปประเมินผล
โครงการสัมมนาอาจารยท่ี
ปรึกษาระดับปริญญาตรี วันท่ี  
23-25 เมษายน 2553 

 5. มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบอาจารยท่ีปรึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จัดทําเอกสารการประเมินระบบ
อาจารยท่ีปรึกษาและขอเสนอแนะ
ใหแกอาจารยท่ีปรึกษา 

3.3-5-1 เอกสารการประเมิน
ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
3.3-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการการใหคําปรึกษา
วิชาการฯ คร้ังท่ี 3/2553 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีคํานึงถึงการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการสรางงานวิจัยและงานสรางสรรค
ใหสามารถดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแกอาจารย บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  
ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย ทรัพยากรท่ีจําเปน เพื่อเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ สามารถตีพิมพ
เผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากลท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ  และการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร จํานวน 10 ตัวบงช้ี โดยคณะศึกษาศาสตรประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 2.70 
ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 2.70 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 2.5 
 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 2.5 สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  

84 

ปการศึกษา 
ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง ตัวต้ัง / = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. กรรม 

การ 

x = ไมบรรล ุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย      1.70 2.70 2.70 8 7 6 5 
4.1 มีกระบวนการ

และกลไกใน
การสนับสนุน
การผลิตงานวิจัย
และงาน
สรางสรรค 

6 6 6 6 6 3 3 3 / / / / 

4.2* มีกระบวนการ
และกลไก
บริหารจัดการ
ความรูจาก
งานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

0 5 5 4 4 0 3 3 / / x - 

32,327,500 29,147,400 29,150,400 4.3 

96 

336,744. 
79 

107 

272,405. 
61 

107.00 

272,433. 
64 

60,000 60,000 3 3 3 / / / / จํานวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรคจาก
ภายในและ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยตอ
จํานวนอาจารย
ประจํา 

หมายเหตุ : มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก เพิ่มขึ้น จากเดิม จํานวน 24,482,800 บาท เปน จํานวน 24,485,800 บาท และเปนเงิน
จากทุนภายในมหาวิทยาลัย 9 เร่ือง จํานวน 3,560,000 บาท รวมเปนเงิน 29,150,400 บาท 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง ตัวต้ัง / = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. กรรม 

การ 

x = ไมบรรล ุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

53 44 69 
96 

55.21% 
107 

41.12% 
107 

64.49% 

0 0 2 
53 

0.00% 
44 

0.00% 
69 

2.90% 

0 13 13 

4.4 

14 

0.00% 

34 

38.24% 

26 

50.00% 

40% 40% 3 3 3 / / / / รอยละของ
งานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ
เผยแพรใน
ระดับชาติ และ
ระดับ
นานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารย
ประจํา 

หมายเหตุ : นับจํานวนผลงานตีพมิพในระดับชาติ และระดบันานาชาติ  รวมท้ังจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารท่ีมี impact factor ไมถูกตอง เนือ่งจากมีผลงานตีพิมพ
ระดับชาติ 43 เร่ือง ระดับนานาชาติ 26 เร่ือง วารสารท่ีม ีimpact factor  2 เร่ือง  และมีผลงานที่อาจารยเปนนักวิจยัหลัก 13 เร่ือง 

0.00 28 28 4.5* รอยละของ
งานวิจยัและงาน
สรางสรรคที่
นํามาใชอนั
กอใหเกิด
ประโยชนอยาง
ชัดเจนตอ
จํานวนอาจารย
ประจํา 

96 

0.00% 

107 

26.17% 

107 

26.17% 20% 20% 0 3 3 / / / - 

4.6 0.5 0.5 0.5 1 1 2 2 2 x x x x จํานวน
ผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ที่ไดรับการจด
ทะเบียน
ทรัพยสินทาง
ปญญา 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง ตัวต้ัง / = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. กรรม 

การ 

x = ไมบรรล ุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

0 33 33 4.7* รอยละของ
ผลงานวิชาการที่
ไดรับการจด
ลิขสิทธิ์ และ/
หรือ ไดรับรอง
คุณภาพจาก
หนวยงานที่
เชื่อถือไดตอ
อาจารยประจํา 

96 
0.00% 

107 
30.84% 

107 
30.84% 19% 19% 0 3 3 / / x - 

8 4 4 4.8 รอยละของ
บทความวิจัยที่
ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใน 
refereed journal 
หรือใน
ฐานขอมูล
ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

104 

7.69% 

115 

3.48% 

115 

3.48% 15% 15% 1 1 1 x x x x 

60 68 63 4.9 
96 

62.50% 
107 

63.55% 
107 

58.88% 60% 60% 3 3 3 / x / / รอยละของ
อาจารยประจําท่ี
ไดรับทุนทําวิจัย 
และงานสราง 
สรรคจากภายใน/
ภายนอก
มหาวิทยาลัยตอ
อาจารยประจํา 

หมายเหตุ : นับจํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ไมถูกตอง เนื่องจากมีจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯ (ไมนับซ้ํา) 
จากภายใน 25 คน และจากภายนอก 38 คน รวมท้ังหมด 63 คน 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. กรรม 
การ 

ศษ. กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง ตัวต้ัง / = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. กรรม 

การ 

x = ไมบรรล ุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

58 94 94 4.10 

96 

60.42% 

107 

87.85% 

107 

87.85% 62% 62% 2 3 3 / / / / รอยละของ
อาจารยประจําท่ี
เขารวมประชุม
วิชาการ/นําเสนอ
ผลงานวิชาการ
ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

* ตัวบงชี้ที่ 4.6 ใหหนวยงานกรอกขอมูลผลการดําเนินงานในแตละกรณีดังน้ี 
- กรณีไดยื่นคําขอและแกไขขอมูล ถึงแมจะมีจํานวนมากกวา 1 เร่ือง ใหกรอกเลข "0.1" 
- กรณีอยูระหวางประกาศ โฆษณา หรือมีการขอใหตรวจสอบ ถึงแมจะมีจํานวนมากกวา 1 เร่ือง ใหกรอกเลข "0.5" 
- กรณีไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลว ใหกรอกตัวเลข "ตามจํานวนขอมูลที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลว" 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1  มีกระบวนการและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3-4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ 

เกณฑมาตรฐาน  ขอ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการบริหารงานวิจยัและงาน

สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนของคณะวิชาและ
สอดคลองกับแผนงานและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ 

มีการบริหารงานวิจยัและงาน
สรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ตามแผนของคณะศึกษาศาสตร
และสอดคลองกับแผนงานและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ 

4.1-1-1คําส่ังคณะศึกษาศาสตร
ท่ี 46/2551, 113/2551 และ 
46/2553 
4.1-1-2 แผนยทุธศาสตรคณะ
ศึกษาศาสตร 
4.1-1-3 แผนงานฝายวจิัยและ
บริการวิชาการ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2. มีการรวบรวมขอมูลและ

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจยั และงาน
สรางสรรค 

มีการรวบรวมขอมูลและ
สารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจยั และงาน
สรางสรรค 

4.1-2-1 website ฐานขอมูลวจิัย 
4.1-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายวิจยัและ
บริการวิชาการ 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน 
ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา
ตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวจิยัและ
งานสรางสรรค  

มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน 
ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา
ตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวจิยัและ
งานสรางสรรค  

4.1-3-1 website ฐานขอมูลวจิัย 
4.1-3-2 แฟมหลักฐานการ
สนับสนุนทุวจิัยจากกองทุน
พัฒนาคณะศึกษาศาสตร 
4.1-3-3 หลักฐานการสนับสนุน
เงินในการนําเสนองานวิจยั 

 4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
การวิจยั 

มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน
การวิจยั 

4.1-4-1 โครงการฝกอบรมการ
เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติ 

 5. มีการสรางขวัญและกําลังใจและ
ยกยองบุคลากรวิจัยท่ีมีผลงานวิจยั
และงานสรางสรรคดีเดน 

มีการสรางขวัญและกําลังใจและ
ยกยองบุคลากรวิจัยท่ีมีผลงานวิจยั
และงานสรางสรรคดีเดน 

4.1-5-1 โครงการนักวิจัยดีเดน 
4.1-5-2 ภาพการมอบรางวลัแก
นักวจิัยดีเดน 

 6. มีการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางบุคลากรวิจยักับองคกร
ภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม 

มีการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางบุคลากรวิจยักับองคกร
ภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม 

4.1-6-1 โครงการวิจยัรวมกบั 
สกศ. 
4.1-6-2 โครงการวิจยัท่ีไดรับ
ทุนจาก สสส./ สอส. 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

6 ขอ 6 ขอ  3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ 

 



เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีกระบวนการและกลไก

สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ท้ังในวงการวชิาการและ 

มีกระบวนการและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ท้ังในวงการ
วิชาการและการนําไปใช
ประโยชน 

4.2-1-1 แฟมเอกสารโครงการ
เสริมสรางศักยภาพสูความเปนเลิศ 
4.2-1-2 รายงานผลการดําเนนิงาน
เสริมสรางศักยภาพสูความเปนเลิศ 

การนําไปใชประโยชน 4.2-1-3 การอนุมัติตัวบุคคลในการ
เสนองานวจิัยในตางประเทศ 

 2. มีกระบวนการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจยัและงานสรางสรรค
ท่ีเช่ือถือได และรวดเร็วทันตอ
การใชประโยชน 

มีกระบวนการรวบรวม คัด
สรรค วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจยั
และงานสรางสรรคท่ีเชื่อถือ
ได และรวดเร็วทันตอการใช
ประโยชน 

4.2-2-1 เอกสารและ DVD 
ประกอบการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูฝกสอนกีฬา 
4.2-2-2 คําส่ังคณะศึกษาศาสตรท่ี 
3/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการนาํผลงานวิจัยไปใช
ประโยชน 
4.2-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการนาํ
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 3.  มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ไปยังผูเกีย่วของท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัย 

มีการสรางเครือขายเผยแพร
ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ไปยังผูเกีย่วของ
ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

4.2-3-1 โครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
4.2-3-2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผูฝกสอนกีฬา 

 4. มีกระบวนการและกลไกการ
สนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวจิัยกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อการนําผลงาน
ไปใชประโยชน 

มีกระบวนการและกลไกการ
สนับสนุนความรวมมือ
ระหวางนักวิจยักับองคกร
ภายนอกมหาวทิยาลัย เพื่อ
การนําผลงานไปใช
ประโยชน 

4.2-4-1 โครงการวิจยัรวมกบั 
 สกศ. 
4.2-4-2 โครงการความรวมมือกับ 
สสส. 
4.2-4-3 โครงการความรวมมือกับ 
สอส. 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 5. มีกลไกสนับสนุนการจด

สิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสิน
ทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจยั หรือ
ส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรม
ใหแกนกัวิจยัเจาของผลงาน 

มีกลไกสนับสนุนการจด
สิทธิบัตรการซ้ือขาย
ทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจยั หรือส่ิงประดษิฐ 
หรือนวัตกรรมใหแกนกัวจิยั
เจาของผลงาน 

4.2-5-1 เอกสารนําสงเพื่อขอจด
สิทธิบัตร 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

4 ขอ 5 ขอ 3 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.3  จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตอจํานวน

อาจารยประจํา  
ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1-54,999 บาท/คน 55,000-79,999 บาท/คน 80,000 บาท/คน หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรไดพฒันางานวจิัยโดยแสวงหาแหลงทุนจากองคกร
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกับใหทุนสนับสนนุจากเงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร และเงินรายไดของ
ภาควิชาตาง ๆ ภายในคณะ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 272,405.61 บาท 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

29,147,400 60,000 
107 

272,405.61 
3 3 

บาท/คน บาท/คน 
บรรลุ

เปาหมาย 
มีพัฒนาการ 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

29,150,400 60,000 
บาท/คน 107 

272,433. 64
3 3 

บรรลุ
เปาหมาย บาท/คน 

มีพัฒนาการ 

หมายเหตุ : มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก เพ่ิมขึ้น จากเดิม จํานวน 24,482,800 บาท เปน จํานวน 
24,485,800 บาท และเปนเงินจากทุนภายในมหาวิทยาลัย 9 เรื่อง จํานวน 3,560,000 บาท รวมเปนเงิน 29,150,400 บาท 

รายการหลักฐาน 
4.3-1 ฐานขอมูลงานวิจัยจากสถาบันวิจยัและพัฒนาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.4  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอ

จํานวนอาจารยประจํา 
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - 29 รอยละ 30 - 39 1. รอยละ 40 หรือมากกวา 

 หรือ 
2. รอยละ 30-39 แตมีจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารท่ี
มี impact factor ไมนอยกวารอยละ 20  
หรือ 
3. รอยละ 30-39 แตมีจํานวนผลงานท่ีอาจารยเปน
นักวจิัยหลัก (Corresponding Author) หรือเปนช่ือแรก 
(First Author) ตอจํานวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ
ท่ีอยูในฐานขอมูล ISI ไมนอยกวารอยละ 20 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการวจิัยและไดจัดทําโครงการสนับสนุนการทําวจิยั ทําใหมี
งานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา รอยละ 41.12  
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

44 รอยละ 40 รอยละ
41.12 

3 3 บรรลุ
เปาหมาย 107 

มีพัฒนาการ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุ
เปาหมาย 

พัฒนาการ 

69 รอยละ 40 รอยละ
64.49 

3 3 บรรลุ
เปาหมาย 107 

มีพัฒนาการ 

หมายเหตุ : นับจํานวนผลงานตีพิมพในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  รวมทั้งจํานวนผลงานตีพิมพในวารสารที่มี impact factor ไม
ถูกตอง เน่ืองจากมีผลงานตีพิมพระดับชาติ 43 เรื่อง ระดับนานาชาติ 26 เรือ่ง วารสารที่มี impact factor  2 เรื่อง  และมีผลงาน
ที่อาจารยเปนนักวิจัยหลัก 13 เรื่อง 

รายการหลักฐาน 
4.4-1 หลักฐานการตีพิมพผลงานวจิัย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.5 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวน

อาจารยประจํา 
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 10 รอยละ 10 - 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายท่ีมุงเนนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยเฉพาะการใชประโยชนดาน
การพัฒนาการศึกษา จึงมีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจนตอจํานวน
อาจารยประจํา รอยละ 26.17 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

รอยละ 20 รอยละ 26.17 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
4.5-1 ขอมูลจากฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.6  จํานวนผลงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ไดยืน่คําขอ และแกไขขอมูล อยูระหวางประกาศโฆษณา 

หรือมีการขอใหตรวจสอบ 
ไดรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

อยางนอย 1 ช้ินงาน 
เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท่ีอยูระหวาง
ประกาศ จํานวน 1 เร่ือง 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

1 ช้ินงาน 0.5 2 2 ไมบรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
4.6-1 เอกสารการขอจดอนุสิทธิบัตรของ รศ.เจริญ กระบวนรัตน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.7 รอยละของผลงานวิชาการทีไ่ดรับการจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรองคณุภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือ

ได ตออาจารยประจํา 
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 10-19 รอยละ 20-29 รอยละ 30 หรือมากกวา 

 



เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ี
เช่ือถือได ตออาจารยประจํา รอยละ 30.84 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

รอยละ 19 รอยละ 30.84 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 

หนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ 4.7-1 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.8 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 14 รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 

 
เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีบทความวิจยัท่ีไดรับการอางอิง เพยีงรอยละ 3.48  
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

รอยละ 15 รอยละ  3.48 1 1 ไมบรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 

ขอมูลจากศูนยดัชนีการอางอิงวารไทย  (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html) 4.8-1 
 
 
 

 



 
ตัวบงชี้ท่ี 4.9 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย ตออาจารยประจํา 
ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - 34 รอยละ 35 - 49 รอยละ 50 หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจยั และงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ตออาจารยประจํา รอยละ 63.55 
ผลการประเมินตนเอง 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

68 รอยละ
63.55 

รอยละ 60 3 3 บรรลุเปาหมาย 
107 

มีพัฒนาการ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

63 รอยละ
58.88 

รอยละ 60 3 3 บรรลุเปาหมาย 
107 

มีพัฒนาการ 

หมายเหตุ : นับจํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯ จากภายในและภายนอก ไมถูกตอง เน่ืองจากมีจํานวนอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยฯ (ไมนับซ้ํา) จากภายใน 25 คน และจากภายนอก 38 คน รวมทั้งหมด 63 คน 

รายการหลักฐาน 
4.9-1 ขอมูลจากฐานขอมูลงานวิจัยจากสถาบันวิจยัและพฒันาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตัวบงชี้ท่ี 4.10 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการ  และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศ

และตางประเทศ   
ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 40 - 59 รอยละ 60 - 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนาํเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศ
และตางประเทศ รอยละ  87.85 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

รอยละ 62 รอยละ 87.85 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
4.10-1 หลักฐานการเขาประชุมของอาจารยจากภาควิชาตาง ๆ  
4.10-2 หนังสืออนุมัตกิารเขารวมประชุม 
 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีคํานึงถึงการกระตุนเห็นความสําคัญของการนําความรู ความเช่ียวชาญและผลงานวิจัยเผยแพรสู
สังคม เพื่อสนองตอบความตองการของชุมชนและสังคม อันกอใหเกิดความเขมแข็งของสังคมและประเทศชาติ 
จํานวน 5 ตัวบงช้ี โดยคณะศึกษาศาสตรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6 
 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 2.6 สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. 
กรรม 
การ 

ศษ. 
กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรล ุ
/ = มี

พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. 

กรรม 
การ 

ไมบรรล ุ
x = 

x = 
ไมมี

พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม     1.80 3.00 3.00 3 3 3 3 
5.1 
* 

มีกระบวนการและ
กลไกในการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของ
หนวยงาน 

0 5 5 5 5 0 3 3 / / x - 

54 54 52 5.2 รอยละของอาจารย
ประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปน 
ที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารย
ประจํา 

104 

51.92% 

115 

46.96% 

115 

45.22% 55% 55% 3 3 3 x x / / 

51 39 40 5.3 รอยละของกิจกรรม/
โครงการบริการทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติ ตอ
อาจารยประจํา 

96 

53.13% 

107 

36.45% 

107 

37.38% 55% 55% 3 3 3 x x / / 

5.4 ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

0 4.33 4.32 4.00 4.00 0 3 3 / / x x 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย ผลการประเมิน 
ปการศึกษา (คะแนนเต็ม 3) 

2551 2552 2551 

ประเมิน ประเมิน

2552 
เปาหมาย พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. 
กรรม 
การ 

ศษ. 
กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ ตัวต้ัง ผลลัพธ / = บรรล ุ
/ = มี

พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

2552 2553 กรรม 
ศษ. 

การ 

(% หรือ
สัดสวน) 

x = ไมมี
x = ไมบรรล ุ

พัฒนาการ 

5 4 4 4 4 3 3 3 / / / / 5.5 มีการนําความรูและ
ประสบการณจากการ
บริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1  มีกระบวนการและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของหนวยงาน 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. 5.1-1-1 แผนยทุธศาสตร มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ 

และแผนดําเนนิงานของการ
บริการวิชาการแกสังคม 

คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายใน
การใหบริการวิชาการแกสังคม 
และไดจัดทําแผนยุทธศาสตร 
และแผนดําเนนิงานของการ
บริการวิชาการแกสังคม 

คณะศึกษาศาสตร 
5.1-1-2 แผนงานวิจยัและ
บริการวิชาการ 
5.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือ

หนวยงานดําเนินการใหบริการ
วิชาการแกสังคมตามแผนท่ี
กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรไดแตงต้ัง
คณะกรรมการวิจัยและบริการ
วิชาการเพ่ือวางนโยบายและ
ดําเนินการใหบริการวิชาการแก
สังคมตามแผนท่ีกําหนด รวมถึงมี
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการที่ทํา
หนาท่ีใหบริการวิชาการแกสังคม 

5.1-2-1 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการฝายวิจยัและ
บริการวิชาการ 
5.1-2-2 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

 3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือ
ระเบียบในการใหบริการวิชาการ
แกสังคม 

มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือ
ระเบียบในการใหบริการวิชาการ
แกสังคม 

5.1-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายวิจยัและ
บริการวิชาการ 
5.1-3-2 หลักเกณฑของศูนย
ความเปนเลิศ 

 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีกําหนด 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนท่ีกําหนด 

5.1-4-1 รายงานการ
ประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ 
5.1-4-2 รายงาน Star of 
Network 

 5. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการวิชาการแก
สังคม 

มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการวิชาการแก
สังคม 

5.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายวิจยัและ
บริการวิชาการ เร่ือง การปรับ
แผน 

 6. มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิชาการ
แกสังคมเขากบัการเรียนการสอน 
หรือการวิจยั หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  

 7. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิและนํา
ผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับปรุงความเช่ือมโยง และ
บูรณาการระหวางการบริการ
วิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ 
ของคณะ 

  

 



ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

100 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 รอยละอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - 14 รอยละ 15 - 24 รอยละ 25 หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยท่ีมีความรูความสามารถ มีศักยภาพทางวิชาการสูงจึงทําใหคณาจารยของคณะมี
สวนรวมในการบริการวิชาการ รอยละ 46.96   
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

54 รอยละ 
46.96 

รอยละ 55 3 3 ไมบรรลุเปาหมาย 
115 

มีพัฒนาการ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

52 รอยละ 
55 

รอยละ 
45.22 

3 3 ไมบรรลุเปาหมาย 
115 

มีพัฒนาการ 

รายการหลักฐาน 
5.2-1 แบบเก็บขอมูลดิบ 

 



 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพฒันา  
  เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติตออาจารยประจํา 
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนนิกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา 
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติได รอยละ 36.45  
ผลการประเมินตนเอง 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

39 รอยละ 
36.45 

รอยละ 55 3 3 ไมบรรลุเปาหมาย 
107 

มีพัฒนาการ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

40 รอยละ 
37.38 

รอยละ 55 3 3 ไมบรรลุเปาหมาย 
107 

มีพัฒนาการ 

รายการหลักฐาน 
5.3-1 แบบเก็บขอมูลดิบ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ความพึงพอใจ 1.51-2.50 ความพึงพอใจ 2.51-3.50 ความพึงพอใจ 3.51 ข้ึนไป 

 

 



เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 
 โครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีคณะศึกษาศาสตรไดจัดทําข้ึนนัน้เม่ือประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 
ผลการประเมินตนเอง 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

4 4.33 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

4 4.33 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
5.4-1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.5 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพฒันาการเรียน    

การสอน และการวิจัย 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน  ขอ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีแผนในการนําความรูและ

ประสบการณจากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียน
การสอนและการวิจยั 

มีแผนในการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

5.5-1-1 แผนงานวิจยัและ
บริการวิชาการ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2. มีการนําความรูและประสบการณ

จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมา
ใชในการเรียนการสอนอยางนอย  

มีการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการ
เรียนการสอนอยางนอย  

5.5-2-1 

1 โครงการ 
1 โครงการ 

โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสู
การเปนสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ 

 3. มีการนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมา
ใชในการวิจยั อยางนอย 1 โครงการ 

มีการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการ
วิจัย อยางนอย 1 โครงการ 

5.5-3-1 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสู
การเปนสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ 

 4. มีการนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมา
ใชในการเรียนการสอนและการวิจยั
อยางนอย 1 โครงการ 

มีการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชในการ
เรียนการสอนและการวิจัยอยาง
นอย 1 โครงการ 

5.5-4-1 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสู
การเปนสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ 
 

 5. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน กับการวจิัย และการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ อยางนอย  

  

1 โครงการ 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

4 ขอ  4 ขอ  3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 

 



 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

การประเมนิผลการดําเนนิงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีคํานึงถึงการสงเสริมใหเกดิความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภมิูปญญาไทย รวมท้ังเปนกจิกรรมที่มุง
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม จาํนวน 2 ตัวบงช้ี โดยคณะศึกษาศาสตรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ได
คุณภาพระดับดมีาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7 
 

ตารางท่ี 2.7  สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. 
กรรม 
การ 

ศษ. 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง / = บรรลุ 
/ = มี

พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. 

กรรม 
การ 

x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม     1.50 3.00 3.00 2 2 1 1 
6.1* มีกระบวนการและ

กลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

0 4 4 3 3 0 3 3 / / x - 

23 22 22 6.2 

1,010.77 
2.28% 

898.42 
2.45% 

898.42 
2.45% 2.20% 2.20% 3 3 3 / / / / รอยละของ

โครงการ/กิจกรรม
ในการอนุรักษ
พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอ
จํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเทา 

 
 
 
 
 

 



 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 มีกระบวนการและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน

ปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
คณะศึกษาศาสตรมีงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเปนหนึ่งในพันธ
กิจ และไดจดัทําแผนงานทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการจดั
โครงการ/กิจกรรมของนิสิตท่ีมี
สวนในการสงเสริม อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

6.1-1-1 แผนยทุธศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร 
6.1-1-2 แผนงานของ 
คณะศึกษาศาสตร ประจําป
การศึกษา 2552  

 2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับ
แผนงานและมีการดําเนนิกิจกรรม
อยางตอเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนนิการ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนท่ี
กําหนดไว 

6.1-2-1 แผนงานของ 
คณะศึกษาศาสตร ประจําป
การศึกษา 2552 

 3. 6.1-3-1 โครงการพัฒนานิสิต
ของฝายพัฒนานิสิต 

มีการบูรณาการงานดานทํานบํุารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกจิดานอ่ืนๆ 

คณะศึกษาศาสตรสงเสริม
โครงการพัฒนานิสิตมีการ
สอดแทรกและบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการ
สอดแทรกความเปน
ศิลปวัฒนธรรมในช่ัวโมงเรียน 

6.1-3-2 ประมวลการสอน 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 4.  6.1-4-1 มีการสงเสริมการดําเนนิงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูล
ดานศิลปวัฒนธรรม การสราง
บรรยากาศศิลปและวัฒนธรรม การ
จัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางพอเพียงและ
ตอเนื่อง 

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 
เร่ือง Teacher Professional 
development: Searching for New 
paradisms, Agendas and 
Networks ท่ีคณะศึกษาศาสตร
เปนเจาภาพนัน้ คณะศึกษาศาสตร
ไดจัดกิจกรรมลอยกระทงซ่ึงเปน
ประเพณีท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต
สมัยสุโขทัย เพื่อใหผูเขาประชุม
วิชาการฯ โดยเฉพาะชาวตางชาติ
ไดซาบซ้ึงในศิลปวัฒนธรรมของ
ไทย 

การประชุมวิชาการ
นานาชาติ Teacher 
Professional development: 
Searching for New 
paradisms, Agendas and 
Networks 

 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน
ดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ 
และมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

 6. มีการเผยแพรและบริการดาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิ มีสถานท่ีหรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสาร
ศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มี
ความรวมมือในการใหการบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ
สังคมในระดับตางๆ 

  

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

4 ระดับ 4 ระดับ - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
 
 
 

 



 
ตัวบงชี้ท่ี 6.2 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม

ตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 1.4 รอยละ 1.5 – 1.9 รอยละ 2.0 หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร มีกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมจํานวน 22 โครงการ มีจํานวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเทา 898.42 คิดเปนรอยละ 2.45 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

รอยละ 2.20 รอยละ 2.45 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
6.2-1 รายงานผลการดําเนินการประจําปการศึกษา 2552 ของสโมสรนิสิต 
6.2-2 สรุปรูปเลมกิจกรรมของสโมสรนิสิตและสาขาวิชา 
 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีคํานึงถึงการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการเปนผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการที่ดีให
เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของบุคลากร รวมท้ังการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง ใหมีโอกาสเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การดูงาน   และการศึกษาตอท้ังในและ
ตางประเทศอยางเทาเทียมกนั จํานวน 9 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินครบท้ัง 9 ตัวบงช้ี โดยคณะศึกษาศาสตร
ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 2.78 ผลประเมินไดคณุภาพระดับดมีาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ไดคะแนนเฉล่ีย 2.78 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.8 
 
 
 

 



ตารางท่ี 2.8 สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
 

108 

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. 
กรรม 
การ 

ศษ. 
กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง ตัวต้ัง / = บรรล ุ
/ = มี

พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. 

กรรม 
การ 

x = ไม
บรรล ุ

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ     2.00 2.78 2.78 7 7 6 6 
7.1 มีระบบการ

บริหารจัดการท่ี
ดีแบบธรรมาภิ
บาล และภาวะ
ผูนํา 

5 5 5 5 5 3 3 3 / / / / 

7.2 
* 

มีการพัฒนา
หนวยงานสู
องคการเรียนรู 

0 5 5 4 4 0 3 3 / / x - 

7.3 มีกระบวนการ
และกลไกใน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลเพือ่
พัฒนา และ
ธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

5 4 4 5 5 3 2 2 x x x x 

7.4 ระดับความสําเร็จ
ในการเปดโอกาส
ใหบุคคล 
ภายนอกเขามามี
สวนรวมในการ
พัฒนาหนวยงาน 

3 4 4 5 5 2 2 2 / / / / 

6 4 4 

104 

5.77% 

115 

3.48% 

115 

3.48% 

2 3 3 

7.5 รอยละของ
อาจารยประจํา
ที่ไดรับรางวัล
ผลงานทาง
วิชาการหรือ
วิชาชีพใน
ระดับ ชาติหรือ
นานาชาติ 

6 

33.33% 

4 

75.00% 

4 

75.00% 

3% 3% 2 3 3 / / / / 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย ผลการประเมิน 
ปการศึกษา (คะแนนเต็ม 3) 

2551 2552 2551 

ประเมิน ประเมิน

2552 
เปาหมาย พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. 
กรรม 
การ 

ศษ. 
กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ตัวต้ัง ตัวต้ัง / = บรรล ุ
/ = มี

พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

2552 2553 กรรม 
ศษ. ผลลัพธ 

การ 
(% หรือ
สัดสวน) 

x = ไม x = ไมมี
บรรล ุ พัฒนาการ 

7.6 มีการนําระบบ
บริหารความ
เสี่ยงมาใชใน
กระบวนการ
บริหาร
การศึกษา 

0 5 5 5 5 0 3 3 / / x x 

7.7 ระดับ
ความสําเร็จของ
การถายทอด 
ตัวบงชี้และ
เปาหมายของ
ระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 

7 8 8 5 5 2 3 3 / / / / 

7,898,570 6,643,538. 
93 

6,643,538. 
93 

7.8 งบประมาณ
สําหรับการ
พัฒนาคณาจารย
ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
ตออาจารย
ประจํา 

104 

75,947. 
79 

115 

57,769. 
90 

115 

57,769. 
90 

70,000 70,000 3 3 3 x x / / 

71 79 79 7.9 100% 100% 

79 

100% 100% 100% 3 3 3 / / / / รอยละของ
บุคลากรประจํา
สายสนับสนุน
ที่ไดรับการ
พัฒนาความรู
และทักษะ
วิชาชีพท้ังใน
ประเทศหรือ
ตางประเทศ 

หมายเหตุ  * เปนตัวบงช้ีใหม ทําใหไมมีผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2551 จึงไมประเมินพัฒนาการ 

 
 
 

 



ตัวบงชี้ท่ี 7.1 มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภบิาล และภาวะผูนํา 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ควบคุมการดําเนินงานประจําป 
ตามระบบควบคุมภายใน 7.1-2-2 รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร 

ผูบริหารมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามแผนงาน
ประจําปเปนระยะ 

คณะศึกษาศาสตร 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ผูบริหารมีการนําผลการ
ประเมินฯ มาใชในการปรับปรุง
การบริหารและจัดการ 
 

7.1-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร 

 5.  มีการประเมินภาวะผูนําและ
ภารกิจของผูบริหาร 

มีการประเมินภาวะผูนําและ
ภารกิจของผูบริหารโดยการ
ประเมินทาง online 

7.1-5-1 ผลการประเมินทาง online 
จาก website คณะศึกษาศาสตร 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู  

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการทบทวนและจัดทํา

แผนการจัดการความรู เพื่อมุงสู
องคการแหงการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรให
บุคลากรภายในคณะรับทราบ 

มีการทบทวนและจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู เพ่ือมุงสูองคการ
เรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพร
ใหบุคลากรภายในคณะทราบใน
จัดการประชุมสัมมนา เร่ือง การ
จัดการความรูเพื่อขับเคล่ือนคณะ
ศึกษาศาสตรสูความสําเร็จ 

7.2-1-1 รายงานสรุปผลจัดการ
ประชุมสัมมนา เร่ือง  
การจัดการความรูเพื่อขับเคล่ือน
คณะศึกษาศาสตรสูความสําเร็จ 
7.2-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2. มีการดําเนนิการตามแผนการ

จัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายไม
นอยกวารอยละ 50 

7.2-2-1 มีการดําเนนิการตามแผนจัดการ
ความรูและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 โดย
มีการจัดการความรูท้ังในโครงการ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดบัชาติ 
ระดับคณะ และภาควิชา การจัด
สภาพแวดลอม และเว็ปไซดคณะ
ศึกษาศาสตร 

รายงานสรุปผลจัดการ
ประชุมสัมมนา 

7.2-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 

 3. 7.2-2-3 Homepage  มีการดําเนนิการตามแผนการ
จัดการความรูและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายไม
นอยกวารอยละ 80 

คณะศึกษาศาสตร 
7.2-2-4 สารศึกษาศาสตร 

 4. มีการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของการจัดการ
ความรู 

มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ของการจัดการความรูจากผลการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ  

7.2-4-1 รายงานสรุปผลจัดการ
ประชุมสัมมนา 
7.2-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับ
ใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติ และ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

มีการนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุง 

7.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะและ
คณะกรรมการบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร 

แผนจัดการความรู  
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
  
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.3 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่พัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี 
  คุณภาพและประสิทธิภาพ 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ   มีการดําเนนิการ  

3-4 ขอแรก ไมครบ 3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 
 

 



เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

7.3-1-1 

สายสนับสนุน 

แผนพฒันา
บุคลากรสายสนับสนุน 

 2. 7.3-2-1 เอกสารอนุมัติตัว
บุคคลใหเขารับการ
ฝกอบรม 

มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปน
การสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวาง
คนลงตําแหนง การกําหนดเสนทาง
เดินของตําแหนง การสนับสนุนเขา
รวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตรสนับสนสนุน
และสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดย
เนนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน สนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรม  

7.3-2-2 เอกสารการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เปนพนกังานของ 

คณะศึกษาศาสตรมีกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือทดแทน
ตําแหนงท่ีวางลง 

คณะศึกษาศาสตร 

 3. มีการจัดสวัสดกิารและเสริมสราง
สุขภาพท่ีด ีและสรางบรรยากาศท่ีดีให
บุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

คณะศึกษาศาสตรจัดสวัสดกิารให
มีรานอาหารภายในคณะเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการใช
บริการ มีศูนยการศึกษาเชิง
หรรษาใหบริการเพื่อใหบุคลากร
ใชเวลาวางในการพักผอน ในป
การศึกษา 2552 คณะศึกษาศาสตร
ไดปรับภูมิทัศน ปลูกไมดอก และ
ไมประดับตามทางเทารอบอาคาร 
เพื่อความสวยงามและสรางความ
รมร่ืน 

7.3-3-1 รูปภาพรานอาหาร 
7.3-3-2 รูปภาพศูนย
การศึกษาเชิงหรรษา 

 4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

คณะศึกษาศาสตรสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพ 

7.3-4-1 เอกสารอนุมัติให
บุคลากรเขารับการอบรม 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 5. มีการประเมินความพึงพอใจในการ

ทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปน
ระบบ 

  

 6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูง
และมีแนวทาในการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อใหดีข้ึน 

  

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 5 ระดับ 4 3 2 ไมบรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
 หนวยงาน 
ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะศึกษาศาสตรมีเว็บไซด สาร

ศึกษาศาสตรและเอกสารประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของคณะ 

7.4-1-1 www.edu.ku.ac.th 
7.4-1-2 แกประชาชนอยางโปรงใส  สารศึกษาศาสตร 

ผานชองทางตางๆ อาทิ 
เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซต 
นิทรรศการ 

7.4-1-3 เอกสาร
ประชาสัมพันธขอมูลคณะ 

 

http://www.edu.ku.ac.th/
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2. มีการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนผานชองทางท่ี
เปดเผยและเปนท่ีรับรูกันโดย
ท่ัวคณะ อยางนอย 3 ชองทาง 

คณะศึกษาศาสตรรับฟงความคิดเห็น
ของบุคคลภายนอกผานทางเว็บบอรด
โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลขอมูล   

7.4-2-1 เว็บบอรด 
คณะศึกษาศาสตร 
7.4-2-2 สารศึกษาศาสตร 

นอกจากนี้ประชาชนสามารถเขียน
จดหมาย หรือโทรศัพทมาแสดงความ
คิดเห็นได 

7.4-2-3 e-mail ของคณบด ี
7.4-2-4 ท่ีอยูและเบอร
โทรศัพทคณะศึกษาศาสตร 

 3. 7.4-3-1 มีการนําความคิดเห็นของ
ประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

คณะศึกษาศาสตรมีการรับฟงขอคิดเห็น
จากผูปกครองโดยตรง ในโครงการมอบ
ลูกเปนศิษย…มอบชีวิตเปนครู ซ่ึงมี
ชวงเวลาที่ผูปกครองและคณาจารยใน
แตละสาขาวิชาเขากลุมเพื่อแลกเปล่ียน
ขอมูลและขอคิดเห็นรวมท้ัง
ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อการเขาใจตรงกัน
และนําไปประกอบการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

โครงการมอบลูกเปน
ศิษย…มอบชีวติเปนครู 

 4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากประชาชน
ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ และมีการดําเนนิ
กิจกรรมรวมกนัอยางตอเนื่อง
และชัดเจน เชน จัดประชุม
รวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

คณะศึกษาศาสตรไดเรียนเชิญคณาจารย
ผูทรงคุณวุฒิมาเปนท่ีปรึกษาและไดเชิญ
มาประชุมรวมกับคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือใหคําเสนอแนะในการ
ดําเนินงานของคณะ 

7.4-4-1 ประกาศแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒ ิ

 5. มีกระบวนการหรือกลไกการ
ติดตามตรวจสอบโดย
ประชาชน 

  

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการผลการประเมินของคณะกรรมการ 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ 
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 5 ระดับ 4 3 2 ไมบรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
 
 
 

 



ตัวบงชี้ท่ี 7.5 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชพีในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 - 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของรางวัลใน
ขอ 1 เปนรางวลัดานการวจิัย 
(กรณไีดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวา
ไดคะแนน 2) 

เกณฑมาตรฐาน  เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีคณาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติ 4 ราย คิดเปน
รอยละ 3.48 ในจํานวน 4 รายน้ี เปนรางวัลดานการวิจัย 3 ราย คิดเปน รอยละ 75 ของรางวัลท้ังหมดท่ีได สวนรางวัล
ท่ีเหลือนั้นเปนรางวัลทางดานท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

รอยละ 3.00 รอยละ 3.48 2 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
รายการหลักฐาน 
7.5-1 แบบเก็บขอมูลดิบ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.6 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
 
 

 



เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเส่ียง  
คณะศึกษาศาสตรมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมี
คณบดีเปนประธานคณะกรรมการ รอง
คณบดีฝายบริหารเปนรองประธานฯ มี
หัวหนาภาควชิาท้ัง 5 ภาควชิาเปน
กรรมการ และมีหัวหนาสํานกังาน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตรเปน
กรรมการและเลขานุการ 

7.6-1-1  คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการบริหาร 

โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ผูแทนทุกคณะศึกษาศาสตรใน
สังกัดรวมเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารความ
เส่ียง 

ความเส่ียง 
คณะศึกษาศาสตร 
7.6-1-2 แผนบริหารความ
เส่ียงของคณะศึกษาศาสตร 
7.6-1-3 รายงานผลการ
ประเมินตนเอง ป 2552  

        มีนโยบายการบริหารความเส่ียง
โดยการเช่ือมโยงกับงานประกันคุณภาพ 
(ใชขอมูลจากการประเมินคณะฯมา
จัดทําแผนบริหารความเส่ียงดวย) และ
จัดวาระการประชุมการบริหารความ
เส่ียงเขาไวในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

 
 
 

 2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัย
เส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสราง
ความเสียหาย หรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะ
บรรลุเปาหมายในการ
บริหารงาน และจัดลําดับความ
เส่ียงของปจจยัเส่ียง 

มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ี
สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย 
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงาน โดย
เช่ือมโยงกับขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

7.6-2-1 แผนบริหาร 
ความเส่ียงของ 
คณะศึกษาศาสตร 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 3. 7.6-3-1 มีการจัดทําแผนบริหารความ

เส่ียง โดยแผนดังกลาวตอง
กําหนดมาตรการ หรือ
แผนปฏิบัติการในการสราง
ความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการ
บริหารความเส่ียงและการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือ
ปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน
อยางเปนรูปธรรม 

มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดย
สรางความรู ความเขาใจใหกบับุคลากร
ทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง
และการดําเนนิการแกไข ลด หรือ
ปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปน
รูปธรรมผานท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ท้ังนี้ใหนําการบริหารความ
เส่ียงสูระดับโครงการโดยใหมีการระบุ
หัวขอการบริหารความเส่ียงไวใน
เอกสารโครงการดวย 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 

 4. มีการดําเนนิการตามแผน
บริหารความเส่ียง 

มีการดําเนนิการตามแผนบริหารความ
เส่ียง 

7.6-4-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการคณะ 
7.6-4-2 รายงานความ
คืบหนาการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  

 5. มีการสรุปผลการดําเนนิงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง 
ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง
โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของคณะ 

คณะศึกษาศาสตรสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง และได
ดําเนินการวิเคราะหและประเมินความ
เส่ียงแผนงานในความรับผิดชอบ และ
ไดเสนอรายงานใหอธิการบดีทราบ 

7.6-5-1 รายงานผลการ
บริหารความเส่ียง 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 5 ระดับ 5 - 3 ไมบรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
 

 



 
ตัวบงชี้ท่ี 7.7 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 

ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการในการประเมินผล 
มีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการในการประเมินผล 

7.7-1-1

ภายในคณะ ภายในคณะ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. มีแผนงานการประเมินผล
ภายในคณะ 

มีแผนงานการประเมินผลภายใน
คณะ 

7.7-2-1 แผนงานประกัน
คุณภาพการศกึษา  
คณะศึกษาศาสตร 

 3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและ
เปาหมายตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตรของคณะ 

มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย
ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ 

7.7-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 4. มีการจัดทํา Strategy Map ของ
หนวยงานระดบัภาควิชา โดย
กําหนดเปาประสงคแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ
ใหเช่ือมโยงกบัเปาประสงค
และประเด็นยทุธศาสตรของ
คณะ 

มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
คณะศึกษาศาสตร โดยกําหนด
เปาประสงคแตละประเดน็
ยุทธศาสตร ท้ังนี้มีคณบดี  
รองคณบดี หวัหนาภาควิชา หัวหนา
สํานักงานและหัวหนางาน รวม
ประชุมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร 

7.7-4-1 แผนยทุธศาสตร ของ
คณะศึกษาศาสตร 

 5. มีการยืนยันวสัิยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตรของคณะในระดบั
ภาควิชา 

มีการยืนยันวสัิยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตรของคณะในระดบั
ภาควิชา 

7.7-5-1 สรุปรายงานการ
สัมมนาเร่ืองการจัดการความรู
เพื่อขับเคล่ือนคณะ
ศึกษาศาสตรสูความสําเร็จ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํา
รับรองของผูบริหาร 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนนิการ
ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีและ
เปาหมายตามคํารังรองการปฏิบัติ
ราชการและรายงานให
มหาวิทยาลัยทราบทุก 2 เดือน 

7.7-6-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํา
รับรอง 

คณะศึกษาศาสตรมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 

7.7-7-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
7.7-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
คณะศึกษาศาสตร 

 8. มีการนําผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหารไป
เช่ือมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 

การสรางแรงจูงใจ เปนการ
ประเมินในระดับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยใหมาท่ีคณะ และ
คณะจดัสรรใหภาควิชา 

7.7-8-1  เอกสารการจัดสรรเงิน
รางวัลประจําป  

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 5 ระดับ 8 2 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 

ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1-9,999 บาท/คน 10,000 - 14,999 บาท/คน 15,000 บาท/คน หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
 
 

 



ผลการดําเนินงาน 
 คณะศึกษาศาสตรใชงบประมาณสําหรับพฒันาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศกวา 6,643,538.93 
บาท มีคณาจารย 115 คน คิดเปนงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารย
ประจําเทากับ  57,769.90 บาท 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

70,000 57,769.90 3 3 ไมบรรลุเปาหมาย 
บาท/คน บาท/คน 

มีพัฒนาการ 

รายการหลักฐาน 
7.8-1 แบบเก็บขอมูลดิบ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพฒันาความรู และทักษะในวิชาชพี ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ  
ประเภทของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
นอยกวารอยละ 50 รอยละ 50-70 รอยละ 80 หรือมากกวา 

เกณฑมาตรฐาน เชิงปริมาณ 
ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายใหบุคลากรทุกสายงานไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเปน
ประจําทุกป โดยการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท้ังท่ีเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจาง คณะศึกษาศาสตรสงเสริม
ใหเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งท่ีหนวยงานจัดเองและหนวยงานภายนอกคณะและภายนอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ท้ังนี้คณะศึกษาศาสตรไดสงเสริมให
บุคลากรท้ังหมด 79 คน ไดไปพัฒนาตนเอง ท้ังท่ีมีคาลงทะเบียนและไมมีคาใชจาย จึงคิดเปน 100% 
ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

รอยละ 100 รอยละ 100 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 

 



รายการหลักฐาน 
7.9-1 แบบเก็บขอมูลดิบ 
 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ซ่ึงเปนองคประกอบท่ี
คํานึงถึงการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได 
คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากแหลงเงินทุนท้ังจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได จํานวน 2 
ตัวบงช้ี พบวา มีผลการดําเนินงาน ครบท้ัง 2 ตัวบงช้ี โดยคณะศึกษาศาสตรประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 3.00 ผล
ประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 2.00 ผลประเมินได
คุณภาพระดับพอใช รายละเอียดดังตารางท่ี 2.9 

ตารางท่ี 2.9 สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย 
ปการศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 
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2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. 

กรรม 
การ 

ไมบรรลุ 
x = 

x = 
ไมมี

พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ     1.50 3.00 2.00 2 1 1 1 
8.1 มีระบบและกลไก

ในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบ
การเงินและ
งบประมาณอยางมี
ประสิทธภิาพ 

7 7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

8.2 
* 

0 4 1 4 4 0 3 1 / x x - มีการใช
ทรัพยากรภายใน
และภายนอก
หนวยงาน
รวมกัน 

หมายเหตุ : ขาดผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรและจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกนัอยางเปนระบบของคณะ ที่ครอบคลุมการ
ใชทรัพยากรทั้งหมด 

 
 
 

 



 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 มีระบบกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ  
ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตามเปาหมาย 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรของคณะ
ศึกษาศาสตร เปนแผนกลยุทธ
ทางการเงิน 

8.1-1-1 แผนยทุธศาสตร  
คณะศึกษาศาสตร  พ.ศ. 2552-
2555 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน
การเงิน แผนการจัดสรร และการ
วางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

คณะศึกษาศาสตรจัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงิน และ
มีการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส 
ตรวจสอบได 

8.1-2-1 การจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน และงบประมาณเงิน
รายได  

 3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินท่ี
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน 

คณะศึกษาศาสตรมีฐานขอมูล
ทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจ และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน  

8.1-3-1 ฐานขอมูลทางการเงิน
ของคณะศึกษาศาสตร 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

งานคลังและพสัดุไดจัดทํา
รายงานทางการเงิน 

8.1-4-1 

รายไตรมาส 

รายงานการเงินตาม
ไตรมาส 

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชใน
การวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความม่ันคง
ของคณะอยางตอเนื่อง 

มีการนําขอมูลทางการเงินไปใช
ในการวิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมัน่คงของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 

8.1-5-1 รายงานการเงินประเภท
ตาง ๆ 
8.1-5-2 รายงานการวิเคราะห
แหลงเงินสําหรับตอเติมช้ัน 5 
อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร 

123  



124 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกาํหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีการติดตาม
การใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกาํหนด 

8.1-6-1 รายงานการเบิกจายเงิน 
8.1-6-2 

 

บันทึกติดตามการชําระ
เงิน 

 7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงิน
ใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช
ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

คณบดีติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

8.1-7-1 รายงานทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ  
8.1-7-2 รายงานการวิเคราะห
แหลงเงินสําหรับตอเติมช้ัน 5 
อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน  

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความ

ตองการการใชทรัพยากรของคณะ 
คณะศึกษาศาสตรมี
คณะกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาการใชประโยชนในพื้นท่ี 

8.2-1-1 คณะกรรมการบริหาร
คณะศึกษาศาสตร 
8.2-1-2 คณะกรรมการประจาํ
คณะศึกษาศาสตร 
8.2-1-3 คณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาการใชประโยชนใน
พื้นที ่
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2. มีผลการวิเคราะหความตองการ

ในการใชทรัพยากรของคณะ 
มีผลการวิเคราะหความตองการ
ในการใชทรัพยากรของคณะ 

8.2-2-1 รายงานการจองหอง
ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
8.2-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 

 3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนั
ระหวางภาควชิาในคณะ 

คณะศึกษาศาสตรมีหองประชุม 
หองเรียน ศูนยวิชาการตาง ๆ ท่ี
เปนทรัพยากรสวนกลางที่ทุก
ภาควิชาสามารถขอใชไดโดยมี
สํานักงานเลขานุการคณะเปน
หนวยงานบริหารจัดการ 

8.2-3-1 ระเบียบการใช
คอมพิวเตอรโนตบุค 
8.2-3-2 ตารางการใชหอง
ประชุม 

 4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับ
คณะอ่ืน/หนวยงานอ่ืนใน
มหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย 

มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนั
กับคณะอ่ืน/หนวยงานอ่ืนใน
มหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย 

8.2-4-1 หลักฐานการสงนิสิต
ไปฝกงานใน มก. และนอก มก.  

 5. มีผลการประหยัดงบประมาณท่ี
เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอ่ืน 

  

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 4 ระดับ 4 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 4 ระดับ 1 - 3 ไมบรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
หมายเหตุ : ขาดผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรและจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันอยางเปนระบบของคณะ ที่

ครอบคลุมการใชทรัพยากรท้ังหมด 

 

 



องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีคํานึงถึงการใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางท่ัวถึง มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพท่ีกําหนด และเกิดความตระหนักในการดําเนินงานประกันคุณภาพท่ีถือเปนสวนหน่ึงของการ
ดําเนินงานประจําวัน จํานวน 3 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการดําเนินงาน ครบท้ัง 3 ตัวบงช้ี โดยคณะศึกษาศาสตรประเมิน
ตนเอง  ไดคะแนนเฉล่ีย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนน
เฉล่ีย 2.33 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางท่ี 2.10 
 

ตารางท่ี 2.10 สรุปการประเมินองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) 
เปาหมาย ป
การศึกษา 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3) 

2551 2552 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

คณะวิชา กรรมการ ศษ. 
กรรม 
การ 

ศษ. 
กรรม 
การ 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง / = บรรลุ 
/ = มี

พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้

ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

2552 2553 
ศษ. 

กรรม 
การ 

x = ไม
บรรลุ 

x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     2.00 3.00 2.33 3 2 2 2 
9.1 
* 

0 7 2 4 4 0 3 1 / x x - มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
การศึกษา 

หมายเหตุ : เนื่องจากคณะฯ ยังไมมีการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่เปนอัตลักษณของคณะ อยางเปนรูปธรรม แตมีการพิจารณา
รวมกันในการกาํหนดอัตลักษณของคณะฯ ในการประชุมสัมมนา เร่ือง การจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตรสูความสําเร็จ 

มีระบบและกลไกการ
ใหความรูและทักษะ
ดานการประกัน
คุณภาพแกนิสิต 

9.2 7 7 7 7 7 3 3 3 / / / / 

9.3 5 6 6 5 5 3 3 3 / / / / ระดับความสําเร็จของ
การประกนัคุณภาพ
ภายใน 

หมายเหตุ  * เปนตัวบงช้ีใหม ทําใหไมมีผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2551 จึงไมประเมินพัฒนาการ 

 
 

 



ตัวบงชี้ท่ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
 การศึกษา 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิงานไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิงาน 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

เกณฑมาตรฐาน ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. 9.1-1-1 แผนพฒันาปรับปรุงการ

ดําเนินงานของคณะ 
มีการทบทวน
กระบวนการและกลไก
การประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเหมาะสมกับ
ระดับการพัฒนาของ
คณะ 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน ตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  

9.1-1-2 การประชุมสัมมนา เร่ือง 
การจัดการความรูเพื่อการ
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูล
เพื่อการประกันคุณภาพ  

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตรไดจัด
ประชุมสัมมนา เร่ือง การจัดการ
ความรูเพื่อการปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ 
คณะศึกษาศาสตร ประจําป 2552 
เพื่อใหผูบริหารและคณะกรรมการใน
การดําเนนิการประกันคุณภาพระดับ
คณะ ภาควิชา และหนวยงาน
สนับสนุน ทําความเขาใจในการ
จัดเก็บขอมูลท่ีตรงกัน รวมถึงกําหนด
ความรับผิดชอบในการจดัทําขอมูล
ระหวางคณะ ภาควิชาและหนวยงาน
สนับสนุนเพื่อลดภาระงานท่ีซํ้าซอน 
และใชขอมูลสําหรับการประเมิน
คุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะศึกษาศาสตร  
ประจําป 2552 
9.1-1-3 โครงการประชุมสัมมนา
เร่ือง การจัดการความรูเพื่อ
ขับเคล่ือนคณะศึกษาศาสตรสู
ความสําเร็จ 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 2. มีการกําหนดนโยบาย

และแผนเร่ืองการประกัน
คุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของคณะ ภายใต
การมีสวนรวมจากภาคี
ท้ังภายในและภายนอก
คณะ 

มีการกําหนดนโยบายและแผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ศึกษาศาสตรคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร ซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกรวมเปนกรรมการ 

9.1-2-1 แผนงานประกันคุณภาพ
ของคณะ 
9.1-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
9.1-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 

 3. 9.1-3-1แผนปฏิบัติราชการของ
คณะ 

มีการกําหนดมาตรฐาน
ตัวบงช้ี และเกณฑ
คุณภาพท่ีเปนอัตลักษณ
ของคณะ และสอดคลอง
กับมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ และสอดคลอง
กับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ีและ
เกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย  กพร.  
และ สมศ. รวมท้ังมีการใหคณาจารย/
บุคลากร/ศิษยเกา/ผูทรงคุณวฒุิรวมกัน
กําหนดอัตลักษณของคณะฯ  

9.1-3-2 คูมือการประกันคุณภาพ 
9.1-3-3 แผนการจัดเก็บขอมูลของ
คณะกรรมการจัดการขอมูลเพื่อ
การประกันคุณภาพ 
9.1-3-4 โครงการประชุมสัมมนา
เร่ือง การจัดการความรูเพื่อ
ขับเคล่ือนคณะศึกษาศาสตรสู
ความสําเร็จ 
9.1-3-5  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทํา 
มคอ. 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 4. 9.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ

ของคณะ 
มีการดําเนนิงานดานการ
ประกันคุณภาพท่ีครบถวน 
ท้ังการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยาง
ตอเนื่องเปนประจํา 

มีการดําเนนิการประกันคุณภาพอยาง
เปนข้ันตอนท่ีประกอบดวยการวาง
แผนการดําเนนิงานใหสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของ
คณะฯ (P) การดําเนินงานตามแผนท่ี
กําหนด (D) การตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน (C) และการ
พัฒนาปรับปรุง การดําเนนิงานตามผล  
การประเมิน (A) โดยยึดหลักการมีสวน
รวมของบุคลากรและนิสิตในทุก
ข้ันตอน ท่ีเรียกวากระบวนการ 
Participatory-PDCA; PAR-PDCA   

9.1-4-2 แผนงาน 
คณะศึกษาศาสตร 
9.1-4-3 

มีการถายทอดแผนปฏิบัติราชการ 
ตัวช้ีวดัและเปาหมายระดับองคกรสู
ระดับบุคคล  
มีการรายงานผลการดําเนินงานและทิศ
ทางการดําเนนิงานในอนาคตให
บุคลากรในคณะฯ อยางท่ัวถึง  

แบบติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

 5. มีการนําผลการประกัน
คุณภาพมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนนิงาน 

มีการดําเนนิงานตามวงจร Participatory-
PDCA; PAR-PDCA   

9.1-5-1 แผนการพัฒนา
ปรับปรุง 
 

 6. มีขอมูลและสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพ และใชรวมกันท้ัง
ระดับบุคคล และคณะ 

มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีชัดเจนที่ทํา
ใหขอมูลมีถูกตอง ทันสมัย ไมเกิดความ
ซํ้าซอน และสามารถใชงานไดสะดวก 

9.1-6-1 แผนการจัดเก็บขอมูล
ของคณะกรรมการจัดการ
ขอมูลเพื่อใหเกิดความ
เช่ือมโยงของขอมูล 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 7. มีระบบสงเสริมการสราง

เครือขายดานการประกัน
คุณภาพระหวางหนวยงาน
ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

มีการพัฒนาเครือขายการเรียนรู 9.1-7-1 โครงการวิจยั เร่ือง การ
พัฒนาการสงเสริมนวัตกรรม
เครือขายการเรียนรูการฝก
ประสบการณวิชาชีพ   

การฝกประสบการณวิชาชีพ 
คณะศึกษาศาสตร รวมกับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และโรงเรียนฝก
ประสบการณวิชาชีพฯ เพื่อพัฒนา
นิสิตฯ ใหเปนครูท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเปน
พันธกิจหลักหนึ่งของ 
คณะศึกษาศาสตร  

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 4 ระดับ 7 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 4 ระดับ 2 - 3 บรรลุเปาหมาย ไมมีพัฒนาการ 
หมายเหตุ : เน่ืองจากคณะฯ ยังไมมีการกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่เปนอัตลักษณของคณะ อยางเปนรูปธรรม แตมี

การพิจารณารวมกันในการกําหนดอัตลักษณของคณะฯ ในการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการความรูเพ่ือขับเคลื่อน
คณะศึกษาศาสตรสูความสําเร็จ 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพใหแกนิสิต 

ประเภทของตวับงชี ้ กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4-5 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 6 ขอแรก 

 
 
 

 



 
เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการใหความรูและทักษะ

การประกันคุณภาพการศึกษา
แกนิสิต 

มีการใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพการศกึษาแกนิสิต โดยการ
จัดการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการ 
PDCA ในกิจกรรมนิสิต 

9.2-1-1 โครงการสัมมนาผูนํา
นิสิต 

 2. มีการสงเสริมใหนิสิตนํา
ความรูดานการประกัน
คุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นิสิต 

มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดาน
การประกันคุณภาพไปใชกบักิจกรรม
นิสิตเปนประจํา โดยใหนิสิตจัดทํา
ประเมินผลโครงการตางๆ และจัดทํา
สรุปเปนรายงานประจําปสโมสรนิสิต 

9.2-2-1 สรุปการประเมินผล
กิจกรรมท่ีสโมสรนิสิตจัดข้ึน   
9.2-2-2 โครงการสัมมนาผูนํา
นิสิต 

 9.2-2-3 เอกสารการปรับปรุง
โครงสรางสรุปการประเมินผล
โครงการ 

 3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพของคณะโดยไดสง
กระบวนการเสริมสรางระบบทํางาน 
PDCA สําหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต 
เขาประกวดรางวัลคุณภาพประกัน
คุณภาพ 

9.2-3-1 รางวัลคุณภาพประกนั
คุณภาพ เร่ือง "เสริมสรางระบบ
ทํางาน PDCA สําหรับกิจกรรม
พัฒนานิสิต"   
9.2-3-2 สรุปการประเมินผล
กิจกรรมท่ีสโมสรนิสิตจัดข้ึน 

 4. นิสิตมีกระบวนการคุณภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรมหรือโครงการนิสิต 

นิสิตมีกระบวนการคุณภาพในการ
พัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ
โครงการนิสิต โดยการนํา
ขอเสนอแนะโครงการคร้ังท่ีผานมา 
มาปรับปรุงและพัฒนาในการทํา
กิจกรรมคร้ังตอไป 

9.2-4-1 สรุปการประเมินผล
กิจกรรมท่ีสโมสรนิสิตจัดข้ึน  
9.2-4-2 โครงการสัมมนาผูนํา
นิสิต 

 5. นิสิตรวมเปนเครือขายการพฒันา
คุณภาพภายในคณะ/มหาวทิยาลัย โดย
นิสิตมีสวนรวมในกระบวนการท่ี
ไดรับรางวัลคุณภาพประกนัคุณภาพ 

9.2-5-1 นิสิตรวมเปนเครือขายการ
พัฒนาคุณภาพภายในคณะ/
มหาวิทยาลัย และระหวาง
คณะ/มหาวิทยาลัย 

รางวัลคุณภาพประกนั
คุณภาพ เร่ือง "เสริมสรางระบบ
ทํางาน PDCA สําหรับกิจกรรม
พัฒนานิสิต" 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 6 มีการติดตามประเมินผลการ

ประกันคุณภาพในกจิกรรมที่
นิสิตดํานินการและในสวนท่ี
นิสิตมีสวนรวมกับการ
ประกันคุณภาพของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

มีการติดตามประเมินผลการประกัน
คุณภาพในกิจกรรมท่ีนิสิตดาํนินการ
ในท่ีประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนา
นิสิตทุกคร้ัง 
 

9.2-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต
คร้ังท่ี 1/2553 เร่ือง การ
ปรับปรุงรูปแบบการทําสรุป
การประเมินผลกิจกรรม 
9.2-6-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต 
เร่ือง การติดตามความกาวหนา
ของโครงการ 

 7 มีการนําผลการประเมินไป
พัฒนากระบวนการใหความรู
และกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของ
กับนิสิตอยางตอเนื่อง 

มีการนําผลการประเมินไปพฒันา
กระบวนการใหความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของ
กับนิสิตในโครงการสัมมนาผูนํานิสิต 

9.2-7-1 โครงการสัมมนาผูนํา
นิสิต 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา  2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 7 ระดับ 7 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 
 

ประเภทของตวับงชี ้ ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
 
 
 
 
 

 



เกณฑมาตรฐาน  ระดับ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 1. มีการดําเนนิงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง โดยมีการ
ตรวจสอบ/ประเมิน และจัดทํา
แผนพัฒนาฯ  

มีการดําเนนิงานตามวงจร 
Participatory-PDCA; PAR-
PDCA  ในทุกหนวยงานของ
คณะฯ     

 9.3-1-1 รายงานการประเมิน
ตนเองของภาควิชา โรงเรียน
สาธิตฯ และสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
9.3-1-2 

ครบทุกหนวยงานยอย 
แผนพฒันาปรับปรุง 

 2. มีการทบทวนและปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดย
สอดคลองตามพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน 

มีการดําเนนิงานตามวงจร 
Participatory-PDCA; PAR-
PDCA  ในทุกหนวยงานของ
คณะฯ  

9.3-2-1 แผนงานประกัน
คุณภาพของภาควิชา 

 3. มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองและเสนอตอมหาวิทยาลัย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองและ
เสนอตอมหาวทิยาลัยตาม
ระยะเวลากําหนด 

9.3-3-1  รายงานการประเมิน
ตนเองของคณะศึกษาศาสตร 

 4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง 
ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับ
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง ตาม
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน ภายใน 
2 เดือน หลังจากไดรับรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

9.3-4-1  แผนพัฒนาปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน 
 
 
 

 5. 9.3-5-1 มีนวัตกรรมดานการประกนั
คุณภาพท่ีคณะพัฒนาข้ึน หรือมี
การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อการ
เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงาน
อ่ืนๆ 

มีการเสริมสรางระบบทํางาน 
PDCA สําหรับกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ซ่ึงไดรับรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ัง
ท่ี 3 ระดับดีมากประเภท
คุณภาพการใหบริการ/แนว
ปฏิบัติท่ีดี 

สารศึกษาศาสตร ปท่ี 
15 ฉบับท่ี 1 (เดือนมกราคม 
2553) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
 6. มีการประเมินผลลัพธของระบบ

ประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ป 
คณะศึกษาศาสตรมีการ
ประเมินผลลัพธของระบบ
ประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ป 

9.3-6-1 รายงานการประเมิน 
ผลลัพธการประกันคุณภาพ
ภายใน คณะศึกษาศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2548-
2551 

ผลการประเมินตนเองเทากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2551 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2552 

การบรรลุเปาหมาย พัฒนาการ 

ระดับ 5 ระดับ 6 3 3 บรรลุเปาหมาย มีพัฒนาการ 
 

 



บทที่ บทท่ี 3  3

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 

 

3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 

ในการรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน บทท่ี 3 นี้ พิจารณาการประเมินคุณภาพภายในและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานในมุมมอง 3 ดาน ไดแก มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมอง
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมองดานการบริหารจัดการดานตางๆ โดยมีตัวบงช้ีท้ังหมด 50 ตัวบงช้ี แบงเปน 3 
ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต รายละเอียด ดังนี้ 
 

การแปลความหมายผลการดาํเนินงานทุกองคประกอบ 
 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 
นอยกวาหรือเทากับ 1.50 การดําเนนิงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00 การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50 การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับด ี
2.51 – 3.00 การดําเนนิงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพตามพนัธกิจท้ัง 4 ดาน 

คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดของ มก. จํานวน 50 ตวับงช้ี โดยมีผลการประเมนิตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 2.80  
ผลประเมนิไดคุณภาพระดับดีมาก หากพจิารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 2.68 ผลประเมิน
ไดคณุภาพระดับดมีาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 3.1  
 

ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ   (ป.2) 
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ความหมายผล
ประเมิน 

องคประกอบคณุภาพ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนงาน 
ดีมาก 

2.00 2.00 3.00 2.60 2.80 2.80 2.64 2.50 ดีมาก องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน ดี 

    3.00 3.00     3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต ดีมาก 

3.00 3.00 3.00 3.00 2.40 2.40 2.70 2.70 องคประกอบที่ 4 การวิจัย ดีมาก ดีมาก 
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คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

ความหมายผล
ประเมิน รวม 

องคประกอบคณุภาพ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
ศษ. กรรม 

การ 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ดีมาก 

    3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดีมาก 

3.00 3.00 2.75 2.75 2.67 2.67 2.78 2.78 ดีมาก องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ ดีมาก 

    3.00 2.00     3.00 2.00 ดีมาก องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ พอใช 

    3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.33 ดีมาก องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

ดี 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกองคประกอบ 2.60 2.60 2.95 2.68 2.72 2.72 2.80 2.68 

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

คณะกรรมการฯ ประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจท้ัง 4 ดานของคณะศึกษาศาสตร ดังนี ้
1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต มีการบริหารจัดการดานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนทางการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความตองการทางการศึกษาของชาติ สอดคลองกับนโยบายของ
คณะท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษาของประเทศ รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีความ
พรอมทางดานวิชาการ คุณภาพชีวิต และประสบการณวิชาชีพ เปดโอกาสใหนิสิตไดฝกประสบการณวิชาชีพจาก
เครือขายโรงเรียนท่ีไดมีการประสานความรวมมือในการใหการศึกษาแกนิสิตใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย มีการบริหารจัดการในการสงเสริมและสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย บุคลากรวิจัย และนิสิต เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหสามารถผลิต
งานวิจัยท่ีเปนองคความรูทางดานการศึกษา เปนประโยชนท้ังในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบายตอการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ สอดคลองกับนโยบายของคณะท่ีมุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษาของประเทศ โดยมี
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เชน การประชุม อบรม สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 
การใหรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ การสนับสนุนงบประมาณผลิตงานวิจัยจากกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ทํา
ใหมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรของอาจารยและนักวิจัยเพ่ิมข้ึน  

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการไดเปนอยางดี ทําใหคณะศึกษาศาสตรมี
ช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของหนวยงานภายนอกดานการจัดการศึกษา จึงไดรับความไววางใจใหจัดโครงการบริการ
ทางวิชาการแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

4. มีการสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดโครงการและ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือรณรงคใหอาจารย บุคลากร นิสิต และศิษยเกา รวมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยตลอดปการศึกษา นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดกิจกรรมเพื่อหลอหลอมจิตวิญญาณความเปนครูใหแก
นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
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การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรพบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีเกี่ยวของกับคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีผล
การประเมินในภาพรวมทุกดาน จํานวน 50 ตัวบงช้ี ผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 2.80 ผลประเมินได
คุณภาพระดับดีมาก ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 2.68 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2 
 

ตารางท่ี  3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป. 3) 
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ความหมายผล
ประเมิน 

มาตรฐาน 

ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑิต         2.75 2.75 2.75 2.75 ดีมาก ดีมาก 

2.60 2.60 2.95 2.65 2.71 2.71 2.80 2.66 มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา 

ดีมาก ดีมาก 

3.00 3.00 2.89 2.44 2.80 2.80 2.88 2.63 ดีมาก    มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

ดีมาก 

2.50 2.50 3.00 2.82 2.67 2.67 2.75 2.68 ดีมาก    มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

ดีมาก 

    3.00 3.00     3.00 3.00 มาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู 

ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกมาตรฐาน 2.60 2.60 2.95 2.68 2.72 2.72 2.80 2.68 

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 

คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแตละ
ดาน สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  
 - มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก คะแนนเฉล่ีย 
2.75 สะทอนใหเห็นวา คณะศึกษาศาสตร มีระบบและกลไกสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ทํา
ใหบัณฑิตได รับการยอมรับ  ไดงานทํา  และได รับประกาศเกียรติคุณยกยองอยูในเกณฑดี  ซ่ึงนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.92 
 - มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับดี
มาก  คะแนนเฉล่ีย 2.66 โดยมีผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ  และดานผลผลิต ไดคุณภาพ
ระดับดีมาก คะแนนเฉล่ีย 2.60 2.65 และ 2.71 ตามลําดับ หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา ดานธรรมาภิบาล
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 - มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผล
การประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก คะแนนเฉล่ีย 3.00 ซ่ึงเปนผลการประเมินดานกระบวนการ สะท อนใหเห็นวา 
คณะศึกษาศาสตร มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  รวมท้ังมีการ
พัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ไดเปนอยางดี 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร แลวพบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ

บริหารจัดการดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย  ดานกระบวนการ
ภายใน ดานการเงิน  และดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม ได
คะแนนเฉล่ีย 2.80 อยูในเกณฑดีมาก ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 2.68 อยูในเกณฑดีมาก มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 3.3 
 

ตารางท่ี 3.3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ (ป. 4) 
 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ความหมายผล
ประเมิน 

การบริหารจัดการ 

ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ ศษ. กรรมการ 

ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.00 3.00 2.75 2.78 2.78 2.79 2.68 ดีมาก 1. ดีมาก 

3.00 3.00 3.00 2.67 3.00 3.00 3.00 2.80 ดีมาก 2. ดานกระบวนการภายใน ดีมาก 

3.00 3.00 3.00 2.00     3.00 2.50 ดีมาก 3. ดานการเงิน ดี 

2.60 2.60 2.83 2.83 2.50 2.50 2.65 2.65 ดีมาก 4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงชี้ทุกดาน 2.60 2.60 2.95 2.68 2.72 2.72 2.80 2.68 

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแตละดานแลววา 
สามารถสะทอนผลการดําเนินงานไดดังนี้  

- ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดีมาก คะแนน
เฉล่ีย 2.68 โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคุณภาพระดับพอใจ คะแนนเฉล่ีย 2.00 สวนดานกระบวนการ 
และดานผลผลิต อยูในเกณฑดีมาก ท้ัง 2 ดาน มีคะแนนเฉลี่ย  2.75 และ 2.78 ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะ
ศึกษาศาสตร มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารยท่ี
ศักยภาพสูง สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนแบบอยางท่ีดี มีกระบวนการสงเสริมการทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดสรรทุนวิจัยสนับสนุน มีกระบวนการสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอยางเปนระบบ มีการนําผลประเมินการสอนมาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทําใหนิสิตมีความพึง
พอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู อยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย 4.49 อยางไรก็ตาม ยังมี
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม ยังไมครบทุกหลักสูตร ควรมีระบบและกลไกในการสงเสริมอาจารยรุนใหมใหทําผลงานทาง
วิชาการ เพื่อเล่ือนตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 

- ดานกระบวนการภายใน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดีมาก คะแนนเฉล่ีย 2.80 
มาก โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ไดคุณภาพระดับดีมาก ท้ัง 3 ดาน มี
คะแนนเฉลี่ย 3.00, 2.67 และ 3.00 ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะศึกษาศาสตร มีการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกคณะ ท้ังในเร่ือง 
กระบวนการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เพื่อพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และการกําหนดตัวบงช้ี เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล การ
บริหารจัดการหลักสูตร ทําใหไดผลผลิตตามตัวบงช้ีไดคุณภาพระดับดีมาก 

- ดานการเงิน  พบวา ภาพรวมมีผลการประเมิน ไดคุณภาพระดับดี คะแนนเฉล่ีย 2.50 โดยผลการ
ประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคุณภาพระดับดีมาก คะแนนเฉล่ีย 3.00 สวนดานกระบวนการ ไดคุณภาพระดับพอใช 
คะแนนเฉล่ีย 2.00 สะทอนใหเห็นวา คณะศึกษาศาสตร มีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินอยางเปนระบบ ท้ังการหารายไดและการใชจาย รวมท้ังมีศักยภาพสูงในการจัดหาและจัดสรรเงินรายได 
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย (290,517.76 บาท/คน) และจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อสังคม และมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ 
จํานวนมาก (57,769.90 บาท/คน) 

- ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.65 โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ ไดคุณภาพระดับดีมาก ท้ัง 2 ดาน มี
คะแนนเฉล่ีย 2.60 และ 2.83 ตามลําดับ สวนดานผลผลิต ไดคุณภาพระดับดี คะแนนเฉล่ีย 2.50 สะทอนใหเห็นวา 
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3.2  ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร 
 

บทสรุปผูบริหาร 
คณะศึกษาศาสตรมีผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพครบ 9 องคประกอบ โดยมีผลการประเมิน

เฉล่ียในระดับดีมากทุกองคประกอบ เม่ือแยกวิเคราะหตามมุมมองตางๆ พบวา ยังมีตัวบงช้ีท่ีตองปรับปรุงโดยมี
รายละเอียดในแตละองคประกอบ ดังน้ี 
 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา  ปณิธาน  วตัถุประสงค และแผนงาน 
จุดแข็ง 

1. คณาจารยและบุคลากรไดมีสวนรวมในการคิดวางแผนยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร จึงมีความ
เขาใจ และเกิดความตระหนักท่ีจะรวมกันดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย 

2. แผนงานของคณะสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนการศึกษาชาติ 
3. มีการประชาสัมพันธปณิธานและแผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร แผนงานประจําปของคณะใน

หลากหลายรูปแบบ บุคลากรสามารถนํามากํากับงานการวางแผนงานและการทํางานไดตลอดเวลา 
จุดออน 

- 
ขอเสนอแนะ 

- 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
จุดแข็ง 

1. รูปแบบของคณะกรรมการวชิาการมีองคประกอบท่ีทุกภาควิชาและสาขาวิชามีสวนรวม ทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. มีการติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตรอยางเปนระบบใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและระเบียบ
การศึกษา 

3. ดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนรวมท้ังใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและผูสอนและนําผลมาการ
ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. อาจารยมีคุณวฒุิ ความรู ความสามารถสูง สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยาง
มีคุณภาพ 

5. มีโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง  
6. มีการดําเนนิการเพ่ือพัฒนาเครือขายโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรวมมือในการให

การศึกษาแกนสิิตใหเปนไปในแนวทางเดียวกันโดยการจดัการประชุมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัตกิารอยาง
ตอเนื่อง 

7. มีการทําวิจยัเพื่อประเมินการดําเนินงานเพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุงการดําเนินงานดานหลักสูตรและการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

8. มีการนําชุมชนและแหลงการเรียนรูเขามามีสวนในการจดัการเรียนการสอน 
จุดออน 

1. อาจารยในบางสาขาไมเพียงพอและเปนสาขาขาดแคลน เชน สาขาวิชาวทิยาศาสตรศึกษา สาขาวิชา
นันทนาการ และสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับปริญญาตรี 

2.  มีอาจารยใหมจํานวนมากทําใหสัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ยังไมเปนท่ีนาพอใจ 

3. ความสามารถของนิสิตในการใชภาษาอังกฤษยังไมเปนท่ีนาพอใจ  
ขอเสนอแนะ 

1. มีแผนพัฒนาและรับอาจารยเพิ่มในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
2. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหมีตําแหนงวชิาการในระดบัท่ีสูงข้ึน   
3. มีแผนงานท่ีพฒันาความสามารถดานภาษาอังกฤษใหกบันิสิตอยางเปนรูปธรรมท้ังในระดับภาควชิาและ

คณะ 
องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต 
จุดแข็ง 

1. คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตรไดมีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจนใน
การทํางานฝายตางๆ คือ ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ฝายกิจกรรม ฝายนิสิตสัมพันธ ฝายประชาสัมพันธ ฝายการเงิน 
และฝายจัดซ้ือ เปนตน เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสทํางานตามขอบขายอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถใหความรวมมือกับการทํางานในสวนท่ีเกี่ยวของกับคณะศึกษาศาสตรไดอยางชัดเจนและเปนระบบ 

2. คณะกรรมการสโมสรนิสิตมีการกําหนดนโยบายวางแผน และบริหารจัดการดําเนินการโครงการ
พัฒนานิสิตตางๆ ไดชัดเจน เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความพรอมท้ังดานความรูความสามารถทางวิชาการ และวิชาชีพ 
ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานสุขภาพและนันทนาการ เปนตน 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตรและในสาขาวิชาตางๆ มีความ
ครอบคลุมและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต ท่ีพึ งประสงคของคณะศึกษาศาสตรและของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. มีการสนับสนุนกิจกรรมนิสิตท้ังดานนโยบายและดานงบประมาณครบทุกดานตามคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงคของคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. นิสิตและอาจารยท่ีปรึกษามีการติดตอส่ือสารกันอยางสมํ่าเสมอดวยวิธีการตางๆ เชน การนัดหมาย การ
ติดตอทาง e-mail หรือ ทางโทรศัพท และทุกคร้ังท่ีนิสิตมาติดตออาจารยท่ีปรึกษาจะใหนิสิตบันทึกขอมูลลงใน
สมุดบันทึกขอมูลของนิสิตแตละคน และอาจารยท่ีปรึกษาใหขอมูลยอนกลับ ทําใหสามารถชวยนิสิตในการ
แกปญหาไดดี 

6. ระดับผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตรมีการใหคําปรึกษาและประสานงานแกนิสิตในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  

7. ทุกโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตมีการนําผลการประเมินโครงการกิจกรรมนิสิตมาปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม/โครงการและรูปแบบในการจัดโครงการพัฒนานิสิตในปการศึกษาถัดไป 
จุดออน 

1. อาจารยบางทานยังตองการคําแนะนําในการติดตามดแูลนิสิตใหเปนไปตามขอตกลง และตามบทบาท
อาจารยท่ีปรึกษา 

2. อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไมไดเขารวมสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาจะขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและการ
ไดรับขอมูลท่ีจําเปนในการใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมการใหนิสิตเขามาเปนผูมีสวนรวมในการดําเนินโครงการและเขารวมโครงการท่ีสําคัญๆ 
ของคณะศึกษาศาสตร อาทิ โครงการมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ โครงการรดน้ําดําหัววันสงกรานต หรือโครงการ
พัฒนาคณะและปลูกตนไม เปนตน 

  
2. เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการปรับเปล่ียนโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปน 3 ประเภท

หลักท่ีประกอบดวย (1) กิจกรรมมหาวิทยาลัย (2) กิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ แบงเปน 4 ดาน คือดาน
พัฒนาคุณธรรม ดานพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู ดานพัฒนาทักษะเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
และดานพัฒนาสุขภาพ (3) กิจกรรมเพ่ือสังคมมุงเนนกิจกรรมสรางจิตสํานึกสาธารณะ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
และกิจกรรมเพ่ือสังคม เปนตน ดังนั้น การจัดทําแผนกิจกรรมประจําปการศึกษา 2552 จึงตองมีการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับองคประกอบในโครงสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีได
ปรับเปล่ียนไป 

3. หัวหนาภาควิชา ประธานสาขาซ่ึงเปนกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษานิสิต ทําหนาท่ีกํากับดูแล 
และจัดประชุมอาจารยท่ีปรึกษาในสาขาในวาระการใหคําปรึกษานิสิตเปนระยะ 
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4. อาจารยท่ีเขารวมการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษานําความรูท่ีไดจากการสัมมนาไปขยายผลใหอาจารยท่ี
ไมไดเขารวมสัมมนาตอไป 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

จุดแข็ง 
1. มีการกําหนดนโยบาย และแผนงานวิจยัท่ีชัดเจน สอดคลองกับมหาวิทยาลัยและสามารถปฏิบัติได 
2. คณาจารยของคณะศึกษาศาสตร สวนใหญมีศักยภาพดานการวิจัยสูง 
3. มีการสรางเครือขายงานวิจัยกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
4. สรางบรรยากาศทางการวิจัยเพื่อใหเกิดการต่ืนตัวทางดานการวิจัยมากข้ึน เชน ประชุม สัมมนา การ

เตรียมการประชุมนานาชาติ การสนับสนุน การใหรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ เปนตน 
จุดออน 

1. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีเปน Refereed Journal มีนอย  
2. ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดสิทธิบัตรมีนอย  
3. คณาจารยบางสวนของคณะศึกษาศาสตร มีขอจํากัดในเร่ืองภาษาอังกฤษ ซ่ึงสงผลตอการเขียนบทความ

วิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
 

ขอเสนอแนะ 
- เสริมสรางศักยภาพทางวิชาการท้ังดานการสรางงานวิจัยและทักษะภาษาอังกฤษใหกับคณาจารย เพื่อให

สามารถสรางงานวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัยใน Refereed Journal ไดมากข้ึน 
องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตร มีนโยบาย แผนงานและโครงการดานการบริการวิชาการที่ชัดเจน และไดดําเนินงาน
ตามแผนงานท่ีกําหนดตามระยะเวลา ซ่ึงผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 

2. คณาจารยและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตรมีศักยภาพทางวิชาการสูง สามารถใหบริการทางวิชาการ
ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางดี กอปรกับคณะศึกษาศาสตร ใหการสนับสนุน
คณาจารยในการใหบริการวิชาการอยางเต็มท่ีภายใตกฎระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจน จึงทําใหคณะศึกษาศาสตรมี
ช่ือเสียงในการบริการวิชาการท่ีเปนเลิศ 

3. คณะศึกษาศาสตรสามารถสรางเครือขายบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก พรอมท้ังไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายในการบริการวิชาการทั้งจากมหาวิทยาลัย และหนวยงานเครือขาย ทําใหคณะศึกษาศาสตร มี
ความกาวหนา และความเขมแข็งในการบริการวิชาการมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ ทําใหคาดหวังไดวา คณะศึกษาศาสตรจะ
เปนคณะท่ีมีการบริการวิชาการท่ีเปนเลิศ  เปนท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ 
จุดออน 

- การเก็บรวบรวมขอมูลโครงการบริการวิชาการระดับภาควิชาและคณะยังไมสมบูรณ 
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ขอเสนอแนะ 
-ควรรวบรวมขอมูลโครงการบริการวิชาการระดับภาควิชาและคณะใหครบถวน 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

- คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอเนื่องตลอดท้ังป และเนนการมีสวน
รวมท้ังในสวนของคณาจารย บุคลากร และนิสิต 
จุดออน 

- 

ขอเสนอแนะ 
- 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 
จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตรมีระบบบริหารจัดการท่ีดีแบบธรรมาภิบาล 
2. เปดโอกาสใหบุคลากรภายนอกเขามามีสวนรวม  
3. มีการดําเนินงานในการจัดการความรูในหลายรูปแบบ โดยการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

เร่ือง จากประสบการณสูแนวทางใหม: การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี การดําเนินงานใน
ระดับคณะมีการจัดโครงการการจัดการความรูเพื่อการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพ คณะ
ศึกษาศาสตรประจําป 2552  มีการจัดสภาพแวดลอมท่ีมีการจัดการความรู เชน การจัดบอรดของภาควิชาตาง ๆ 
และมีการจัดการความรูใน Homepage คณะศึกษาศาสตร เชน โครงการครูในดวงใจ ท่ีใหนิสิตไดเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแบบอยางของครูท่ีดี  การจัดทําสารศึกษาศาสตรท่ีเปนการนําเสนอการดําเนินของคณะ
ศึกษาศาสตร คณาจารย ตลอดจนสาระนารู สําหรับในระดับภาควิชา มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดการความรูและ
กิจกรรมตาง ๆ ของการจัดการความรู 
จุดออน 

1. การดําเนนิงานการจัดการความรูของคณะกรรมการจัดการความรูยังไมมีโครงการที่มีลักษณะตอเนื่อง
ในระดบัคณะ  

2.  ยังไมมีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
3.  ไมมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 

 

ขอเสนอแนะ 
1. เพิ่มโครงการจดัการความรูในลักษณะโครงการตอเนื่องในประเดน็ของการพัฒนาวิชาชีพ

ศึกษาศาสตร 
2. ควรประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับและนําผลการประเมินความพึงพอใจ

มาพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
3. ควรสรางกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตรมีระบบฐานขอมูลทางการเงินและงบประมาณท่ีชัดเจนสามารถตรวจสอบได  
2. มีแผนการจัดสรรเงินและดําเนินการใชอยางรอบคอบและประหยัดเปนขอมูลเพื่อการตัดสินใจของ

ผูบริหาร 
3. มีรายงานสรุปเปรียบเทียบยอดรายรับ-รายจายของหนวยงานยอย เปนประจําทุกเดือน สามารถวิเคราะห

สถานะการเงินโดยภาพรวมของคณะไดตลอดเวลา 
4. มีการติดตามการใชคืนเงินยืมตามระเบียบงานคลัง ทําใหการดําเนินงานโครงการตางๆ ใหสําเร็จลุลวง

โดยเร็ว  
5. มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวัน  
6. มีโครงการฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในสายงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
7. มีพื้นที่สํานักงานเพิ่มอีก 1 เทา สามารถใหบริการสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

จุดออน 
 - 
 

ขอเสนอแนะ 
 - 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา และไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของและหนวยงานทุกระดับ ทําใหการประกัน
คุณภาพภายในของคณะฯ เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเปนแหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานอ่ืน รวมท้ังทําใหคณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงมีผลใหบุคลากรมีขวัญ กําลังใจ และเจตคติท่ีดีตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  

2. คณะศึกษาศาสตรมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในจัดเก็บขอมูล การดําเนินงานของคณะฯ ไว
ในลักษณะฐานขอมูลและสารสนเทศที่สามารถนํามาใชประมวลผลตามตัวบงช้ีการประเมินไดอยางถูกตอง ซ่ึง
เปนการลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูลของหนวยงานภายในคณะฯ ท้ังยังทําใหการประมวลผลที่ได
สอดคลองกับความเปนจริง  มีความถูกตองตรงกันในทุกระดับ สามารถเรียกใชงานไดในเวลาอันรวดเร็วและเปน
ระบบเดียวกัน  

3. การดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรมีการดําเนนิงานท่ีครบถวนตามมาตรฐานบรรลุ
เปาหมายและมีพัฒนาการอยางชัดเจน ท้ังยังสามารถนําผลจากการประกันคุณภาพภายในไปใชปรับปรุงการ
ดําเนินงานและการจัดทําแผนพัฒนาคณะฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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จุดออน 
 - 
ขอเสนอแนะ 
 - 
 
3.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละภาควิชา/โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา และสํานักงานเลขานุการคณะ 

  ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเขาประเมินคุณภาพภายใน
ภาควิชาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา และสํานักงานเลขานุการคณะ 
มีผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.4  จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของภาควิชา และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

การศึกษา จุดแข็ง 
-  ภาควิชาฯใหความสําคัญกับการจัดทําแผนงาน/
โครงการของภาควิชา ใหเปนตามภารกิจ โดยการ
ประชุมรวมกันทั้งในระดับสาขาวิชา คณะกรรมการ
บริหารพัฒนาวิชาการและการประชุมสัมมนา
คณาจารยและบุคลากรของทั้งภาควิชา 
- มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
เปนระยะตอเน่ืองทั้งจากเปนทางการและไมเปน
ทางการ 
 

- จัดใหมีการสัมมนาคณาจารยและบุคลากร
ของภาควิชาฯ ในการวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางกลยุทธ เปาหมายกับ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
ใหชัดเจน 
- เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามารวม
กําหนดปรัชญา หรือวิสัยทัศน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน (ตอ) 
การศึกษา จุดออน  

- ยังขาดการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ 
เปาหมาย กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของชาติให
ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
- ยังขาดการใหบุคคลภายนอกเขามารวมกําหนด
ปรัชญาหรือวิสัยทัศน 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

จุดแข็ง 
- มีแผนการดําเนินงานครบทุกภารกิจ 
- มีการจัดทําตารางแผนปฏิบัติงานประจําป 
จุดออน  
- 

 

พลศึกษา จุดแข็ง 
- มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีครบทุกตัว  
อยางสมบูรณ กลาวคือ ภาควิชาไดมีการกําหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา
แผนกลยุทธ แผนดําเนินงานและกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือ
วัดความสําเร็จ ของการดําเนินงานตามแผน ไวอยาง
ครบถวนและสอดคลองกับปรัชญา/ปณิธาน 
- มีการติดตามการดําเนินงานและประเมินการ
ดําเนินงานตามแผนโครงการ ประชุมคณะกรรมการ
และสาขาวิชาตลอดจนมีการกํากับติดตามงานทุกงาน
อยางสมํ่าเสมอ 
- การดําเนินงานตามแผนบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีที่
กําหนด 
จุดออน 
- 

 

อาชีวศึกษา จุดแข็ง 
- มีการจัดทํา Action Project plan 2009 ที่สามารถ
ดําเนินการและติดตามประเมินผลโครงการไดอยาง
ชัดเจน 
- มีระบบและกลไกในการติดตามการผลการดําเนิน
โครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 
- มีการพัฒนากลยุทธของภาควิชาฯ อยางตอเน่ืองโดย
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
จุดออน 
- 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน (ตอ) 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

จุดแข็ง 
-โรงเรียนกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคไดอยาง
ชัดเจนบุคลากรมีการรับรูรวมกัน 
-มีการกําหนดวิสัยทัศน โดยการประชุมรวมกัน
ของบุคลากรท้ังในและนอกองคกร 
-มีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติงาน 
-มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานเปนระยะตอเน่ือง ทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ 
-มีการปรับปรุงแผนงานและโครงการให
สอดคลองและทันตอความเปล่ียนแปลง 
จุดออน 
- 

- จัดการประชาสัมพันธเก่ียวกับปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนงานประจําป
ของโรงเรียนในทุกโอกาสทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

เทคโนโลยีการศึกษา จุดแข็ง - จัดใหมีการสัมมนาคณาจารยและบุคลากร
ของภาควิชาฯ ในการวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางกลยุทธ เปาหมายกับ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ
ใหชัดเจน 

- ภาควิชาฯ ใหความสําคัญกับการจัดทํา

แผนงาน/โครงการของภาควิชาใหเปนตาม
ภารกิจโดยการประชุมรวมกันทั้งในระดับ
สาขาวิชา คณะกรรมการบริหารพัฒนาวิชาการ
และการประชุมสัมมนาคณาจารยและบุคลากร
ของทั้งภาควิชา 

- 

- มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานเปนระยะตอเน่ืองทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ 
จุดออน 
- ยังขาดการวิเคราะหความสอดคลองระหวาง 
กลยุทธ เปาหมายกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และของชาติให ชัดเจนและสม่ําเสมอ 
- ยังขาดการใหบุคคลภายนอกเขามารวมกัน
กําหนดปรัชญาหรือวิสัยทัศน 

เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามารวม
กําหนดปรัชญา หรือวิสัยทัศน 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

การศึกษา จุดแข็ง -จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือสงเสริมใหอาจารย
ไดรับตําแหนงผลงานทางวิชาการมากขึ้น - มีระบบกลไกลในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ที่ชัดเจน และตอเน่ือง -
- มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรของสาชาวิชาใน
การบริหารติดตามและพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับ
รายวิชาและสาขาวิชาอยางตอเน่ือง 
- มีคณาจารยที่มีประสบการณและทรงคุณวุฒิใน
สาขาตางๆ ของภาควิชานิสิตมีความพึงพอใจตอ
การคุณภาพการสอนของอาจารย 
จุดออน 
- สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย  
- จํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัลยังมีนอย 

สงเสริมใหนิสิตไดรับรางวัลและการ
ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
วิทยานิพนธเพ่ือตีพิมพเผยแพร ให
กวางขวางขึ้น 

จิตวิทยาการศึกษาและ 
การแนะแนว 

จุดแข็ง 
- มีระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
เปนไปตามระบบของมหาวิทยาลัย 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
จุดออน 
- อาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก ยังมีจํานวนนอย 

การรับอาจารยใหมเพ่ือทดแทนตําแหนง
เกษียณ กําหนดใหเปนผูที่มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอกเทาน้ัน 

พลศึกษา จุดแข็ง 
- มีการจัดระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
- ไดจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
พรอมที่ไดชวยพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญใหกับคณะวิชา/ภาควิชาอื่น 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่นๆ ดวย 
- จัดใหมีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม โดย
ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวมเปน
คณะกรรมการบริหารภาควิชาและเชิญผูเช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาการนอกภาควิชา มาเปนอาจารยพิเศษ 
ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 

- พัฒนาการจัดหลักสูตรรายวิชากิจกรรม 
พลศึกษาเพ่ือสูความเปนเลิศดานวิชาการ 
พลศึกษา 
- พัฒนาระบบและกลไกการฝกงาน 
พลศึกษา (150 ช่ัวโมง) ตามระบบสหกิจ
ศึกษา 
- เรงรัดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให
ไดมาตรฐานตามเกณฑ สกอ. และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติทุกหลักสูตร 
- วางแผนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ี
เหมาะสม 
- เรงรัด สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ประจําเขาสูตําแหนงทางวิชาการตาม
กรอบเวลาที่เหมาะสม 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน (ตอ) 

พลศึกษา  
- 

- ใหบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษาแกนิสิต
ปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัย โดยจัดต้ังศูนยพัฒนา
และบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา ที่มีทั้ง
ระบบและกลไกการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยรุนใหมได
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และหลัง
ปริญญาเอก 
 

- หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพลศึกษามีความ
โดดเดน คือกําหนดใหนิสิตไดรับประสบการณ
ตรง ที่กอใหเกิดการเรียนรูและประยุกต 
องคความรูในวิชาชีพไดอยางเต็มศักยภาพ 
- มีระบบกลไกการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารย
ประจําวิชาเพ่ือพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการ
สอน 
- บทความจากวิทยานิพนธของนิสิต
บัณฑิตศึกษาไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งหมด 
- หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาพลศึกษา เปนที่ยอมรับในตางประเทศ 
ดังน้ันมหาวิทยาลัยในตางประเทศจึงสงนักศึกษา
เขามาเรียนรวมกับนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาใน
ลักษณะ Exchange Program  
จุดออน 
- มีหลักสูตรที่ยังไมไดมาตรฐานตามเกณฑที่ 
สกอ. กําหนด  
- อาจารยที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก มีจํานวนนอย ทําใหสัดสวนของ
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกไมเปนไปตาม
เกณฑ สกอ.กําหนด 
- อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอย
ทําใหสัดสวนของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทาง
วิชาการไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ.
กําหนด 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน (ตอ) 

อาชีวศึกษา จุดแข็ง - ควรต้ังคณะทํางาน และมีการติดตามงาน 
สรุปผลการดําเนินงานในทุกรอบ 1 ป และ
นําผลมาสัมมนาระดับภาควิชาเพ่ือกําหนด
ทิศทางใหสอดคลองกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบันของแตละหลักสูตร
และวิเคราะหสูอัตลักษณของภาควิชา
อาชีวศึกษา 

- ทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาเปน
หลักสูตรที่เนนการวิจัย และตรงตามมาตรฐาน
ของ สกอ. 
- มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในรายวิชาที่เห็นผลอยางชัดเจนจากขอ
สะทอนของนิสิต 

- ควรมีการกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนของการ
รับบคุลากร ที่มีองคความรูที่เก่ียวของกับ
อาชีวศึกษา (คุณวุฒิในระดับ ปริญญาตรี
และปริญญาโท) อาจต้ังคณะกรรมการกลาง
สําหรับการคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องตน 

- มีลักษณะของรายวิชาที่เอื้อตอการจัดการเรียน
การสอนที่ใหผูรูในชุมชนมีสวนรวม- มีอาจารย
ที่มีวุฒิปริญญาเอกรอยละ 79.2 ที่ถือวาอยูใน
ระดับสูง 
- คณาจารยของภาควิชาอาชีวศึกษา มีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก และมี
ประสบการณในทางดานการวิจัย 

- จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการ
เตรียมขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและ
แนวทางการปฏิบัติที่ไมกระทบตอภาระงาน
ประจํา และบนพ้ืนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- คณาจารยของภาควิชาอาชีวศึกษา สวนใหญมี
ความทุมเทตองานสอน และเอาใจใสทั้งในดาน
การเรียน และดานการใชชีวิตของนิสิต - ต้ังคณะกรรมการการติดตามภาวะการมี

งานทําของผูสําเร็จการศึกษา และความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 

จุดออน 
- ระบบการวิเคราะหการดําเนินการหลักสูตรยัง
ไมเห็นภาพที่สะทอนความเปนอัตลักษณของ
ภาควิชาอาชีวศึกษา 

- 

- ความเปนสหวิทยาการของศาสตรทางดาน
อาชีวศึกษาทําใหคุณวุฒิของอาจารยบางสวนไม
ตรงกับแกนของศาสตรทางอาชีวศึกษาที่อาจทํา
ใหความเปนเอกลักษณของศาสตรทาง
อาชีวศึกษาเบาบางลง 
- จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังอยู
ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเปนชวงที่มีการรับ
บุคลากรเขาใหม 
- ไมมีนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองในดวนวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

สงเสริมใหนิสิตรวมสงผลงานเขาประกวด
ผลในระดับชาติ 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน (ตอ) 

- โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

จุดแข็ง พัฒนาอาจารยรุนใหมใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และ 

-มีคณะกรรมการงานวิชาการของโรงเรียนในการ
บริหารติดตามและพัฒนาหลักสูตรในกลุมสาระการ
เรียนรูตางๆ และมีคณะกรรมการงานศึกษาเด็กในการ
บริหารและพัฒนาเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเน่ือง 
-มีคณาจารยที่มีประสบการณและมีวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่รับผิดชอบนักเรียน ผูปกครองมีความพึง
พอใจคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
- ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนสูงกวาระดับ
จังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
-ผลการคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูในเกณฑสูง (มากกวา
90%) 
-ไดรับความชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
ผูปกครอง ศิษยเกา มาสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
จุดออน 
- ขาดอัตรากําลังในการบรรจุบุคคลรับราชการทําใหเกิด
ปญหาอาจารยอัตราจางลาออกอยูเสมอและบุคลากร
ใหมขาดประสบการณ 

สืบทอดวัฒนธรรมองคกรอยาง
เขมแข็ง 

เทคโนโลยีการศึกษา จุดแข็ง - จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือสงเสริมให
อาจารยไดรับตําแหนงผลงานทาง
วิชาการมากขึ้น 

- มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่
ชัดเจน และตอเน่ือง 

- - มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรของสาขาวิชาในการ
บริหารติดตามและพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับรายวิชา
และสาขาวิชาฯอยางตอเน่ือง 
- มีคณาจารยที่มีประสบการณและทรงคุณวุฒิในสาขา
ตางๆของภาควิชานิสิตมีความพึงพอใจตอการคุณภาพ
การสอนของอาจารย 
จุดออน 
- สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
- จํานวนนิสิตที่ไดรับรางวัลยังมีนอย 

สงเสริมใหนิสิตไดรับรางวัลและ
การไดรับการประกาศเกียรติคุณยก
ยองวิทยานิพนธเพ่ือตีพิมพเผยแพร
ใหกวางขวางขึ้น 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนานิสิต (ภาควิชาไมตองประเมิน) 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  

การศึกษา จุดแข็ง  - สงเสริมใหอาจารยตีพิมพบทความทาง
วิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพเผยแพรอยางตอเน่ือง 

- มีแผนงานวิจัยโดยเฉพาะแผนงานวิจัยสถาบันที่
เก่ียวของกับการติดตามและพัฒนาหลักสูตรตางๆ
อยางตอเน่ือง - 
- การไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก 
จุดออน 
- ยังขาดระบบในการติดตามการอางอิงบทความทาง
วิชาการ 
- ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการจด
สิทธิบัตร 

จัดระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการท่ีอาจารยตีพิมพ
เผยแพร 

จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

จุดแข็ง - สนับสนุนใหอาจารยที่มีผลงานจากการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการขอจด
ลิขสิทธิ์ ซึ่ง มก.มีระบบอํานวยความสะดวก
ใหแลว 

- 
จุดออน 
- ยังไมมีผลของอาจารยที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ 

- - ขาดบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงใน refereed 
journal หรือฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ 

สนับสนุนคาใชจายบางสวนในการสง
บทความวิจัยไปลงตีพิมพใน
วารสารวิชาการนานาชาติ 

พลศึกษา จุดแข็ง - จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกับอาจารย - อาจารยประจําของภาควิชามีงานสรางสรรคที่ไดรับ

การจดอนุสิทธิบัตร และไดเผยแพรและเปนที่ยอมรับ
ในวงกวาง 

- จัดระบบนักวิจัยที่ปรึกษา (Mentoring 
System) ใหกับอาจารยโดยเฉพาะอาจารย
รุนใหม เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมจํานวนบทความวิจัยที่
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่เปน 
Refereed Journal 

- อาจารยของภาควิชามีศักยภาพดานการวิจัยสูงมาก 
ทําใหไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
จากมหาวิทยาลัยจํานวนมาก 
- อาจารยของภาควิชา มีศักยภาพดานการวิจัยสูงมาก 
จึงไดมีโอกาสทําวิจัยรวมกับอาจารย/นิสิตใน
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
- ภาควิชาใหการสงเสริมสนับสนุนในการเพ่ิม
ศักยภาพดานการวิจัยอยางตอเน่ืองใหกับอาจารย 
- มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่นํามาใช อัน
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน ทั้งทางดานการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการสรางองคความรู
ใหมเพ่ือการพัฒนาสังคมประเทศชาติ 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย (ตอ) 

พลศึกษา - อาจารยของภาควิชามีความกระตือรือรน ในการเขา
รวมประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลการวิจัยทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทําใหมีโอกาสใน
การแลกเปล่ียนประสบการณทางวิชาการและเผยแพร
ผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 

จุดออน  
- อาจารยของภาควิชาจํานวนหน่ึง มีขอจํากัดดาน
ภาษาอังกฤษทําใหการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทําไดยาก จึงทําให
บทความวิจัยที่ตีพิมพ และไดรับการอางอิงใน 
Refereed Journal ในฐานขอมูลระดับนานาชาติมี
จํานวนนอยทั้งๆ ที่มีงานวิจัยที่มีคุณภาพจํานวนมาก 

อาชีวศึกษา จุดแข็ง 
-คณาจารยเนนการมีสวนรวมในการทํางานวิจัยและ
เปนทีมและสวนใหญมีความรูประสบการณในการทํา
วิจัยจึงทําใหไดรับเชิญเปนวิทยากรในการทําวิจัย 
ไดรับเชิญจากหนวยงานภายนอกใหเปนผูทรงคุณวุฒิ
ในการประเมินขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุน
ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และไดรับทุนสนับสนุนการทํา
วิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกทุก
ปงบประมาณอยางตอเน่ือง ซึ่งแสดงใหเห็นวา
คณาจารยมีศักยภาพและช่ือเสียงในการทําวิจัยจึง
ไดรับยอมรับจากหนวยงานตางๆ ซึ่งเปนการสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการในศาสตรของภาควิชาฯ  
- ภาควิชาฯ มีการใหขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการ
วิจัย แนวทางการปฏิบัติในการใหทุนสนับสนุนการ
วิจัย สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยใหแก
คณาจารยโดยกําหนดขอบขายการวิจัยที่สอดคลองกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาฯ และ
หลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับ
การสอน นอกจากนี้ไดรวบรวมหลักฐานในการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

- ควรสงเสริมและสนันสนุนใหคณาจารย
ทํางานวิจัยรวมกับตางประเทศ เพ่ือทําให
คณาจารยสูความเปนสากล 
-ควรสนับสนุนให คณาจารยตีพิมพ
บทความจากงานวิจัยลงในวารสารที่มี 
impact factor และเผยแพรงานวิจัยในวง
กวาง เพ่ือใหไดรับการอางอิง (citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานขอมูล 
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ 
- ควรสงเสริม สนันสนุนใหคณาจารยทํา
ผลงานที่สามารถจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 
- ควรสงเสริม และสนับสนุนใหคณาจารย
ทํางานวิจัยที่เก่ียวของกับสาขาวิชาใหมาก
ขึ้น โดยนําความรูและประสบการณในการ
ทําวิจัยมาใชประกอบการเรียนการสอนและ
สอดแทรก ในการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน เพ่ือการจดลิขสิทธิ์ดาน
วรรณกรรมมากข้ึน 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย (ตอ) 

อาชีวศึกษา -  นักวิจัยหนาใหมไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย 
และมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยง หรือนักวิจัยที่ปรึกษาเปนผู
สงเสริม สนับสนุน และใหคําปรึกษา เพ่ือชวย
พัฒนาความสามารถและความแข็งแกรงดานการ
วิจัยใหแกนักวิจัยหนาใหมไดทํางานวิจัยอยาง
ตอเน่ือง 
- ภาควิชาฯ มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
- ภาควิชาฯ มีงานสรางสรรคที่นํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนในทางวิชาการ นโยบายของ
หนวยงาน และสาธารณะที่เนนดานชุมชนอยาง
ชัดเจน 
- คณาจารยไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- คณาจารยเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ
นําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
จุดออน 
- ไมมีคณาจารยทํางานวิจัยรวมกับตางประเทศ การ
เขียนบทความท่ีตีพิมพในวารสารตางประเทศ และ
การไปนําเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ เพ่ือทํา
ใหคณาจารยสูความเปนสากล 
- งานวิจัยของอาจารยสวนใหญไมไดตีพิมพลงใน
วารสารที่มี impact factor 
- ไมมีผลงานวิจัย และงานสรางสรรคของ
คณาจารยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา 
- ผลงานทางวิชาการของคณาจารยที่ไดรับการจด
ลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงาน
ที่เช่ือถือไดจํานวน 4 ช้ินงาน ซึ่งมีจํานวนนอย 
- ไมมีบทความวิจัยของคณาจารยที่ไดรับการ
อางอิง (citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย (ตอ) 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

จุดแข็ง - จัดใหมีหองทํางานวิจัยใหคําปรึกษา 
และสืบคนขอมูล แยกเปนสัดสวนเฉพาะ - มีคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย มีแผนการ

ดําเนินงานเพ่ือสงเสริมการวิจัยที่เปน รูปแบบ
มาตรฐาน เชน คลินิกวิจัย 

- จัดเวลาทํางานวิจัยใหกับอาจารยโดย
ระบุลงในแผนงานโรงเรียน 
- - มีการเผยแพรงานวิจัยแกบุคลากรตอเน่ืองตลอดป

การศึกษา 
- ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานภายนอก 
จุดออน 
- อาจารยมีภาระงานประจําคอนขางมากทําใหการ
จัดเวลาทํากิจกรรมเกี่ยวกับวิจัยคอนขางยากเปนผล
ใหการผลิตผลงานวิจัยมีจํานวนนอย 
- งานวิจัยของอาจารยจะเปนงานวิจัยในช้ันเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเปนสวนใหญ ไมได
เปนงานวิจัยเพ่ือสรางสรรคหรืออางอิง 

จัดอบรม สัมมนา ระเบียบวิธีวิจัยใหแก
อาจารยเปนระยะ เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการเปนที่ปรึกษางานวิจัยใหแก
นักเรียนและนิสิต 

เทคโนโลยีการศึกษา จุดแข็ง -กระตุนใหอาจารยดําเนินการวิจัยและ
สรุปผลงานใหตรงตามเวลา - อาจารยมีผลงานวิจัยและมีแผนงานทําวิจัยทุกป 

และมีทุนสนับสนุนจากภาควิชา - สงเสริมใหอาจารยตีพิมพบทความทาง
วิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยและ
ตีพิมพเผยแพรอยางตอเน่ือง 

จุดออน 
- ผลงานวิจัยบางเรื่องไมสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 

- - อาจารยไมมีผลงานที่จดลิขสิทธิ์หรือรับรอง
คุณภาพ 

จัดระบบฐานขอมูลผลงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการท่ีอาจารยตีพิมพ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  

การศึกษา จุดแข็ง 
- ภาควิชามีแผนจัดโครงการบริการทางวิชาการแก
สังคมอยางตอเน่ืองทั้งในสวนของการสงเสริมให
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดําเนินการโดยอาจารยให
คําปรึกษาและอาจารยที่เปนผูทรงวุฒิและมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะเปนผูดําเนินการ 
- คณาจารยของภาควิชาไดรับเชิญเปนกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิวิทยากร ใหกับ
หนวยงานของรัฐและเอกชนอยางสม่ําเสมอและนํา
ประสบการณตางๆ น้ันมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของภาควิชา 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  (ตอ) 

การศึกษา จุดออน  
- การนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัยมาใชในลักษณะของการ 
บูรณาการยังมีจํานวนนอย 

จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว 

จุดแข็ง 
- มีการดําเนินการตามเปาหมาย 
จุดออน 
- 

 

พลศึกษา จุดแข็ง 
- อาจารยของภาควิชาพลศึกษาสวนใหญมีศักยภาพ
สูง ทั้งดานวิชาการและการปฏิบัติ และเปนผูที่
ไดรับการยอมรับอยางสูงในวงวิชาการและวิชาชีพ 
จึงสามารถใหบริการทางวิชาการแกสังคมใน
ลักษณะและรูปแบบตางๆ ไดอยางมาก เปนการ
สรางช่ือเสียงเกียรติคุณใหกับภาควิชาพลศึกษา 
- ภาควิชาไดรับการสนับสนุนจากชมรมศิษยเกา ทํา
ใหภาควิชาสามารถ จัดโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชนประเทศชาติ และนานาชาติ เปนจํานวนมาก 
- อาจารยของภาควิชาสามารถนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการวิชาการมาบรูณาการ
กับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยไดเปน
อยางดี 
จุดออน 
-  

 

อาชีวศึกษา จุดแข็ง - ภาควิชา ควรมีการจัดบริการวิชาการ/
วิชาชีพแกชุมชนสังคม และหนวยงาน
ภายนอก ในรูปโครงการใหมากขึ้น 

- อาจารยในภาควิชา สวนใหญมีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนไปตามกรอบ
ภารงานของมหาวิทยาลัยกําหนด  - 
- ภาควิชามีโครงการที่สงเสริมและพัฒนาอาจารย
ใหมีสมรรถนะในการบริการทางวิชาการ อยาง
ตอเน่ือง  

ควรประชาสัมพันธใหองคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชน ไดทราบถึงความพรอมและ
ความชํานาญของภาควิชาในการ
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม (ตอ) 

อาชีวศึกษา - ควรนําเครือขายทางวิชาการ/วิชาชีพ 
จากภายนอกภาควิชา เขารวมวางแผนจัด
กิจกรรม/โครงการของภาควิชา เพ่ือ
บริการชุมชนและสังคม  

- อาจารยในภาควิชา มีสวนรวมในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมในรูปโครงการและกิจกรรม 
ที่เก่ียวกับการฝกอบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และ/หรือ การวิจัยสูงขึ้นเปนลําดับ 

- ควรจัดประชุมหารือเพ่ือรวมวางแผน 
การบูรการ กิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพระหวางสาขาของ
ภาควิชา อยางเปนรูปธรรม 

- มีการนําความรูและประสบการณจาก การบริการ
วิชาการ/วิชาชีพมาใชประโยชนในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  
- กิจกรรม/โครงการบริการ ทางวิชาการ และ
วิชาชีพ ตอบสนองความตองการพัฒนา เสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชนอยางมีคุณภาพ 

- 

จุดออน 
- การใหบริการทางวิชาการแกสังคมมีลักษณะ
กิจกรรมมากกวาในรูปแบบโครงการ 
- การจัดบริการในดานฝกอบรม สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการ ในรูปกิจกรรม/โครงการยังมีนอย
ครั้งและมีชวงเวลาการใหบริการชวงสั้น 
- การนําเครือขายจากหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่รวมเปนกรรมการทางวิชาการ/วิชาชีพ 
เพ่ือรวมวางแผนจัดกิจกรรม/โครงการของภาควิชา 
เพ่ือบริการชุมชน สังคม และหนวยงานภายนอกยัง
มีนอย 
- การบูรณาการ กิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ
และวิชาชีพระหวางสาขาของภาควิชายังมีนอย
เกินไป 

ควรนําความรูและประสบการณมาถอด
ความรูขององคกร และจัดทําเปนเอกสาร
และสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือเผยแพร 
ความรู ความชํานาญทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

จุดแข็ง - 
- มีคณะกรรมการบริการวิชาการ มีแบบแผนมี
หลักสูตรการฝกอบรม และมีการประชาสัมพันธให
สาธารณชนทราบ 
- งานเครือขายวิชาการ อาจารยมีความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอน ทําใหมีความมั่นใจในการ
ถายทอดแนวคิด และวิธีการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนเปนพ่ีเล้ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีคณะกรรมการงานวิเทศสัมพันธเพ่ือดําเนินงาน
ใหบริการแกสถาบันตางๆ ที่มาศึกษาดูงานท้ังใน
และตางประเทศ 

กําหนดขอบเขตชวงเวลาในการ
ใหบริการแกสังคม 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม (ตอ) 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

 - มีโครงการแลกเปล่ียนทางการศึกษา วัฒนธรรม
และการกีฬากับตางประเทศ 
- งานสงเสริมความถนัด ความสนใจและ
ความสามารถพิเศษ สามารถสนองความตองการ
ของเด็กและผูปกครอง ทั้งภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน 
จุดออน 
- จํานวนผูรับบริการมีจํานวนมากทําใหบุคลากรมี
ภาระงานเพ่ิมขึ้นสงผลกระทบตอภาระงานประจํา 

เทคโนโลยีการศึกษา จุดแข็ง - สนับสนุนใหอาจารยเสนอผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้นเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการเปนกรรมการภายนอก 

- มีโครงการอบรมใหกับบุคคลทั่วไปหลาย
โครงการ 

- เพ่ิมชวงทางการประชาสัมพันธ
โครงการ ปรับลดคาใชจายในการ
ลงทะเบียนเขาอบรม 

- คณาจารยในภาควิชาไดรับเชิญใหเปนวิทยาการ
ผูทรงคุณวุฒิ อยางตอเน่ือง 
จุดออน 

- - อาจารยมีโอกาสไดเปนกรรมการทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาตินอย 

จัดโครงการบริการทางวิชาการใน
ลักษณะของการบูรณาการ แลวนําความรู
และประสบการณจากการบริการวิชาชีพ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยมาใชในลักษณะของการ 
บูรณาการดวยเชนกัน 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การศึกษา จุดแข็ง 
- ภาควิชามีกิจกรรมและโครงการท่ีสงเสริม อนุรักษ 
และพัฒนาเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมทั้งในสวนที่
ดําเนินการรวมกับคณะเปนหลักโดยเฉพาะในระดับ
ปริญญาตรี สวนในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชามี
กิจกรรมในแตละสาขาวิชาในวันสําคัญตางๆ 
สําหรับในสวนของอาจารยเองไดเขารวมกิจกรรม
ตางๆที่คณะจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอรวมทั้งกิจกรรมที่
จัดของภาควิชาไดแก งานเกษียณอายุ งานวันปใหม 
การแสดงความยินดีกับอาจารยของภาควิชาใน
โอกาสตางๆ เปนตน 
จุดออน 
-  

- มีกิจกรรมและโครงการท่ีสงเสริม
อนุรักษ และพัฒนาเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตอ) 

จิตวิทยาการศึกษาและ 
การแนะแนว 

จุดแข็ง - 
-  
จุดออน 
- เปนองคประกอบที่ภาควิชาไมตองประเมินมาในป
กอนๆ จึงมิไดมีโครงการกําหนดไวในแผนงาน แตมี
การทํากิจกรรมโดยนิสิตสืบตอกันมา 

บรรจุโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไวในแผนงานของ
ภาควิชาในปตอไป 

พลศึกษา - - 

- อาชีวศึกษา จุดแข็ง ภาควิชาควรมีความรวมมือกับ
ผูเช่ียวชาญดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการวางนโยบายและ
การจัดทําแผนกลยุทธดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของภาควิชา 

- ภาควิชามีโครงการที่สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของคณะศึกษาศาสตรดานการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ภาควิชามีการบูรณาการงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับการพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชาตางๆ ผานการวิจัยในช้ันเรียน 

- ภาควิชาควรริเริ่มจัดกิจกรรม/โครงการ
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปน
ที่ยอมรับในระดับชาติ จุดออน 
- - ภาควิชายังไมมีกิจกรรม/โครงการท่ีผูเชียวชาญ

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการสรางมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
- ภาควิชายังไมมีผลงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
- ภาควิชายังไมมีการเผยแพรและการบริการดาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ 

ภาควิชาควรมีการเผยแพรและการ
บริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

จุดแข็ง - 

- มีกระบวนการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมนักเรียนเพ่ือจัดระบบแผนงานการจัด
กิจกรรมตางๆ ในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี
นาฏศิลป และงานชมรมนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
- สงเสริมสนับสนุนความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
ในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและนอก
ประเทศอยางตอเน่ือง 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ตอ) 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

- ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
และนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
จุดออน 
- 

 

เทคโนโลยีการศึกษา จุดแข็ง - 

- ภาควิชามีกิจกรรมและโครงการท่ีสงเสริม อนุรักษ 
และพัฒนาเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมทั้งในสวนที่
ดําเนินการรวมกับคณะเปนหลักโดยเฉพาะในระดับ
ปริญญาตรี สวนในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชามี
กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ สําหรับในสวนของ
อาจารยเอง ไดเขารวมกิจกรรมตางๆที่คณะจัดขึ้น
อยางสมํ่าเสมอรวมทั้งกิจกรรมที่จัดของภาควิชา
ไดแก งานเกษียณอายุ งานวันปใหม การแสดงความ
ยินดี กับอาจารยของภาควิชาในโอกาสตางๆ เปนตน 

กิจกรรมและโครงการที่สงเสริม
อนุรักษ และพัฒนาเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและจัดการ 

การศึกษา จุดแข็ง - สงเสริมและประชาสัมพันธดานแหลง
ทุนและรางวัลตางๆ เพ่ือใหอาจารยได
สงผลงานเขารับรางวัล 

- ภาควิชามีระบบการบริหารจัดการที่มุงใหทุกฝายมี
สวนรวมทั้งอาจารยและบุคลากรของภาควิชาการมี
สวนรวมทั้งในแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
ในปการศึกษา 2549 ไดจัดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารภาควิชาอยางเปนทางการท้ังในระดับคณะ
และภาควิชาผลการประเมินใหขอเสนอแนะที่จะ
นํามาปรับปรุงการบริหารภาควิชาใหมีประสิทธิภาพ
ขึ้น 

- 

จุดออน 
- จํานวนอาจารยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติยังมีจํานวน
นอย 
- จํานวนบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาภาควิชายังมีจํานวนนอย 

หาแนวทางเพ่ือใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาภาควิชา  

จิตวิทยาการศึกษาและ 
การแนะแนว 

จุดแข็ง - 

-  
จุดออน 
- ขาดบุคคลภายนอกมารวมในการพัฒนาหนวยงาน 

จัดโครงการใหมีบุคคลภายนอกมา
เสวนาใหความเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
หนวยงานในประเด็นท่ีภาควิชากําหนด 
โดยบรรจุไวในแผนงานประจําปของ
ภาควิชาฯ 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและจัดการ (ตอ) 

พลศึกษา จุดแข็ง  
- ภาควิชามีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบ 
ธรรมาภิบาลและภาวะผูนําและเนนการทํางานใน
รูปแบบคณะกรรมการที่อาจารยและบุคลากร
ภาควิชามีสวนรวม 
- มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพท้ังระดับรายบุคคลและ
ระดับองคกร 
- ภาควิชาไดสรรหาบุคคลภายนอก เขามามีสวนรวม
ในการพัฒนา และรวมดําเนินงานของภาควิชา 
- มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 
- ภาควิชาไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนา
อาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศอยางเพียงพอ 
จุดออน 
- รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ 
หรือนานาชาติยังไมมี 

อาชีวศึกษา จุดแข็ง 
- หัวหนาภาควิชาฯมุงมั่นทํางานเพ่ือการพัฒนา
ภาควิชาฯรวมกับบุคลากร ใหโอกาสและใชหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- พัฒนาทางกายภาพและจัดทําหองพักนิสิตเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูรวมกันของนิสิตใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู 
- สงเสริมคณาจารยใหพัฒนาตําแนงวิชาการ 
- สงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนใหเรียนตอ 
- เตรียมการจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในธุรกิจอาหารรวมกับผจก.ฝาย
ฝกอบรมของหางเซนทรัล 
- การจัดทําประกันคุณภาพโดยคณาจารยในภาคฯ มี
บทบาทสําคัญใหคณาจารยรับรูตัวบงช้ีและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 
 

- คณะควรสนับสนุนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ลาออกไปโดยเร็ว 
- จางบุคคลมารับงานระบบการประกัน
คุณภาพเพ่ือใหอาจารยมีเวลาพัฒนา
ตําแหนงวิชาการ 
- จัดระเบียบการมาทํางานของ
คณาจารย 
- รณรงคใหอาจารยบางคนทํางานเพื่อ
สวนกลาง 
- กําหนดบทลงโทษบุคลากรท่ีไม
ปฏิบัติตามเง่ือนไขสังคมภาควิชาฯ 
- ควรปรับสัดสวนการใหคะแนน เพ่ือ     
การประกันคุณภาพ คือ การจะไดรางวัล
ของคณาจารยตองเกิดจากการสั่งสม แต
สามารถนํามานับไดเพียง 1 ป 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและจัดการ (ตอ) 

อาชีวศึกษา - ภาควิชาฯมีการกําหนดงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตอ
อาจารยประจําคนละ 5,000 บาทตอคนตอปและ
สามารถเก็บยอดเงินตอเน่ืองไดถึง 3 ป 

- ภาควิชาฯ ควรตองเพ่ิมงานและเพ่ิม
รายได เพ่ือสรางงานใหคณาจารย 
- ภาควิชาฯ ควรจัดทําโครงการศึกษา        
ดูงานในตางประเทศใหบุคลากรใน
ภาควิชาฯอยางนอยปละ 1 ครั้ง - ภาควิชาฯ ใหโอกาสบุคลากรสายสนับสนุนได

พัฒนาและเรียนรูตามความเหมาะสม  
จุดออน 
- บุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอ 
- วินัยการมาทํางานของบุคลากรไมดี 
- คณาจารยมีงานมากและไมมีเวลาเขียนเสนอขอ
อาจารยดีเดน 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรท่ีมีตําแหนงวิชาการ
ทดแทนอาจารยที่เกษียณอายุไป 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

จุดแข็ง - 
- โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม
ของบุคลากรตามลําดับช้ันมีการทํางานเปนทีม 
- ไดรับความไววางใจ ความรวมมือสนับสนุน การ
ดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูปกครอง
ศิษยเกา และชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
- มีการติดตามผลกงานปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ 
จุดออน 
- บุคลากรยังขาดทักษะในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สงเสริมทักษะความรู ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีการศึกษา จุดแข็ง 
- ภาควิชามีระบบการบริหารจัดการที่มุงใหทุกฝายมี
สวนรวมทั้งอาจารยและบุคลากรของภาควิชาการมี
สวนรวมทั้งในแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 
ในปการศึกษา 2549 ไดจัดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารภาควิชาแบบเปนทางการและไมเปน
ทางการในระดับคณะและภาควิชาผลการประเมิน
ใหขอเสนอแนะที่จํานํามาปรับปรุงการบริหาร
ภาควิชาใหมีประสิทธิภาพขึ้น 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและจัดการ (ตอ) 

เทคโนโลยีการศึกษา จุดออน - สงเสริมและประชาสัมพันธดานแหลง
ทุนและรางวัลตางๆ เพ่ือใหอาจารยได
สงผลงานเขารับรางวัล 

- จํานวนอาจารยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติยังมีจํานวนนอย 

- - จํานวนบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ภาควิชายังมีจํานวนนอย 

หาแนวทางเพ่ือใหบุคคลภายนอกเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาภาควิชา 

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ (ภาควิชาไมตองประเมิน) 

 -  

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

การศึกษา จุดแข็ง 
- ภาควิชามีการดําเนินการประกันคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง อาจารยและบุคลากรชองภาควิชามีสวน
รับผิดชอบรวมกันทําใหภาควิชาไดทราบถึงจุดแข็ง 
จุดออนในการดําเนินการเพื่อนํามาพัฒนาการทํางาน
ตามภารกิจของภาควิชาไดดีขึ้นอยางสมํ่าเสมอ 
จุดออน 
-  

 

จิตวิทยาการศึกษาและการ
แนะแนว 

จุดแข็ง 
- มีระบบและกลไกประกันคุณภาพ 
- มีการประเมินภายในอยางตอเน่ืองทุกป 
จุดออน 
- 

 

พลศึกษา จุดแข็ง 
- มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน อยางตอเน่ืองโดยมีการตรวจสอบ/
ประเมินและจัดทําแผนพัฒนา รวมทั้งมีการปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพภายใน ใหสอดคลองกับ 
พันธกิจ และพัฒนาการของภาควิชา 
- มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอ
หนวยงานที่เก่ียวของ และนําผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชาอยางตอเน่ือง 
จุดออน 
- 
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ภาควิชา จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ตอ) 

อาชีวศึกษา จุดแข็ง 
- ผูบริหาร และบุคลากรในภาควิชา ทุกคนตระหนัก
และใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายใน 
- บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในอยางตอเน่ือง และรวมจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง 
- ภาควิชาฯ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายในไปยังคณะฯ ทุก ๆ 2 เดือน 
จุดออน 
   - 

 

โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

จุดแข็ง 
- โรงเรียนสาธิตฯ ผานการประเมินผลคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่1 และรอบ
ที่ 2 อยูในระดับดีและดีมาก 
- งานทุกงานของโรงเรียนใหความรวมมือเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยทุกงานจัดทํารายงาน
ประจําปทุกปการศึกษา 
จุดออน 
- 

- ควรมีการทําความเขาใจตัวบงช้ี
ประเมินของมหาวิทยาลัย และประชุม
ช้ีแจงใหหนวยงานทุกงานมีความเขาใจ
ตรงกันเพ่ือใหการเก็บรวบรวมขอมูล
และหลักฐานเปนไปดวยความถูกตอง
ตรงตามเปาหมาย 

เทคโนโลยีการศึกษา จุดแข็ง - จัดพนักงานหรือจางเจาหนาที่ทํา
หนาที่กํากับ/ติดตามดูแลงานประกัน
โดยเฉพาะซึ่งจะชวยแกไขจุดออน
ดังกลาว 

- มีการจัดคุณภาพกระบวนการ QA อยางครบถวน 
และอาจารยกับบุคลากรของภาคมีสวนรวม 
จุดออน 

- - ไมมีการรวบรวมหรือการจัดขอมูลอยางเปนระบบ 
- ไมมีบุคลากรทําหนาที่ดูแลงานประกันฯ โดยเฉพาะ 
แตใชอาจารยทุกคนชวยดูแล ทั้งๆ ที่อาจารยมีนอย
และภาระงานมาก 

ศึกษาการเก็บและนําเสนอขอมูลการ
ประกันฯ อยางเปนระบบ โดยดูตัวอยาง
จากหนวยงานหรือภาควิชาที่ทําไวไดดี 
เชน ภาควิชาการศึกษา 
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ตารางท่ี 3.5  จุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะของสํานักงานเลขานุการคณะ 
 

องคประกอบท่ี จุดแข็ง/จุดออน ขอเสนอแนะ 

1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนงาน 

- - 

2 ภารกิจหลัก จุดแข็ง ควรดําเนินงานสํารวจความตองการของ
ผูรับบริการใหครอบคลุมทุกงานแลวนํามา
วางแผนการใหบริการในภาพรวมของ
สํานักงานเลขานุการคณะ 

- 
จุดออน 
- การสํารวจความตองการของผูรับบริการยังไม
ครอบคลุมทุกงาน  

3 การบริหารและจัดการ จุดแข็ง 
- สํานักงานเลขานุการคณะสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรทุกคนไดพัฒนาศักยภาพเพื่อความกาวหนา
ในสายงาน 
จุดออน 
- ยังไมไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากรทุกระดับ 

ควรดําเนินการประเมินความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากรทุกระดับ 

4 การเงินและงบประมาณ จุดแข็ง 
-สํานักงานเลขานุการคณะมีระบบและกลไกในการ
จัดสรร วิเคราะหคาใชจายและมีการตรวจสอบการใช
งบประมาณ 
จุดออน 
-  

 

5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
- บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการ
ทํางานที่เปนสวนหน่ึงของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการมีสวนรวมในกระบวนการประกัน
คุณภาพ 
จุดออน 
- 

 

6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินการ 

จุดแข็ง ควรจัดทํามาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบริการและแนวทางการลดระยะเวลา
การใหบริการครบทุกหนวยงาน 

-  
จุดออน 

 - ยังไมมีการจัดทํามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
และแนวทางการลดระยะเวลาการใหบริการใหครบ
ทุกหนวยงาน 
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บทที่ บทท่ี 4  4

แผนพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง  
 
 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร สําหรับกรอบเวลาปการศึกษา 

2551  เม่ือวันท่ี 22-23 กรกฎาคม 2552  และคณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงโดยมีโครงการท่ี
ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง 18 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 1 กิจกรรม ดําเนินการแลวท้ังส้ิน 17 กิจกรรม 
โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 
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4.1  แผนพฒันาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

สปค.01 
 

คณะศึกษาศาสตร              (.......) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
รายงาน ณ วันที่  17 กันยายน 2552             (  ) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ  
ปรับปรุงครั้งที่ 1                                           เมื่อวันที่ 22-23กรกฎาคม 2552 
 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 1. 2. 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการตามรอบ 
ปการศึกษา 2552 

9. ผูรับผิดชอบ 

ภาพรวม          

1. ยังมีคณาจารย 1. จัดระบบการสนับสนุน ดําเนินการ
ได 

- สนับสนุนทุนวิจัยใหแก 
    จํานวนมากที่ยัง 
    ไมไดเขาสูตําแหนง 
    ทางวิชาการ และ 
    อาจารยที่ดํารง 
    ตําแหนง 
    ศาสตราจารยมีเพียง  
    1 ทาน 

    ใหคณาจารยเขาสู 
    ตําแหนงทางวิชาการ ทั้ง 
    คณาจารยที่ยังไมมี 
    ตําแหนงและคณาจารยที่ 
    จะเขาสูตําแหนง 
    ศาสตราจารยมากขึ้น 
 

   คณาจารย 
- สนับสนุนการเขียนตํารา 
    

- โครงการพัฒนาคณาจารย 
   สูตําแหนงทางวิชาการ 
    

- มีการดําเนินการเพื่อขอ 
   ตําแหนงทางวิชาการ 
 

100,000 บาท ปการศึกษา  2552 - รองคณบดี 
   ฝายวิจัยและ 
   บริการ 
   วิชาการ 
- รองคณบด ี
   ฝายวิชาการ 
- หัวหนา 
   ภาควิชา 

2. หองเรียนและหอง 2. จัดระบบการใชสอย ดําเนินการ
ได 

- ทบทวนการจัดสรรการ 
    ทํางานของนิสิต  
    ยังไมเพยีงพอ 

    อาคารและหองเรียนให 
    ใชประโยชนไดสูงสุด 

   ใชหองเรียนใหเหมาะสม 
   กับจํานวนนิสิต 
 

- โครงการปรับปรุง 
   กายภาพของคณะ เพื่อใช 
   ประโยชนสูงสุด 
 

- มีการปรับปรุง  ประมาณ 11 ลาน
บาท 

ปการศึกษา  2552 - รองคณบดี 
   หองเรียนและหอง    ฝายพัฒนา 
   ทํางานของนิสิต    กายภาพ 

- สํานักงาน 
   เลขานุการ 
   คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 168 



1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการตามรอบ 
ปการศึกษา 2552 

9. ผูรับผิดชอบ 

 3. การใหความสําคัญกับ ดําเนินการ
ได 

- มีการจัดกิจกรรมที่ใหศิษย 
    ศิษยเกา เขามามสีวนรวม 
    ในการพัฒนาคณะฯ  
    มากขึ้น 

   เกาเขามามีสวนรวมกับคณะ 
    

- กิจกรรมการมีสวนรวม - มีกิจกรรมที่ศิษยเกาเขา  ปการศึกษา  2552 - รองคณบดี 
   ของศิษยเกา    มามีสวนรวมในการ    
   คณะศึกษาศาสตร    พัฒนาคณะ 

ฝายบริหาร 

 4. ควรมีระบบการถายทอด ดําเนินการ
ได 

- สงเสริมใหมีการถายทอด - โครงการเลาประสบการณ - มีระบบการถายทอด 30,000 บาท ปการศึกษา  2552 - รองคณบดี 
    องคความรูและ    องคความรูและ    จากรุนพี่สูรุนนอง    องคความรู    ฝายวิชาการ 
    ประสบการณของ    ประสบการณของคณาจารย - หัวหนา 
    คณาจารยจากรุนสูรุน    จากรุนสูรุน    ภาควิชา 

- คณะ 
   กรรมการ 
   จัดการ 
   ความรูคณะ 
   ศึกษาศาสตร 

องคประกอบที่ 1         

1. ยังมีการดําเนิน 1. ควรมีการติดตามการ ดําเนินการ
ได 

- มีกิจกรรมติดตาม - โครงการติดตาม - มีกิจกรรมในการ  ปการศึกษา  2552 - รองคณบดี 
    โครงการไมครบทุก     ดําเนินงานใหครบทุก    การดําเนินงาน    การดําเนินงานปละ 2 ครั้ง    ติดตามการดําเนินงาน    ทุกฝาย 
    โครงการ     โครงการ และเพิ่มการ    โครงการ - หัวหนา 

    ประเมินโครงการที่เนน    ภาควิชา 
    คุณภาพมากขึ้น - เลขานุการ 

   คณะ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการตามรอบ 
ปการศึกษา 2552 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 2         

1. ยังมีคณาจารย 1. คณะฯ มีการเปดสอนใน ดําเนินการ
ได 

- สนับสนุนทุนวิจัยใหแก - โครงการพัฒนาคณาจารย 
    จํานวนหนึ่ง  
    (44 คน) ที่ยังไมมี 
    ตําแหนงทาง 
    วิชาการ และมี 
    ตําแหนง 
    ศาสตราจารยเพียง  
    1 คน 

    ระดับบัณฑิตศึกษาหลาย 
    หลักสูตร จึงควร 
    สนับสนุนใหคณาจารย 
    เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
    มากขึ้น (ปจจุบัน 44 คน  
    จาก 104 คน) 

   คณาจารย 
- สนับสนุนการเขียนตํารา 
   สนับสนุนใหอาจารยมีภาระ  
   งานตรงตามขอกําหนด  
   เนื่องจากเปนเงื่อนไขการขอ  
   ตําแหนงทางวิชาการ 

   สูตําแหนงทางวิชาการ 
 

- มีการดําเนินการเพื่อขอ 
   ตําแหนงทางวิชาการ 
 

 ภาคปลาย - รองคณบด ี
ปการศึกษา  2552    ฝายวิจัยและ 

   บริการ 
   วิชาการ 
- รองคณบด ี
   ฝายวิชาการ 
- หัวหนา 
   ภาควิชา 

2. อัตราการไดงานทํา 2. จัดระบบการแนะแนว ดําเนินการ
ได 

- จัดระบบการแนะแนวอาชีพ 
    ของบัณฑิต ยังต่ํา 
    กวาเปาหมาย 

    อาชีพกอนสําเร็จ 
    การศึกษาใหแกนิสิต 

   กอนสําเร็จการศึกษาใหแก 
   นิสิต 
- มีการติดตามภาวะการได 
   งานทําของบัณฑติ 
 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร - มีโครงการพัฒนานิสิต  ก.ย. 52-พ.ค. 53 - รองคณบดี 
   ที่เสริมสรางความสามารถ    และเสริมสราง    ฝายวิชาการ 
   ในการทํางานและ    ความสามารถในการ - รองคณบด ี
   ความสามารถในการ    ทํางานและการเรียนรู    ฝายพัฒนา 
   เรียนรูรอบดาน    รอบดาน เพื่อใหอัตรา    นิสิต 
- โครงการวิจัย: การเตรียม    การไดงานทําเปนไป - ศูนยฝก 
   ตัวเขาสูอาชีพของนิสิต    ตามเปาหมาย    ประสบการณ 
   คณะศึกษาศาสตร    วิชาชีพ 

- งานบริการ 
   การศึกษา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการตามรอบ 
ปการศึกษา 2552 

9. ผูรับผิดชอบ 

 3. จัดระบบการประกาศ ดําเนินการ
ได 

- จัดโครงการหรือกิจกรรม - โครงการประชุมเชิง - จํานวนนิสิตระดับ 10,000 บาท ก.ย.-ต.ค. 52 - รองคณบดี 
    เกียรติคุณยกยองนิสิต     เพื่อสงเสริมความสามารถ    ปฏิบัติการ เรื่อง การ    บัณฑิตศึกษาคณะ    ฝายพัฒนา 
    คณาจารย บุคลากรที่    ของนิสิตเพื่อการนําเสนอ    พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ    ศึกษาศาสตรที่เขารวม    นิสิต 
    ไดรับรางวัล เพื่อสงเสริม    ผลงานวิจัย    การนําเสนอและตีพิมพ    โครงการนําเสนอ - รองคณบด ี
    ใหมีการพัฒนาและสงผล    ผลงานวิจัยสําหรับนิสิต    งานวิจัยในที่ประชุม    ฝายกิจการ 
    งานนําเสนอหรือ    ระดับบัณฑิตศึกษา    วิชาการนานาชาติ    พิเศษ 
    ประกวดมากขึ้น - รองคณบด ี

   ฝายวิชาการ 

องคประกอบที่ 3         

- 1. ควรจัดทําการประเมินผล ดําเนินการ
ได 

- ทําการวิจัยประเมินผลและ - โครงการวิจัยประเมินผล - มีรายงานการวิจัย 30,000 บาท ก.ย.-พ.ค. 53 - รองคณบดี 
    ระบบอาจารยที่ปรึกษา    ติดตามการดําเนินงานระบบ    และติดตาม    ฝายวิชาการ 
    และการประเมินผลการ    อาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําผล    การดําเนินงานระบบ - คณะ 
    ดําเนินงานของอาจารยที่    มาพัฒนาระบบอาจารยที่    อาจารยที่ปรึกษา    อนุกรรมการ 
    ปรึกษาอยางเปนทางการ     ปรึกษา    อาจารยที่ 
    เพื่อใหเห็นกระบวนการ    ปรึกษานิสิต 
    ประเมินผลอยางชัดเจน    ประจําคณะ 

   ศึกษาศาสตร 
 2. ควรมีการประเมิน ดําเนินการ

ได 
- สิ้นภาคการศึกษาให - โครงการประเมินคุณภาพ - มีผลการประเมิน 20,000 บาท ภาคปลายการศึกษา  

2552 
- รองคณบด ี

    คุณภาพของ    ประเมินคุณภาพของ    ของการจัดบริการใหกับ    คุณภาพของการ    ฝายพัฒนา 
    การจัดบริการใหกับนิสิต    การจัดบริการใหกับนิสิต    นิสิต 5 ดาน    จัดบริการใหกับนิสิต     
    ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวม     ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวม     5 ดาน 
    ปละ 1 ครั้ง    ปละ 1 ครั้ง 

นิสิต 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการตามรอบ 
ปการศึกษา 2552 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 4         

1. ผลงานที่ไดรับการ 1. ควรมีการสนับสนุนการ ดําเนินการ
ได 

- สงเสริมสนับสนุนอาจารย - โครงการฝกอบรมการ 
    อางอิงเปนการ 
    อางอิงจากตัวผูวิจัย 
    เองหรือจาก 
    บุคลากรของ 
    คณะศึกษาศาสตร  
    มหาวิทยาลัย 
    เกษตรศาสตร 

    ตีพิมพผลงานในวารสาร 
    ระดับนานาชาติมากขึ้น  
    เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะไดรับ 
    การอางอิงในฐานขอมูล 
    มากขึ้น 

   ใหตีพิมพเผยแพรผลงานใน 
   ระดับนานาชาติ 

   เขียนบทความวิจยัเพื่อการ 
   ตีพิมพระดับนานาชาติ 
- สนับสนุนการตีพิมพ 
   บทความวิจัยในวารสารที่ 
   มีการอางอิง 
 

- มีการตีพิมพผลงาน   30,000 บาท ปการศึกษา  2552 - รองคณบดี 
   วิชาการมากขึ้น    ฝายวิจัยและ 

   บริการ 
   วิชาการ 

องคประกอบที่ 5         

1. สัดสวนของการจัด 1. ควรมีการปรับปรุง ดําเนินการ
ได 

- สรางความเชื่อมโยงงาน - โครงการบริการวิชาการ - มีโครงการบริการทาง 100,000 บาท ปการศึกษา  2552 - รองคณบดี 
    กิจกรรม/โครงการ     แผนงานการใหบริการ    บริการวิชาการระดับ    ระดับคณะและระดับ    วิชาการและวิชาชีพทั้ง    ฝายวิจัยและ 
    บริการวิชาการและ     วิชาการใหกระจายตาม    สาขาวิชา ภาควิชาและ    ภาควิชา    ระดับภาควิชา    บริการ 
    วิชาชีพมีความ     สาขาวิชาอยางสมดุล     ระดับคณะ โดยกระจายงาน    และคณะ    วิชาการ 
    แตกตางกันมาก     และตอบสนองความ    บริการวิชาการมีความ - หัวหนา 
    ระหวางภาควิชา     ตองการพัฒนาและ    สมดุลระหวางภาควิชา    
    ตางๆ ในคณะฯ     เสริมสรางความเขมแข็ง 

    ของสังคม ชุมชนและ 
    ประเทศชาติ 

ภาควิชา 

องคประกอบที่ 6         

- - - - - - - - - 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการตามรอบ 
ปการศึกษา 2552 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 7         

1. ยังไมมีแผนการ 1. ควรมีแผนการสงเสริม ดําเนินการ
ได 

- สงเสริมบุคลากรสาย - กิจกรรมสงบุคลากรสาย - มีแผนการพัฒนา 50,000 บาท ปการศึกษา  2552 - รองคณบดี 
    พัฒนาบุคลากรสาย     บุคลากรสายสนับสนุน    สนับสนุนใหไดรับการ    สนับสนุนเขาอบรมให    บุคลากรสายสนับสนุน     ฝายบริหาร 
    สนับสนุน เพื่อ     ใหไดรับความกาวหนา    อบรมวิชาการและวิชาชีพ    ตรงกับสายงาน    เพื่อสงเสริมใหมี - เลขานุการ 
    สงเสริมใหมี     ทางดานวิชาการและ    เปนการเฉพาะ    ความกาวหนาในสาย    
    ความกาวหนาใน     วิชาชีพเพิ่มขึ้น ทัง้ในดาน    งาน 
    สายงาน     การใหทุนสนับสนุน  

    การศึกษาตอ  
    การฝกอบรมวิชาการ/ 
    วิชาชีพเฉพาะทาง  

คณะ 

2. ยังไมพบการนําผล 2. ควรมีการนําผลการ ดําเนินการ
ได 

- สนับสนุนใหนําผลการ - โครงการคัดเลือกบุคลากร - มีบุคลากร 50,000 บาท ภาคปลาย ปการศึกษา  
2552 

- รองคณบด ี
    การประเมินผลการ     ประเมินผลการ    ประเมินผลการดําเนินงาน    สายสนับสนุนทีม่ีผลงาน    สายสนับสนุนทีม่ี    ฝายบริหาร 
    ดําเนินงานตาม     ดําเนินงานตามภารกิจไป    เชื่อมโยงกับการสราง    ดีเดน    ผลงานดีเดนไดรับ - เลขานุการ 
    ภารกิจไปเชื่อมโยง     เชื่อมโยงกับการสราง    แรงจูงใจโดยจัดโครงการ    รางวัล    
    กับการสราง     แรงจูงใจ    คัดเลือกบุคลากร 
    แรงจูงใจ    สายสนับสนุนทีป่ฏิบัติงาน 

   ดีเดน 

คณะ 

3. ยังไมมีกิจกรรมที่ 3. ควรกําหนดใหมีกิจกรรม ดําเนินการ
ได 

- คณะฯ จัดตั้งคณะกรรมการ - การจัดตั้งคณะกรรมการ 
    ใหบุคคลภายนอก 
    เขามามีสวนรวมใน 
    การบริหารและ 
    พัฒนาหนวยงาน 
    อยางเปนรูปธรรม 

    ที่บุคคลภายนอกเขามาม ี
    สวนรวมในการบริหาร 
    และพัฒนาหนวยงาน  
 

   ซึ่งมีบุคคลภายนอก 
   เขามามีสวนรวมในการ 
   บริหารและพัฒนา   
   หนวยงาน 

   ภาคประชาชน  
 

- มีคณะกรรมมาจาก 20,000 บาท ภาคปลาย ปการศึกษา  
2552 

- รองคณบด ี
   ภาคประชาชน    ฝายบริหาร 
- คณะกรรมการมีสวน - เลขานุการ 
   รวมในการบริหารและ    
   พัฒนาหนวยงาน 

คณะ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว 

8. ระยะเวลา
ดําเนินการตามรอบ 
ปการศึกษา 2552 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 8         

- 1. ควรจัดทําและรายงานงบ ดําเนินการ
ได 

- ใหนําขอมูลรายงาน  - มีรายงานงบการเงินใน  พ.ค. 53  
    การเงินในรายงานการ    งบการเงินใสในรายงานการ    รายงานการประเมิน 
    ประเมินตนเองเปน    ประเมินตนเองเปนประจํา    ตนเอง 
    ประจําทุกป    ทุกป 

คณะกรรมการ
จัดการขอมูล
เพื่อการประกัน 
คุณภาพคณะ
ศึกษาศาสตร 

องคประกอบที่ 9         

- 1. ควรนําระบบฐานขอมูล ดําเนินการ
ได 

- จัดทําระบบฐานขอมูล - โครงการฐานขอมูล - มีระบบฐานขอมลู 50,000 บาท ตลอดปการศึกษา 
2552 

 
    อิเล็กทรอนิกส มาใชใน    อิเล็กทรอนิกส มาใชในการ    อิเล็กทรอนิกสเพือ่การ    อิเล็กทรอนิกส 
    การบริหารจัดการขอมูล     บริหารจัดการขอมูล เพื่อ    ประกันคุณภาพ    ประกอบเปนหลักฐาน 
    เพื่อการประกันคุณภาพ    การประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการ
จัดการขอมูล
เพื่อการประกัน 
คุณภาพคณะ
ศึกษาศาสตร 
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4.2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ป 2552 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
คณะศึกษาศาสตร 
รายงาน ณ วันที่  28 มิถุนายน 2553         (.........)  จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
ปรับปรุงครั้งที่     -            (   )  จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะ 
                เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2552 

1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ผลการดําเนินงาน 
ตามกิจกรรม 

6. รอยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ 

7. งบประมาณ 
ที่ใชจริง 

8. ผูรับผิดชอบ 

ภาพรวม        
1. สนับสนุนทุนวิจัยใหแก 
   คณาจารย  
2. สนับสนุนการเขียนตํารา 

-โครงการพัฒนาคณาจารย 
      สูตําแหนงทางวิชาการ 
 

การเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารย 

-  มีการดาํเนินการเพื่อขอ ดําเนินการแลว 100  - รองคณบด ี
   ตาํแหนงทางวิชาการ    ฝายวิจัยและ 
    บริการ 

   วิชาการ 
- รองคณบด ี
   ฝายวิชาการ 
- หัวหนา 
   ภาควิชา 

3. ทบทวนการจัดสรรการ 
   ใชหองเรียนใหเหมาะสม 
   กับจํานวนนิสิต 
 

- โครงการตอเตมิ ชัน้ 5 อาคาร 3 
(เดิมเปนอาคาร 4 ชัน้) 

- งานตอเติมอาคารเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ใชสอยในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

- มีหองบริการกิจกรรมการเรียน
การสอนและการประชุม ไม
นอยกวา 10 หอง 

ระหวางดําเนินการ 20 
(

9,388,888.00 บาท -รองคณบดีฝาย
พัฒนาการยภาพ กอสราง เกิดความลาชา

กวากําหนดที่
ผูรับจาง) 

- (ตามสัญญาการกอสรางกําหนด
แลวเสร็จ 3 พ.ค. 53) 

สํานักงาน
เลขานุการคณะ 

100  -  4. มีการจัดกิจกรรมที่ใหศิษย 
   เกาเขามามีสวนรวมกับคณะ 
 

- ศึกษาศาสตร 40 ป : นนทรีคืน
ถิ่น 

 - มีกิจกรรมที่ศษิยเกาเขามามี
สวนรวมในการ พัฒนาคณะ 

ดําเนินการแลว 

- การแขงขันโบวลิ่งการกุศล 

คณะกรรมการ   
  ชมรมศิษยเกา 
 คณะศึกษาศาสตร 

สปค. 02 
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1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

กลยุทธ)  (

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ผลการดําเนินงาน 
ตามกิจกรรม 

6. รอยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ 

7. งบประมาณ 
ที่ใชจริง 

8. ผูรับผิดชอบ 

100  - 5. สงเสริมใหมีการถายทอด - โครงการเลาประสบการณ  - มีระบบการถายทอด ดําเนินการแลว รองคณบดีฝาย
วิชาการ    องคความรูและ    จากรุนพี่สูรุนนอง    องคความรู 

   ประสบการณของคณาจารย - หัวหนาภาควิชา 
   จากรุนสูรุน -คณะกรรมการ

จัดการความรู
คณะ
ศึกษาศาสตร 

องคประกอบที่ 1        

1.  100  - ดําเนินการแลว มีกิจกรรมติดตาม - โครงการติดตาม  - มีการติดตามการดําเนินงาน รองคณบดีทุก
ฝาย      การดําเนินงาน       การดําเนินงานปละ 2 ครั้ง     โครงการ 
- หัวหนา
ภาควิชา 
- หัวหนา
สํานักงาน
เลขานุการคณะ 

องคประกอบที่ 2        

1 100  - การเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารย 

ดําเนินการแลว สนับสนุนทุนวิจัยใหแก 
       คณาจารย 
2.สนับสนุนการเขียนตํารา
สนับสนุนใหอาจารยมีภาระ
งานตรงตามขอกําหนด 
เนื่องจากเปนเงือ่นไขการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

 

- โครงการพัฒนาคณาจารย -  มีการดําเนินการเพื่อขอ รองคณบดีฝาย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

      สูตําแหนงทางวิชาการ        ตําแหนงทางวิชาการ 
  

- รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
- หัวหนา
ภาควิชา 
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2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับ 4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 6. รอยละ
1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 5. ผลการดําเนินงาน 7. งบประมาณ 

(กลยุทธ) 
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

 (กลยุทธ) 
กับโครงการ 

ของแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

ตามกิจกรรม 
ผลสําเร็จของ 8. ผูรับผิดชอบ 

ที่ใชจริง 
โครงการ 

องคประกอบที่ 2 (ตอ)        

3 ดําเนินการแลว 100  -จัดระบบการแนะแนวอาชีพ 
     กอนสําเร็จการศึกษาใหแก 
     นิสิต 
 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรที่
เสริมสรางความสามารถในการ
ทํางานและ  ความสามารถใน
การเรียนรูรอบดาน 

-โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
ประจําปการศึกษา 2552 

- มีโครงการพัฒนานิสิต รองคณบดีฝาย
วิชาการ    และเสริมสราง 

   ความสามารถในการ - รองคณบดีฝาย
พัฒนานิสิต -โครงการพัฒนาศักยภาพ

นิสิตสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร(ฟสิกส1) 

   ทํางานและการเรียนรู 
- โครงการวิจัย: การเตรียม ตัว
เขาสูอาชีพของนิสติ คณะ
ศึกษาศาสตร 

   รอบดาน เพื่อใหอัตรา -ศูนยฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

   การไดงานทําเปนไป 
-โครงการเสริมสราง
สมรรถภาพครูพันธใหม 

   ตามเปาหมาย 
-

พัฒนาศักยภาพนิสติ
สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร(ภาษาอังกฤษ) 
-โครงการ A พลัส 
 -โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร(เสริมสรางการทํางาน
เชิงระบบ) 
-โครงการเปดโลกทัศน
วิชาชีพคหกรรมศาสตร 
English for effective science 
communication 
-โครงการสัมมนาสาขาวิชา
พลศึกษา 
-โครงการเสาวนาประสา
คณิตศาสตร ครั้งที่ 6 

งานบริการ
การศึกษา 
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2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับ 4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 6. รอยละ
1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 5. ผลการดําเนินงาน 7. งบประมาณ 

(กลยุทธ) 
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

 (กลยุทธ) 
กับโครงการ 

ของแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

ตามกิจกรรม 
ผลสําเร็จของ 8. ผูรับผิดชอบ 

ที่ใชจริง 
โครงการ 

  -โครงการจัดทําแผนพัฒนา
ศักยภาพนิสิตสาขาวิชาสุข
ศึกษา 

     

4. ดําเนินการแลว 100  -มีการติดตามภาวะการได 
     งานทําของบัณฑิต 
 

 รายงานการติดตามภาวะการ
ไดงานทําของบัณฑิต 

 รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
-งานบริการ
การศึกษา 

100 - - 5.จัดโครงการหรือกิจกรรม -โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การ พัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการนําเสนอและตีพิมพ 
ผลงานวิจัยสําหรับนิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 - จํานวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร
ที่เขารวมโครงการนําเสนอ
งานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
นานาชาติ 

-ดําเนินการแลว รองคณบด ี
   เพื่อสงเสริมความสามารถ    
   ของนิสิตเพื่อการนําเสนอ 
   ผลงานวิจัย 

ฝายวิชาการ 

องคประกอบที่ 3        

1. 100 - 
 
 

87,866.65 
 
 
- 
 

- มีรายงานการวิจัย ดําเนินการแลว ทําการวิจัยประเมินผลและ - โครงการวิจัยประเมินผล -โครงการสัมมนา การพัฒนา
ระบบการใหคําปรึกษา
วิชาการ ระดับปริญญาตรี  

รองคณบดี 
   ติดตามการดําเนินงานระบบ    และติดตาม    ฝายวิชาการ 
   อาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําผล    การดําเนินงานระบบ - คณะ 
   มาพัฒนาระบบอาจารยที่    อาจารยที่ปรึกษา -กิจกรรมพัฒนาอาจารยที่

ปรึกษาเพื่อประเมินผลและ
ติดตามงาน 

   อนุกรรมการ 
   ปรึกษา    อาจารยที่ 

   ปรึกษานิสิต 
-กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิธีการดําเนินงานและการ
แกไขปญหานิสิตระหวาง
สาขา 

   ประจําคณะ 
   ศึกษาศาสตร 
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2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับ 4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 6. รอยละ
1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง 5. ผลการดําเนินงาน 7. งบประมาณ 

(กลยุทธ) 
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

 (กลยุทธ) 
กับโครงการ 

ของแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

ตามกิจกรรม 
ผลสําเร็จของ 8. ผูรับผิดชอบ 

ที่ใชจริง 
โครงการ 

100  2. สิ้นภาคการศึกษาใหประเมิน
คุณภาพของ การจัดบริการ
ใหกับนิสิตทั้ง 5 ดาน ใน
ภาพรวม ปละ 1 ครั้ง 

- โครงการประเมินคุณภาพ  - มีผลการประเมิน ดําเนินการแลว 
   ของการจัดบริการใหกับ    คุณภาพของการ 
   นิสิต 5 ดาน    จัดบริการใหกับนิสิต  

   5 ดาน 

รองคณบดีฝาย
พัฒนานิสิต 

องคประกอบที่ 4        

1. 100  - สงเสริมสนับสนุนอาจารย - โครงการฝกอบรมการ  - มีการตีพิมพผลงาน   ดําเนินการแลว รองคณบด ี
   ใหตีพิมพเผยแพรผลงานใน    เขียนบทความวิจยัเพื่อการ    วิชาการมากขึ้น    ฝายวิจัยและ 
ระดับนานาชาติ       ตีพิมพระดับนานาชาติ    บริการ 

- สนับสนุนการตีพิมพ    วิชาการ 
   บทความวิจัยในวารสารที่ - หัวหนา 
   มีการอางอิง    ภาควิชา 

องคประกอบที่ 5        

1. 100  - สรางความเชื่อมโยงงาน - โครงการบริการวิชาการ  - มีโครงการบริการทาง ดําเนินการแลว รองคณบด ี
   บริการวิชาการระดับ    ระดับคณะและระดับ    วิชาการและวิชาชีพทั้ง    ฝายวิจัยและ 
   สาขาวิชา ภาควิชาและ    ภาควิชา    ระดับภาควิชา    บริการ 
   ระดับคณะ โดยกระจายงาน    และคณะ    วิชาการ 
   บริการวิชาการมีความ - หัวหนา 
สมดุลระหวางภาควิชา       ภาควิชา 

องคประกอบที่ 6        

- - - - -  - - 
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1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 
 (กลยุทธ) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ผลการดําเนินงาน 
ตามกิจกรรม 

6. รอยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ 

7. งบประมาณ 
ที่ใชจริง 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 7        

1. 100  -สงเสริมบุคลากรสาย 1.โครงการพัฒนาศักยภาพสาย 
   สนับสนุนสําหรับบุคลากร 
   เฉพาะทาง ประกอบดวย 4   
   โครงการดังนี้ 

- กิจกรรมสงเสริมบุคลากร 
   สายสนับสนุน 

- มีการดําเนินการครบทุก 
  โครงการ 

ดําเนินการแลว หัวหนา
สํานักงานฯ    สนับสนุนใหไดรับการ 

   อบรมวิชาการและวิชาชีพ -หัวหนางาน 
เปนการเฉพาะ    -งานคลังและ 

  พัสดุ - โครงการอบรมเรื่องการ 
   ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ 
   ประจําป (ต.ค. 52) 

-

- โครงการอบรมงานดานการเงิน 
   และพัสดุ (พ.ค. 53) 
- โครงการอบรมการลง 
   โปรแกรม Windows (ต.ค. 52) 
- โครงการอบรมการดูแลรักษา  
   คอมพิวเตอรและการรักษา 
   ความปลอดภัยใหกับ 
   คอมพิวเตอร (ก.พ. 53) 
2. การสนับสนุนใหบุคลากรเขา
รับการอบรมซึ่งจัดโดย
หนวยงานภายนอกคณะที่
เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติ 

งานนโยบาย 
  และแผน 
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1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ผลการดําเนินงาน 
ตามกิจกรรม 

6. รอยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ 

7. งบประมาณ 
ที่ใชจริง 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 7 (ตอ)        

2. 100  -  สนับสนุนใหนําผลการ - โครงการคัดเลือกบุคลากร -  การสรรหาบุคลากรสาย 
   สนับสนุนดีเดน โดยมี 
   คณะกรรมการตามคําสั่ง 
   คณะศึกษาศาสตรที่  
   105/2552 เปนไปตาม 
   นโยบายในการสนับสนุน 
   ใหบุคลกรสายสนับสนุนมี 
   ขวัญและกําลังใจในการ 
   ปฏิบัติงาน 

- ไดชื่อบุคลากรสายสนับสนุน 
   ที่ผานกระบวนการสรรหา 
   โดยคณะกรรมการฯ ซึ่ง 
   เกณฑในการสรรหาสวน 
   หนึ่งมีการคํานึงถึงผลการ 
   ประเมินผลการดําเนินงานมา 
   ประกอบการพิจารณาดวย  
   และมีการประกาศเกียรติคุณ 

ดําเนินการแลว 
   ประเมินผลการดําเนินงาน    สายสนับสนุนทีม่ีผลงาน 
   เชื่อมโยงกับการสราง    ดีเดน 
   แรงจูงใจโดยจัดโครงการ 
   คัดเลือกบุคลากร 
   สายสนับสนุนทีป่ฏิบัติงาน 
ดีเดน    

คณะกรรมการ 
  สรรหาบุคลกร 
  ดีเดน 

100  - 3. คณะฯ จัดตั้งคณะกรรมการ  -  การจัดตั้งคณะกรรมการ  
    ภาคประชาชน 

- มีคณะกรรมการมาจากภาค 
 ประชาชน 

ดําเนินการแลว 
   ซึ่งมีบุคคลภายนอก 
   เขามามีสวนรวมในการ - คณะกรรมการมีสวนรวมใน 

 การบริหารและพัฒนา 
 หนวยงาน 

   บริหารและพัฒนา   
   หนวยงาน 

คณะกรรมการ  
  บริหาร 

องคประกอบที่ 8        

1. 100   ใหนําขอมูลรายงาน  มอบหมายงานคลังและพัสดุ
จัดทํางบการเงินแลวรายงาน
ในรานงานการประเมิน
ตนเอง 

- มีรายงานงบการเงินใน ดําเนินการแลว 
   งบการเงินใสในรายงานการ    รายงานการประเมิน 
   ประเมินตนเองเปนประจํา    ตนเอง 
ทุกป    

คณะกรรมการ
จัดการขอมูลเพื่อ
การประกัน 
คุณภาพคณะ
ศึกษาศาสตร 
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1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ) 

2. ชื่อโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ผลการดําเนินงาน 
ตามกิจกรรม 

6. รอยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ 

7. งบประมาณ 
ที่ใชจริง 

8. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 9        

1. 100   จัดทําระบบฐานขอมูล - โครงการฐานขอมูล  - มีระบบฐานขอมลู ดําเนินการแลว 
   อิเล็กทรอนิกส มาใชในการ    อิเล็กทรอนิกสเพือ่การ    อิเล็กทรอนิกส โดยใชระบบ CHE-QA 

Online System    บริหารจัดการขอมูล เพื่อ    ประกันคุณภาพ    ประกอบเปนหลักฐาน 
การประกันคุณภาพ    

คณะกรรมการ
จัดการขอมูลเพื่อ
การประกัน 
คุณภาพคณะ
ศึกษาศาสตร 
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บทที่ บทท่ี 5  5

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมินขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน  
 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 
  องคประกอบท่ี 1            

1  ตัวบงช้ี จํานวนตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณทั้งหมด 

21 17 46 46 

2  จํานวนตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุ
เปาหมาย 

ตัวบงช้ี 17 16 44 44 

3  มีการกําหนดปรัชญา หรือ
ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 5 7 7 7 

  องคประกอบท่ี 2            
4  จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน

ทั้งหมด 
หลักสูตร 36 28 28 28 

5 - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 12 6 6 6 

6 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 1 1 1 1 

7 - ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร 15 7 7 7 

8 - ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร 0 0 0 0 

9 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

10 - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 8 7 7 7 

11 - ระดับปริญญา

โท (แผน ก และแผน ข ) 

หลักสูตร 0 7 7 7 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 
หลักสูตร 12  จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวน

และคุณวุฒิอาจารยเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548  

27 28 28 28 

13 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 7 6 6 6 

14 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 1 1 1 1 

15 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร 12 14 14 14 

16 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร 0 0 0 0 

17 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร 7 7 7 7 

18  คน จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

63 6 121 121 

19  จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด เรื่อง 90 139 120 120 

20 - ระดับปริญญาโท เรื่อง 70 112 98 98 

21 - ระดับปริญญาเอก เรื่อง 20 27 22 22 

22  จํานวนบทความจาก
วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 

เรื่อง 75 142 80 80 

23 - บทความจากวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพ

เผยแพร 

เรื่อง 35 117 60 60 

24 - บทความจากวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาเอก ที่ตีพิมพ

เผยแพร 

เรื่อง 40 25 20 20 

25  ผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอน และสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

คาเฉล่ีย 
 1-5 

4.49 4.59 4.49 4.49 

26 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย  
1-5 

        

27 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย 
 1-5 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 
28 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย 

 1-5 
        

29 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย  
1-5 

        

30 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย  
1-5 

        

31 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย  
1-5 

        

32 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

ปกติ) 

คาเฉล่ีย 
 1-5 

        

33 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

พิเศษ) 

คาเฉล่ีย  
1-5 

        

34 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย  
1-5 

        

35 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย  
1-5 

        

36  จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้น
ใหมหรือที่ปรับปรุง และ

จํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ
ปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือ

กิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร 
ภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร 0 0 6 6 

37 - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร     1 1 

38 - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร     1 1 

39 - ระดับปริญญาโท หลักสูตร     3 3 

40 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร     0 0 

41 - ระดับปริญญาเอก หลักสูตร     1 1 

42  จํานวนนิสิตปจจุบันทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา 

คน 1776 2196 2232 2232 

43 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คน 786 896 881 881 

44 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

45 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) คน 10 11 11 11 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 
46 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) คน 0 0 0 0 

47 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 298 284 246 246 

48 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 407 692 771 771 

49 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

ปกติ) 

คน 0 0 0 0 

50 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาค

พิเศษ) 

คน 0 0 0 0 

51 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน 153 146 137 137 

52 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คน 122 167 186 186 

53  จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) รวมทุก

หลักสูตร 

FTES 2347 2507.05 2327.96 2327.96 

54 - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES 972.45 1010.77 898.42 898.42 

55 - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES 148.61 176.02 158.32 158.32 

56 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกติ) FTES 0 0 0 0 

57 - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ) FTES 0 0 0 0 

58 - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES 369.5 351.38 300.56 300.56 

59 - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES 856.44 968.88 970.66 970.66 

60 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

ภาคปกติ)  (

FTES 0 0 0 0 

61 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

ภาคพิเศษ)  (

FTES 0 0 0 0 

62 - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES         

63 - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES         

64  จํานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี 

FTES 2347 2507.05 2327.9 2327.9 

65 - จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา ระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด 

FTES 1121.06 1186.79 1056.74 1056.74 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 
66 - จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา ระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกทั้งหมดเมื่อปรับคา
เปนปริญญาตรี 

FTES 1225.94 1320.26 1271.16 1271.16 

67 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี (ภาค

ปกติ) 

FTES 369.5 351.38 300.56 300.56 

68 -  จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เมื่อ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี (ภาค

พิเศษ) 

FTES 856.44 968.88 970.6 970.6 

69  จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาตอ 

คน 108 104 115 115 

70  จํานวนอาจารยประจําที่ลา
ศึกษาตอ 

คน 5 8 8 8 

71  จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

คน 1 1 0 0 

72  จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

คน 44 39 41 41 

73  จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 

คน 63 64 74 74 

74  จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมดท่ีมีตําแหนงอาจารย 

คน 47 44 54 54 

75  คน 30 28 28 28 จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมดท่ีมีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

76  คน จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมดท่ีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย 

30 31 32 32 

77  คน จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมดท่ีมีตําแหนง
ศาสตราจารย 

1 1 1 1 

78  จํานวนผลงานวิจัย และหรือ

นวัตกรรมการเรียนการสอน
ของคณาจารย 

ช่ือเรื่อง     7 7 

79  ช่ือเรื่อง จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนและ
เผยแพรผลงานวิจัยดานการ
เรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

    16 16 

80  จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มี

คุณสมบัติครบถวน ที่จะเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
(เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

คน 71 80 84 84 

81  จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทํา

หนาที่เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ 

คน 70 80 83 83 

82  คน จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีทั้งหมดท่ีตอบแบบสํารวจ
เรื่องการมีงานทํา 

210 19 193 193 

83  คน จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษา 

  19 193 193 

84  คน จํานวนบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา และ/หรือไม
ประสงคทํางาน 

  7 36 36 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

85  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที
ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษา และไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ หลัง

สําเร็จการศึกษา 

คน 0 7 140 140 

86  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลัง

สําเร็จการศึกษา 

คน 0 6 135 135 

87  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน 0 0 5 5 

88  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษา และไดรับเงินเดือน

เริ่มตน ตํ่ากวาเกณฑหลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน 0 0 0 0 

89  ระดับความพึงพอใจ ของ

นายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

คาเฉล่ีย 1-

5 

    3.92 3.92 

90  คน จํานวนนิสิตปจจุบันและ
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปที่ผานมาท้ังหมดทุก

ระดับการศึกษาท่ีไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

45 42 74 74 

91 - ดานวิชาการ วิชาชีพ คน 3 3 4 4 

92 - ดานคุณธรรม จริยธรรม คน 0 0 0 0 

93 - ดานกีฬา สุขภาพ คน 42 39 70 70 

94 - ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

95 - ดานสิ่งแวดลอม คน 0 0 0 0 

96  คน จํานวนนิสิต บัณฑิตศึกษา

ปจจุบัน และศิษยเกา ระดับ

บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดท่ี

ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
จากผลงานวิจัยและ/หรือ
วิทยานิพนธ 

    0 0 

97  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน 0 0 2442 2442 

98 - ระดับปริญญาตรี คน     887 887 

99 - ระดับปริญญาโท คน     1383 1383 

100 - ระดับปริญญาเอก คน     123 123 

101 - ระดับ ป.บัณฑิต คน     49 49 

102 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  คน     0 0 

103  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่
จบการศึกษาทั้งหมด 

คน     193 193 

104  มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ระดับ 7 7 7 7 

105  มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ   

ระดับ 7 7 7 7 

106  ระดับ มีโครงการหรือกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน ซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม 

4 4 5 1 

107  ระดับ มีกระบวนการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย 

                           -                             -  5 5 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

ขอ 108  มีระบบและกลไก
สนับสนุนใหอาจารยประจําทํา
การวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

5 5 5 5 

  องคประกอบท่ี 3            

109  ผลการประเมิน คุณภาพการ

ใหบริการนิสิต (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) 

คาเฉล่ีย  
1-5 

    3.56 3.56 

110  จํานวนโครงการกิจกรรม
นิสิต แยกตามประเภทกิจกรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

    36 36 

111 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/
กิจกรรม 

    11 11 

112 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

    4 4 

113 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม 

โครงการ/
กิจกรรม 

    9 9 

114 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/
กิจกรรม 

    5 5 

115 - จํานวนกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

    7 7 

116  จํานวนนิสิต แยกตาม

ประเภทกิจกรรม 

คน 0 0 4530 4530 

117 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

วิชาการ 

คน     449 449 

118 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

คน     476 476 

119 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม 

คน     816 816 

120 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจรรม

นันทนาการ 

คน     992 992 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

121 - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

คน     1797 1797 

122  มีการจัดบริการแกนิสิตและ
ศิษยเกา   

ระดับ 8 8 8 8 

123  ระดับ มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิต
ที่ครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

4 4 4 4 

124  ระบบอาจารยที่ปรึกษา ระดับ 5 5 5 5 

  องคประกอบท่ี 4            

125  จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

บาท 23,143,200 32,327,500 29,147,400 29,150,400 

126 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

บาท 11,080,000 26,906,800 24,482,800 24,485,800 

127 - จํานวนเงินสนับสนุนจาก

ภายในมหาวิทยาลัย 

บาท 12,063,200 5,420,700 4,664,600 4,664,600 

128  จํานวนอาจารยประจําที่
ไดรับทุนวิจัย 

คน 68 60 68 63 

129 - จํานวนอาจารยที่ไดรับ

ทุน จากภายนอกมหาวิทยาลัย 

คน 22 32 36 38 

130 -  จํานวนอาจารยที่ไดรับ

ทุน จากภายในมหาวิทยาลัย 

คน 46 28 48 25 

131  จํานวนการเผยแพร 
ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค 

ช่ือเรื่อง 0 53 44 69 

132 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพ

เผยแพรระดับชาติ 

ช่ือเรื่อง   39 10 43 

133 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพ

เผยแพรระดับนานาชาติ 

ช่ือเรื่อง   14 34 26 

134 - จํานวนผลงานตีพิมพใน

วารสารที่มี impact factor 

ช่ือเรื่อง     0 2 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

135 - จํานวนผลงานที่อาจารยเปน

นักวิจัยหลัก (Corresponding 

Author) หรือเปนช่ือแรก (First 

Author) 

ช่ือเรื่อง     13 13 

136  จํานวนผลงานที่จดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

ช่ือเรื่อง 0.5 0.5 0.5 0.5 

137  จํานวนผลงานที่จดทะเบียน
พันธุพืช พันธุสตัว 

ช่ือเรื่อง 0 0 0 0 

138  จํานวนผลงานที่นําไปใช
ประโยชน 

ช่ือเรื่อง 0 0 28 28 

139 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงวิชาการ 

ช่ือเรื่อง     21 21 

140 -  จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงสาธารณะ 

ช่ือเรื่อง     5 5 

141 - จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบาย หรือ
ระดับประเทศ 

ช่ือเรื่อง     2 2 

142 - จํานวนผลงานที่นําไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย 

ช่ือเรื่อง     0 0 

143  ช่ือเรื่อง จํานวนผลงานที่ไดรับการจด
ลิขสิทธิ ์และ/หรือไดรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือ
ได 

0 0 33 33 

144 -  จํานวนผลงานที่ไดรับการจด

ลิขสิทธิ ์

ช่ือเรื่อง     33 33 

145 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรอง

คุณภาพจากหนวยงานที่เช่ือถือได 

ช่ือเรื่อง     0 0 

146  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับ
อางอิงใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูล 

ช่ือเรื่อง 0 8 4 4 

147  จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด 

คน 0 0 0 0 

148  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน 0 0 0 0 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

คน 149  จํานวนอาจารยประจําที่เขา
รวมประชุมวิชาการ นําเสนอ
ผลงานวิชาการในประเทศ 

40 24 86 86 

150  คน จํานวนอาจารยประจําที่เขา
รวมประชุมวิชาการ นําเสนอ
ผลงานวิชาการตางประเทศ 

0 34 8 8 

151  ขอ มีกระบวนการและกลไก
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสรางสรรค   

6 6 6 6 

152  ขอ มีกระบวนการและกลไก
บริหารจัดการความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

    5 5 

  องคประกอบท่ี 5            

153  คน จํานวนอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

15 54 54 52 

154  จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนกรรมการ

วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ 

คน 15 54 54 52 

155  โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

34 51 39 40 

156  ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

คาเฉล่ีย  
1-5 

    4.33 4.32 

157  โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการท่ีมีการ
สํารวจความพึงพอใจ 

    28 26 

158  ระดับ มีกระบวนการและกลไก
บริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของหนวยงาน 

    5 5 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

ขอ 159  มีการนําความรูและ
ประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการเรียน การสอน 
และการวิจัย 

3 5 4 4 

  องคประกอบท่ี 6            

160  จํานวนโครงการ/ กิจกรรม

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

21 23 22 22 

161  โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ประชุมเสวนาทางวิชาการเพ่ือ
สงเสริมการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

    1 1 

162  โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ประชุมเสวนาทางวิชาการเพ่ือ
สงเสริมการดําเนินงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติ 

    0 0 

163  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่

มีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ
พันธกิจดานการเรียนการสอน  

โครงการ/
กิจกรรม 

    9 9 

164  โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
มีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับ
พันธกิจดานการวิจัย  

    5 5 

165  โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มี
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจ
ดานการบริการวิชาการ   

    3 3 

166  โครงการ/
กิจกรรม 

จํานวนผลงานหรือช้ินงาน
การพัฒนาองคความรูและสราง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

    6 6 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

ระดับ 167  มีกระบวนการและกลไก
ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

    4 4 

  องคประกอบท่ี 7            

168  จํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนทั้งหมด 

คน 74 71 79 79 

169  คน จํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพ 

74 71 79 79 

170 -  ในประเทศ คน 74 71 79 79 

171 -  ตางประเทศ คน 0 0 0 0 

172  จํานวนอาจารยประจํา (รวม

นักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน 10 6 4 4 

173 - ดานการวิจัย คน 5 2 3 3 

174 -  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน 0 0 0 0 

175 -  ดานอื่นๆ คน 5 4 1 1 

176  งบประมาณสําหรับพัฒนา
อาจารยทั้งในและตางประเทศ 

บาท       9,003,054.92        7,898,570.00        6,643,538.93        6,643,538.93  

177  ระดับ มีระบบการบริหารจัดการที่
ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะ
ผูนํา 

5 5 5 5 

178  มีการพัฒนาหนวยงานสู
องคการเรียนรู 

ระดับ     5 5 

179  ระดับ มีกระบวนการและกลไก
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

5 5 4 4 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

ระดับ 180  ระดับความสําเร็จในการ
เปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน 

3 3 4 4 

181  ระดับ มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

    5 5 

182  ระดับความสําเร็จของการ
ถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 5 7 8 8 

  องคประกอบท่ี 8           

183  รายรับทั้งหมดของ
หนวยงาน (ปงบประมาณ) 

บาท 135,414,751.50 228,511,354.62 267,000,374.89 267,000,374.89 

184  รายรับจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

บาท 6,884,236.00 5,010,065.25 1,212,872.00 1,212,872.00 

185  งบดําเนินการทั้งหมด บาท 1,538,000.00 22,244,069.86 17,173,782.00 17,173,782.00 

186  คาใชจายทั้งหมดของ
หนวยงานโดยไมรวม
ครุภัณฑ อาคาร สถานท่ีและ

ที่ดิน (ปการศึกษา) 

บาท 32,021,496.74 52,986,094.29 44,171,773.68 44,171,773.68 

187  คาใชจายทั้งหมดของ
หนวยงานโดยไมรวม ครุภัณฑ
อาคาร สถานท่ีและที่ดิน

(ปงบประมาณ) 

บาท 69,656,172.77 39,322,959.08 26,543,078.00 26,543,078.00 

188  บาท คาใชจายดานครุภัณฑอาคาร 

สถานท่ี และที่ดิน 
(ปงบประมาณ) 

2,295,141.30 636,178.00 2,402,817.46 2,402,817.46 

189  คาใชจายและมูลคา ในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

บาท 5,215,551.46 281,200.00 555,012.50 555,012.50 

190  คาใชจายและมูลคา ในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

บาท 67,610.00 25,557.00 158,230.00 158,230.00 

191  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 
(ปงบประมาณ) 

บาท 672,168.80 682,656.29 774,691.50 774,691.50 
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ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 2552 

192  คาใชจายที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท 706,734.89 439,275.92 388,079.22 388,079.22 

193  เงินเหลือจายสุทธ ิ

(ปงบประมาณ) 
บาท 9,257,112.63 8,490,978.02 25,114,581.84 25,114,581.84 

194  สินทรัพย
ถาวร (ปงบประมาณ) 

บาท 2,295,141.30 36,800,706.29 46,873,588.99 46,873,588.99 

195  มีระบบ และกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย
การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 

196  มีการใชทรัพยากรภายใน
และภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ   4 1 

  องคประกอบท่ี 9        

197   ระดับ มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

  7 2 

198   ระดับ มีระบบและกลไกการให
ความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนิสิต 

7 7 7 7 

199  ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับ

ของ สกอ. 

ระดับ 5 5 6 6 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
 

 
คณะผูจัดทํา 

รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร ประจําป 2553 
 

1. รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.อัญชัน  เกียรติบุตร  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม  กรรมการ 
4. รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุน  กรรมการ 
5. รศ.สุวิช  บุตรสุวรรณ  กรรมการ 
6. รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ   กรรมการ 
7. ดร.เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ  กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ชีพสุมน  รังสยาธร   กรรมการ 
9. ดร.พิกุล  เอกวรางกูร   กรรมการ 
10. ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญู  กรรมการ 
11. ดร.วารุณี  ลัภนโชคดี  กรรมการ 
12. น.ส.สุวรรณา  ปรมาพจน  กรรมการและเลขานุการ 
13. นายสัมฤทธ์ิ  สมใจ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. น.ส.พรรณราย  สุริยาวงค  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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