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ค ำน ำ 
 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ด าเนินการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึ กษา
อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย  

 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ น าเสนอข้อมูลเพ่ือการประเมินในกรอบเวลาของปีการศึกษา 
2553 (ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานของ 
คณะศึกษาศาสตร์  รายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจและผลการด าเนินงานตาม 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ และได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา  2552 มาพิจารณาร่วมกัน โดยจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงและ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ แล้ว รวมถึง การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการ
ประเมิน (Common Data Set) ระดับคณะ จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 

 

คณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการจัดการข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา ส านักงานเลขานุการคณะ และโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จนสามารถได้ข้อสรุป
เพ่ือการจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ให้เป็นไปตามสภาพการปฏิบัติจริง และเห็นแนวทางที่ส าคัญ
ในการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 เมื่อเริ่มก่อตั้งมีหน่วยงานประกอบด้วย ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา 
ภาควิชาพลศึกษา และส านักงานเลขานุการคณะ โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์-เกษตร หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษาและรับโอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา
คุรุศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร มาจากคณะเกษตร (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ได้โอน
กลับไปคณะเกษตร ตั้งแต่ปี 2527) และได้ด าเนินการพัฒนา และเปิดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 ปีการศึกษา 2513 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร และสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา หลักสูตร 4 ปี 

 ปีการศึกษา 2514 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -คหกรรมศาสตร์ 
หลักสูตร 2 ปี และได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2519 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการสอน 5 สาขาวิชา คือ การสอน
วิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ การสอนภาษาไทย 
และการสอนภาษาอังกฤษ 

 ปีการศึกษา 2520 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท เพ่ิมเติมในสาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส และ
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และหลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

 ปีการศึกษา 2523 ภาควิชาอาชีวศึกษาได้จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตก าแพงแสน ใน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร พร้อมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ณ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ และปริญญาตรี 
สาขาวิชาพลศึกษา (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

 ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
 ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา 
 ปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และเปิดสอนหลักสูตร

ปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2530 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร- 

ศึกษา 
 ปีการศึกษา 2533 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และเปิดสอน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้ฝึกกีฬา และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

 ปกีารศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 
 ปีการศึกษา 2537 ได้รับอนุมัติหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 ปีการศึกษา 2538 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาค
พิเศษ จังหวัดมหาสารคาม 

 ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชา
อาชีวศึกษา และ สาขาวิชาพลศึกษา และปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา วิทยาเขตบางเขน และสาขาวิชา
พลศึกษา ณ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 ปีการศึกษา 2542
  

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาเขตบางเขน 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 ปีการศึกษา 2543
  

 ได้รับอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ส าหรับโครงการ
ผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ณ 
วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ ภาคปลาย 

 ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ต่อเนื่อง 2 ปี) 
ภาคพิเศษ  ณ วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ ภาคปลาย 

 ปีการศึกษา 2545  เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
   - หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ต่อเนื่อง 2 ปี) และ 
     หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ และสาขาวิชาพลศึกษา(ต่อเนื่อง 2 ปี)  

ภาคพิเศษ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
   - หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ วิทยาเขตลพบุรี 
   - หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาอาชีวศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและ 
     การสอน ภาคพิเศษ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 ได้รับอนุมัติหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษาและสาขาวิชา
นันทนาการ  และปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
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 ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานันทนาการ และปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ปีการศึกษา 2547
  

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และเป็นปีแรกที่เปิดสอน
หลักสูตรผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ใน 6 
สาขาวิชา สาขาวิชา พลศึกษา คหกรรมศาสตรศึกษา สุขศึกษา ธุรกิจศึกษา 
การสอนคณิตศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์ และจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสนโดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2547 

 
 
 

 ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และแยกภาควิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ออกจากหน่วยงานของคณะศึกษาศาสตร์ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหน่วยงานระดับคณะใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 
ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ภาคพิเศษ และปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ 

 ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 
ภาคพิเศษ ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ภาคพิเศษ และในภาคปลายเปิดสอนปริญญาโท สาขาวิชา 
พัฒนอาชีวศึกษา ภาคปกติ 

 ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 
ภาคพิเศษ และขอปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(ศษ.ด.) หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สาขาวิชาคุรุศาสตร์
เกษตร สาขาวิชาการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึก
กีฬา และระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี 6  สาขาวิชา 

 ปีการศึกษา 2552 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา และ
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว ภาคพิเศษ 
 ปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจ
ศึกษา และสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ปิดหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา และสาขาวิชา
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ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ และปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการฝึกกีฬา 

 ปีการศึกษา 2553 เปิดหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (วิทยาศาสตร์, 
คณิตศาสตร์, อาชีวศึกษา ภาคปกติ และการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ) 
 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

   ปณิธำน 
 “ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญำและคุณธรรม” กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาที่จะ
น าไปถ่ายทอดได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความใฝ่รู้อยู่เสมอ รู้จักรับผิดชอบ ไตร่ตรองด้วยหลักการและ
เหตุผล มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบของวัฒนธรรมไทย มีความภูมิใจ  ศรัทธาต่อวิชาชีพและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณครู 
 

   วิสัยทัศน์ 
 คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับนานาชาติ 
สามารถชี้น าสังคม 
 

  วัตถุประสงค์ของคณะศึกษำศำสตร์ 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์มี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีสุขภาพดี สามารถ
สร้างนวัตกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้น า
ในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและชี้น าสังคมได้ 

2.  ผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และน าผลไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต และพัฒนา
วิชาชีพศึกษาศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของสังคม และช่วยชี้น าสังคมตามความเหมาะสม 
สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานวิจัย มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

3.  บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
รูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและหลากหลาย ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชน 
ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษย์เก่า ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นิสิต  บุคลากร 
ศิษย์เก่าและชุมชนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
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เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เข้าใจ
วัฒนธรรมนานาชาติ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

5.  บริหารองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล วางแผนและจัดสรร
งบประมาณพร้อมปัจจัยเกื้อหนุนที่ค านึงถึงความคุ้มค่า และการเสริมสร้างรายได้ เน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีระบบประกันคุณภาพในการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงสุด เสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติต่อการท างาน สร้างขวัญก าลังใจ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรการเรียนรู้ 

 
 พันธกิจ 
1.   ผลิตบัณฑิตที่รักวิชาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรมน าความรู้ ชี้น าสังคมได้ 
2.   สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
3.   บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมเพ่ือพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
5. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก 

 
 
 
 
 
 

 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 วัตถุประสงค์ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพศึกษาศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีสุขภาพดี สามารถสร้างนวัตกรรมหรือ
ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สามารถเป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ
และชี้น าสังคมได้ 

 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร จัดหลักสูตรที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู
ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และส่งเสริมการพัฒนา
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นิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู รักษาสุขภาพแบบองค์
รวม คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 

 มาตรการ 1.1.1 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคล องค์กร หรือชุมชนภายนอกเข้า 
        มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลาย สอดคล้อง  
        กับนโยบายทางการศึกษาและความต้องการของสังคมทั้งในระดับ 
        ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย 

  1.1.2 ส่งเสริมให้มีการประเมินหลักสูตรตามก าหนดระยะเวลา 
  1.1.3 สนับสนุนให้คณาจารย์จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
  1.1.4 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สอดแทรก

คุณธรรม เน้นการปฏิบัติในแหล่งเรียนรู้ชุมชนในสภาพการณ์จริง และ
ใช้กระบวนการวิจัยในการสอน 

  1.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
ปัจจัยส าคัญ ปรับปรุงระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัยและเพียงพอ 

  1.1.6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ วิชาชีพครู รักษาสุขภาพแบบองค์รวม 

  1.1.7 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
นิสิต 

  1.1.8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่เน้น
วิชาชีพศึกษาศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  1.1.9 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูของ
นิสิต 

 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบและกลไกการคัดเลือกและพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
รักการสอนและการวิจัย ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เป็นแบบอย่าง
ของครูที่ด ี

 มาตรการ 1.2.1 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์โดยเน้นการประเมินผล       
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การปฏิบัติงานสอนอย่างมีส่วนร่วม 
  1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์โดยจัดกิจกรรมการจัดการ

ความรู้เชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
  1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานมี 

ความรักองค์กร มีความสุขในการท างาน รู้จักรักษาสุขภาพแบบองค์
รวมรู้จักท างานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  1.2.4 กระตุ้นการเพ่ิมคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
        มาตรฐานของ สกอ. 

  1.2.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนต าราและเอกสารทางวิชาการ
และการใช้ภาษาต่างประเทศ 

  1.2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ด้านการวิจัยพัฒนาและเผยแพร่
นวัตกรรมการเรียนการสอน ท ากิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันทั้ง
ในและต่างประเทศ 

  1.2.7 พัฒนาแนวทางส่งเสริมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบในวิชาชีพครูให้เป็นที่
ยอมรับในวงการวิชาชีพ 

 วัตถุประสงค์ 2 ผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม  
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และน าผลไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน  พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆของสังคม และช่วยชี้น าสังคมตามความ
เหมาะสม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
เผยแพร่ผลงานวิจัย มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบงานวิจัย โดยกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรเห็นความส าคัญ 
จัดหาแหล่งทุนและสิ่งอ านวยความสะดวก จัดท าฐานข้อมูล สร้างเครือข่าย 
จัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
และพัฒนางานวิจัยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีงานวิจัย
เป็นที่ยอมรับ 

 มาตรการ 2.1 กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรเห็นความส าคัญของการท างานวิจัยเพ่ือให้
ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และน าผลไปใช้
พัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต และ
พัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์  

 

  2.2 สร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดหัวข้อวิจัยให้
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สอดคล้องกับความต้องการและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
  2.3 จัดหาแหล่งทุนและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์และ

บุคลากรสามารถผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2.4 จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงานวิจัย 
  2.5 สร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการ

ผลิตและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย รวมทั้งการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยร่วมกัน 

  2.6 จัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงงานวิจัยเพื่อให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
  2.7 ส่งเสริมให้มีการเขียนโครงการวิจัยและผลิตงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย

ต่างชาติ  เพื่อให้สามารถผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานนานาชาติโดยมีแหล่ง
ทุนสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ 

  2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ โดยจัดประชุมวิชาการด้านวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร์ สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยผ่านสื่อต่างๆ 

  2.9 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับ เพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและการเป็น
แบบอย่างแก่อาจารย์และบุคลากรในการท างานวิจัย 

 วัตถุประสงค์ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสมและ
หลากหลาย ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษย์
เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

 ยุทธศาสตร์ 4 ระดมความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะในการจัดบริการ
วิชาการเชิงรุกที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาและความต้องการของ
ศิษย์เก่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบที่
หลากหลาย เน้นการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพศึกษาศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพ
และกีฬา ซึ่งประสบการณ์ ผลงาน และรายได้จากการให้บริการวิชาการจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรและกิจการต่างๆ ของคณะ 

 มาตรการ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรในการ
ให้บริการวิชาการ โดยการฝึกอบรมอาจารย์และบุคลากร   

  3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนระดับชาติ
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และนานาชาติ 
  3.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการ

ทางวิชาการวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

  3.4 ส่งเสริมให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการเพ่ิมข้ึน 
  3.5 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่องค์ความรู้และสารสนเทศผ่านสื่อ

ประเภทต่างๆ เน้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  3.6 ปรับปรุงการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผล

การบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การบริการวิชาการเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 วัตถุประสงค์ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ 
นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและชุมชนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง อนุรักษ์ 
ถ่ายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา
ไทย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 ยุทธศาสตร์ 5 รณรงค์ให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและชุมชนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้าง อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ 

 มาตรการ 4.1 สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
  4.2 สอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยในรายวิชาและวิถีชีวิต 
  4.3 จัดกิจกรรมตามโอกาสและประเพณีวันส าคัญ 
  4.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมยกย่องผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและชื่นชมผู้ปฏิบัติ

ตนตามวัฒนธรรมไทย 
  4.5 สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัฒนธรรมนานาชาติผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
 วัตถุประสงค์ 5 บริหารองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

วางแผนและจัดสรรงบประมาณพร้อมปัจจัยเกื้อหนุนที่ค านึงถึงความคุ้มค่า 
และการเสริมสร้างรายได้ เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ มีระบบประกันคุณภาพในการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูงสุด เสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติต่อการท างาน สร้างขวัญ
ก าลังใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร ก่อให้เกิด
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วัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ 6 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ 

ท างานตามหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก จัดท าแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว แสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือกับองค์กรภายนอก  สร้าง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร เน้นการสื่อสารด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
ทั่วถึงทุกระดับ 

 มาตรการ 5.1 ปรับปรุงกลไกการได้มาซึ่งผู้บริหารทุกระดับที่มีธรรมาภิบาล และจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการบริหารองค์กรเพื่อเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่ 

  5.2 แสวงหาแหล่งทุน สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดสรรทรัพยากรให้
ทั่วถึงและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า 

  5.3 จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีการมอบหมายงานอย่าง
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสม และจัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ รณรงค์
การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ สร้างขวัญก าลังใจ  จัด
สวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและ
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และกระตุ้นให้บุคลากรน า
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  5.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ระบบการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

  5.5 ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1.3 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งผ่าน

กระบวนการสร้างจากการสอบถามความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ได้แก่ คราจารยื บุคลากร นิสิต สิษย์เก่า 
และผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6 /2554  เมื่อวันที่ 
1  มิถุนายน  2554 เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตทุกท่านทราบ และคณาจารย์และบุคลากรสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามหน้าที่ของตน มุ่งพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะที่ก าหนดต่อไป 

 

 อัตลักษณ์ของคณะศึกษำศำสตร์   
   ส านึกดี  มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี 
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 เอกลักษณ์ของคณะศึกษำศำสตร์   
คณะศึกษาศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เชี่ยวชาญการสอน และการวิจัย 

 

 กำรขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของคณะศึกษำศำสตร์  (KRUE-D) 
K = Knowledge (สร้างสรรพศาสตร์การสอน) 
R = Research  (สรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ) 
U = Unity (สามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ) 
E =  Ethics (มีจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ) 
D = Development  (มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู) 
 
 
 
 
 
 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของคณะศึกษำศำสตร ์
สรุปแผนงานประจ าปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์ (1 มิถุนายน 2553- 31 พฤษภาคม 2554) 
 

แผนงำน จ ำนวนตัวช้ีวัด จ ำนวนตัวช้ีวัด 
ที่ประสบผลส ำเร็จ 

แผนงานการจัดการเรียนการสอน 6 6 
แผนงานการวิจัย 4 4 
แผนงานการบริการวิชาการ 3 3 
แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 1 

แผนงานวิเทศสัมพันธ์ 9 9 
แผนงานพัฒนากายภาพ 3 3 
แผนงานพัฒนานิสิต 2 2 
แผนงานบริหารจัดการ 6 6 
แผนงานจัดการความรู้ 2 2 
แผนงานสารสนเทศ 2 2 

รวม 38 38 
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1.5 แผนงำนประกันคุณภำพของคณะ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดแผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 2554 โดย
พิจารณาผลการด าเนินงานในกรอบเวลาปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และ
ก าหนดให้คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินในวันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2554 นั้น เพ่ือให้การประเมิน
คุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะศึกษาศาสตร์ ได้ก าหนดแผนงานประกัน
คุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2553 ดังนี้  
 

กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2554 

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

1.เสนอร่างแผนงานประกันคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2553  ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
จัดการข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ 

18 
ม.ค. 

 

        

2.เสนอแผนงานประกันคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2553 ในท่ีประชุมคณะกรรมการ

 9 
ก.พ. 
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กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2554 

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

ประจ าคณะ 

3. ภาควิชา/ส านักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ เสนอ
ชื่อผู้ประเมินภายนอกคณะ 

  18 
มี.ค. 

      

4. คณะศึกษาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินภาควิชา/ส านักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ 

  
31 
มี.ค. 

      

5. ภาควิชา/ส านักงาน/โรงเรียนสาธิตฯ เตรียม
จัดท า SAR และเตรียมหลักฐาน 

 
        

6. คณะศึกษาศาสตร์ส่งแบบฟอร์มรายงาน SAR 
ให้ภาควิชา/ส านักงาน/โรงเรียนสาธิตฯ 

  
25 
มี.ค. 

      

7. คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ประเมินเพื่อให้ส านักประกันจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

 
        

8. ภาควิชา/ส านักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ ส่ง 
SAR ให้คณะศึกษาศาสตร์ 

 
  

19 
เม.ย. 

     

9. คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการประเมินภาควิชา/ 
    ส านักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ 

 
  

25 เม.ย. – 
4  พ.ค. 

    

10. คณะศึกษาศาสตร์แจ้งผลการประเมิน
คุณภาพภายในให้ภาควิชา/ส านักงาน/โรงเรียน
สาธิตฯ และให้ส่งแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 
2 สัปดาห์ 

 

   
31 

พ.ค. 
    

11. คณะศึกษาศาสตร์จัดท า SAR  บนระบบ 
CHE QA Online และเตรียมเอกสาร
หลักฐาน 

 
        

12. คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินบนระบบ 
CHE QA Online 

 
 

 
 

  
30 มิ.ย. – 
1 ก.ค. 54 

  

13. กรรมการประเมินส่งรายงานผลการประเมิน
ให้คณะศึกษาศาสตร์ 

 
      

1
ส.ค. 

 

14. คณะศึกษาศาสตร์ท าแผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพเสนอมหาวิทยาลัย 

 
       

1 
ก.ย. 

1.6 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะ 

  แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร (ปัจจุบัน) 
 
 
 
 

ภำควิชำ 

 

คณะศึกษำศำสตร ์

ส ำนักงำนเลขำนกุำรคณะ 
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* แบ่งส่วนราชการภายในคณะศึกษาศาสตร์ ฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   ในการประชุมครั้งท่ี 11/2545 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
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 แผนภูมิหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอน (ปัจจุบัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 เดิมชื่อศูนย์ปฏิบตัิการวิจยัการสอนและครุศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

2
 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2551 

ศูนย์วิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

 

โครงการห้องปฏิบัติการ 

ทางจิตวิทยา 

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา 

บุคลากรทางอาชวีศึกษา 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  1 

ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชพีศึกษาศาสตร์ 

ศูนย์จัดการคุณภาพการศึกษา 

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” 2 

ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา 3 

ศูนย์พัฒนาสุขภาพและทกัษะกลไกการเคลื่อนไหว 3 

ศูนย์พัฒนาและบรกิาร 3 

รายวิชากิจกรรมพลศึกษา 

ภำควิชำจิตวิทยำกำรศึกษำ 

และกำรแนะแนว 

โรงเรียนสำธิตแห่ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 

ภำควิชำเทคโนโลยี 
กำรศึกษำ 

ภำควิชำกำรศึกษำ ภำควิชำอำชีวศึกษำ ภำควิชำพลศึกษำ 

 
คณะศึกษำศำสตร์ 
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3
 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

 
 
 

1.7 รำยนำมผู้บริหำรงำน และคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ของคณะ 

 คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ไชยโส คณบดี 
2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม  จิตต์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน  เกียรติบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ยุตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5. ดร.พิกุล  เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6. รองศาสตราจารย์สุวิช  บุตรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ 
7. รองศาสตราจารย์ชาญชัย ขันติศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
8. ดร.เมธินี  วงศ์วานิช  รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง หัวหน้าภาควิชาการศึกษา 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพิมพ์  ถิระวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.ดร.สัญชัย  พัฒนสิทธิ ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ  มาลีหอม หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร อาจารย์ใหญ่ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์  จันทรา ผู้แทนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงวุฒิ คิดควร ผู้แทนคณาจารย์ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

17. นางวิภาพรรณ คุ้มภัย รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

18. ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
20. นางสาวยุพิน  วงษ์อุบล ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
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 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ 
1. คณะกรรมการจัดการข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

 2. คณะกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตร์ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

3. คณะอนุกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ (ต่อ) 
 5. คณะกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ 
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 
 6. คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 
 7. คณะกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 
8. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.อัญชัน  เกียรติบุตร)    ประธานกรรมการ 
9.  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

      รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ดร.พิกุล  เอกวรางกูร)  ประธานกรรมการ 

 10.  คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์ 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ดร.พิกุล  เอกวรางกูร)  ประธานกรรมการ 

11.  คณะกรรมการวิชาการ 
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม)    ประธานกรรมการ 

 12. คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม)    ประธานกรรมการ 

13.  คณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม)    ประธานกรรมการ 
14. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ชีพสุมน รังสยาธร)   ประธานกรรมการ 
 15.  คณะกรรมการหลักสูตร 
      ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ชีพสุมน รังสยาธร)   ประธานกรรมการ 
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 16. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์ 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ (รศ.สุวิช  บุตรสุวรรณ)   ประธานกรรมการ 

17.  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ)   ประธานกรรมการ 
 18. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  (ดร.เมธินี  วงศ์วานิช  รัมภกาภรณ์)  ประธานกรรมการ 
 19. คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  (ดร.เมธินี  วงศ์วานิช  รัมภกาภรณ์)  ประธานกรรมการ 
 20. คณะกรรมการจัดท าวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  (ดร.เมธินี  วงศ์วานิช  รัมภกาภรณ์)  ประธานกรรมการ 
 21.คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program:  

One Semester at Griffith University in Australia 
  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  (ดร.เมธินี  วงศ์วานิช  รัมภกาภรณ์)  ประธานกรรมการ 
 
  
 22. คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้    ประธานกรรมการ 
  (ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู) 
 23. คณะกรรมการด าเนินงานการศึกษาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร (ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์)      ประธานกรรมการ 
 24. คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาสุขภาพและทักษะกลไกการเคลื่อนไหว 

(รศ.เจริญ  กระบวนรัตน์)         ประธานกรรมการ 
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1.8 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ที่คณะภำคภูมิใจ  
 1. คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลระดับดี 
ประเภทภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2552” 
 2. คณะศึกษาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 2nd Kasetsart University 
International Conference on Education 2011 (2nd KUICED 2011) on title “Research and 
Evaluation to Develop Educational Quality” in the Occasion of the 19th Thailand Research 
Measurement and Evaluation Conference วันที่ 26 -27 มกราคม 2554 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น 
กรุงเทพฯ 
 3. คณะศึกษาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด วันที่ 19 -20 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง
ประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
 4. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดการแต่งกายงามตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. อาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่ 
5.1 ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษา ได้รับรางวัลดีมาก จากรางวัล

คณาจารย์แห่งชาติครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
5.2 ผศ.กรกฎา นักคิ้ม อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้รับคัดเลือก

เป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2553 กลุ่มท่ี 1 อายุต่ ากว่า 40 ปี ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.3 รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศึกษา ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรครุ

ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา(พลศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

5.4 รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย จากรางวัล

คณาจารย์แห่งชาติครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

5.5 รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

จาก The University of the Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์ 

5.6 ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับรางวัล “พุทธคุณูปการ” 
ระดับกาญจนเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 

5.7 ผศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ อาจารย์ประจ าภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้นประจ าปี 2554 รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาปรัชญา จากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง “วิธีการข้ึนรูปแม่พิมพ์องค์พระทีละชั้น : นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ ช่างหล่อพระพุทธรูป” 
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5.8 รศ.ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับรางวัลดีมาก จากรางวัลงานวิจัยแห่งชาติทางครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 
ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

6. บุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่  
 6.1 นายอ านวย ก าริสุ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดส านักงานเลขานุการคณะ

ศึกษาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ประจ าปี 2553 กลุ่มงานสนับสนุน 

6.2 นางณัชชารีย์ พิมพ์ธนากานต์ ข้าราชการ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 สังกัดโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2553 กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

6.3 นายโทน กันภัย ลูกจ้างประจ า ต าแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2553 กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน 

7. นิสิตที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่ 
7.1 นายศุภกานต์ อมรสิงห์ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลดีมาก จากรางวัล

นิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย 

7.2 น.ส.จีระวรรณ เกษสิงห์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย 
จากรางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

7.3 น.ส.ชัชฎา ทรรภลักษณ์ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ได้รับรางวัลชนะเลิศเรียงความภาษาอังกฤษ  เรื่อง “บทบาทนิสิต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ที่มี
ต่อการ เสริมสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับประชาคมอาเซียน ” จั ด โดยคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

7.4 น.ส.วิภาวรรณ ทุมดวง นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ได้รับ
รางวัลชมเชยเรียงความภาษาไทย  เรื่อง “บทบาทนิสิต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ที่มีต่อการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  ร่วมกับศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

  1.9.1 งบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552-2554  

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 (1 ต.ค. 51 – 30 ก.ย. 52) 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมาณแผ่นดิน 143,179,300.00 143,009,213.83 170,086.17 
งบประมาณเงินรายได้ 193,407,309.21 169,389,634.53 24,017,674.68 

รวม 336,586,609.21 312,398,848.36 24,187,760.85 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 (1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53) 
งบประมาณแผ่นดิน 140,775,300.00 140,767,698.32 7,601.68 
งบประมาณเงินรายได้ 200,126,008.79 161,457,430.61 38,668,578.18 

รวม 340,901,308.79 302,225,128.93 38,668,578.18 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 – 30 เม.ย. 54) 
งบประมาณแผ่นดิน 144,499,700.00 87,312,191.30 57,187,508.70 
งบประมาณเงินรายได้ 28,524,293.17 20,097,855.71 8,426,437.46 

รวม 173,023,993.17 107,410,047.01 65,613,946.16 

 

 แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รำยรับ (บำท) รำยจ่ำย (บำท) 

แหล่งรำยรับ ประมำณกำรรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำรรำยจ่ำย 

1.  งบประมาณแผ่นดิน 140,775,300.00 1. งบบุคลากร 151,750,124.00 
2. รายไดจ้ากการจดัการศึกษา 146,458,250.00 2. งบด าเนินงาน 70,023,397.32 
3. รายไดจ้ากการบริการวิชาการ 684,000.00 3. งบลงทุน 7,132,200.00 
4. รายไดจ้ากการบริหารงาน 2,231,900.00 4. งบอุดหนุน 42,514,050.00 
5. เงินอุดหนุน 5,000,000.00 5. งบกลาง 4,417,000.00 
6. รายได้อื่น 45,751,858.79 6. งบอ่ืนๆ 26,388,357.61 
รวมประมำณกำรรำยรับ (บำท) 340,901,308.79 รวมประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 302,225,128.93 
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1.9.2 จ ำนวนหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 6 - 6 6 - 6 6 - 6 
- หลักสูตรภาษาไทย 6 - 6 6 - 6 6 - 6 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
(รวม) 

1 - 1 1 - 1 1 1 2 

- หลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 1 - 1 1 1 2 
ปริญญำโท (รวม) 14 11 25 15 12 26 15 12 27 
- หลักสูตรภาษาไทย 14 11 25 15 12 26 15 12 27 
ปริญญำเอก (รวม) 7 4 11 7 4 11 7 4 11 
- หลักสูตรภาษาไทย 7 4 11 7 4 11 7 4 11 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 28 15 43 29 16 45 29 17 46 
- รวมหลักสูตร
ภาษาไทย 

28 15 43 29 16 45 29 17 46 

1.9.3 จ ำนวนบุคลำกรคณะ 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 
2551 2552 2553 

1.  อาจารย์ 110.5 114.5 103.5 
2.  นักวิจัย 1 2 1 
3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 67 68 68 
4.  รวมบุคลำกรทั้งหมด (ไม่รวมลำศึกษำต่อ) 175.5 175.5 166.5 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  3 9 6 
6.  รวมบุคลำกรทั้งหมด (รวมลำศึกษำต่อ) 178.5 184.5 172.5 

 หมำยเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้ 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได้ 
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 ข้อมูลอาจารย์ (FTET: Full Time Equivalent Teacher) แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร FTET ลำทั้งหมด FTET และรวมลำ 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  อาจารย์ 46.5 45.5 46.5 2 8 5 48.5 53.5 51.5 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 27 27 27 1 1 1 28 28 28 
-  รองศาสตราจารย ์ 33 32 24 - - - 33 32 24 
-  ศาสตราจารย ์ 1 1 - - - - 1 1 - 
รวมท้ังหมด 107.5 105.5 97.5 3 9 6 110.5 114.5 103.5 
คุณวุฒิกำรศึกษำ          
-  ปริญญาตร ี - - - 1 - - 1 - - 
-  ปริญญาโท 38.5 31 25 2 9 6 40.5 40 31 
-  ปริญญาเอก 69 74.5 72.5 - - - 69 74.5 72.5 
รวมท้ังหมด 107.5 105.5 97.5 3 9 6 110.5 114.5 103.5 

 

 
ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป - 31 72 103 51 28 24 - 103 

2 6-9 เดือน - - 1 1 1 - - - 1 

3 น้อยกว่า 6 เดือน - - 3 3 3 - - - 3 

4 ลาศึกษาต่อ  - 6 - 6 5 1 - - 6 

5 ลาเขียนต ารา - - - - - - - - - 
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ล ำดับ ระยะเวลำกำรท ำงำน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ (คน) ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 

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

6 รวมทั้งหมด - 31 76 107 55 28 24 - 107 

7 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 31 72.5 103.5 51.5 28 24 - 103.5 

หมำยเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน รวมทั้ง
อาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังนี้ 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9.4 จ ำนวนนิสิต (นับจ ำนวนหัวนิสิตจริง) (ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2553) 

 จ านวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน (เปรียบเทียบ 3 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 
ปริญญำตรี (รวม) 896 - 896 898 - 898 890 - 890 
- หลักสูตรภาษาไทย 896 - 896 898 - 898 890 - 890 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
(รวม) 

11 - 11 11 - 11 19 48 67 

- หลักสูตรภาษาไทย 11 - 11 11 - 11 19 48 67 
ปริญญำโท (รวม) 284 836 1,120 241 840 1,081 237 791 1,028 
- หลักสูตรภาษาไทย 284 692 976 241 696 937 237 719 956 
- หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาค
พิเศษ จังหวัดกระบี่* 

- 144 144 - 144 144 - 72 72 

ปริญญำเอก (รวม) 146 167 313 140 186 326 145 180 325 
- หลักสูตรภาษาไทย 146 167 313 140 186 326 145 180 325 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 1,337 1,003 2,340 1,290 1,026 2,316 1,291 1,019 2,310 
-  รวมหลักสูตรภาษาไทย 1,337 1,003 2,340 1,290 1,026 2,316 1,291 1,019 2,310 
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หมำยเหตุ * หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ จังหวัดกระบี่ ไม่รับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 

 จ านวนนิสิตใหม่รับเข้า ปีการศึกษา 2551-2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 159 - 159 250 - 250 239 - 239 
- หลักสูตรภาษาไทย 159 - 159 250 - 250 239 - 239 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
(รวม) 

11 - 11 11 - 11 19 48 67 

- หลักสูตรภาษาไทย 11 - 11 11 - 11 19 48 67 
ปริญญำโท (รวม) 70 361 431 83 363 446 108 275 383 
- หลักสูตรภาษาไทย 70 289 431 83 291 446 108 275 383 
- หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาค
พิเศษ จังหวัดกระบี่* 

- 72 72 - 72 72 - - - 

ปริญญำเอก (รวม) 26 41 67 28 51 79 29 10 39 
- หลักสูตรภาษาไทย 26 41 67 28 51 79 29 10 39 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 266 402 668 372 414 786 395 333 728 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 266 402 668 372 414 786 395 333 728 

หมำยเหตุ * หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ จังหวัดกระบี่ ไม่รับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 

 

 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student)  

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำค

พิเศษ 
รวม ภำคปกติ ภำค

พิเศษ 
รวม ภำคปกติ ภำค

พิเศษ 
รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 1015.96 176.02 1191.98 898.42 158.32 1056.74 809.29 175.35 984.64 

- หลักสูตรภาษาไทย 1015.96 176.02 1191.98 898.42 158.32 1056.74 809.29 175.35 984.64 

บัณฑิตศึกษำ (รวม) 346.19 968.88 1315.07 300.56 970.60 1271.16 264.45 916.06 1180.51 

- หลักสูตรภาษาไทย 346.19 968.88 1315.07 300.56 970.60 1271.16 264.45 916.06 1180.51 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 1362.15 1144.89 2507.04 1198.99 1128.92 2327.91 1073.74 1091.42 2165.16 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 1362.15 1144.89 2507.04 1198.99 1128.92 2327.91 1073.74 1091.42 2165.16 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – 
Full Time Equivalent Student)  
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รำยละเอียด ปีกำรศึกษำ 

2551 2552 2553 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงานตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 107.5 105.5 97.5 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 2507.04 2327.91 2165.16 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  25) 

1 : 23.35 1 : 22.07 1 : 22.21 

 ข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2551 ปีกำรศึกษำ 2552 ปีกำรศึกษำ 2553 
ภำคปกติ ภำค

พิเศษ 
รวม ภำคปกติ ภำค

พิเศษ 
รวม ภำคปกติ ภำค

พิเศษ 
รวม 

ปริญญำตรี (รวม) 194 - 194 199 - 199 199 - 199 
- หลักสูตรภาษาไทย 194 - 194 199 - 199 199 - 199 
ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
(รวม) 

11 - 11 11 - 11 19 45 64 

- หลักสูตรภาษาไทย 11 - 11 11 - 11 19 45 64 
ปริญญำโท (รวม) 84 257 341 77 371 448 120 230 350 
- หลักสูตรภาษาไทย 84 187 341 77 299 448 120 186 350 
- หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 
จังหวัดกระบี*่ 

- 70 70 - 72 72 - 44 44 

ปริญญำเอก (รวม) 16 10 26 17 14 31 15 13 28 
- หลักสูตรภาษาไทย 16 10 26 17 14 31 15 13 28 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 304 267 572 304 385 689 353 288 641 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 304 267 572 304 385 689 353 288 641 
หมายเหตุ * หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ จังหวัดกระบี่ ไม่รับนิสิตต้ังแต่ปีการศึกษา 2553 
 

1.9.5 งำนวิจัย  
 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
1. การพัฒนาแรงจูงใจในการเรยีนตามแนว

อินทรีย์ 5: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยา
การศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

2. การพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Inquiry คณะศึกษาศาสตร ์ 5,000 - 5,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
ของนิสิตระดับปรญิญาโท สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา โดยกระบวนการตั้ง
ค าถามและการอภิปราย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3. การพัฒนาการคิดวเิคราะห์ของนิสติ
ระดับปริญญาโทในรายวิชาพัฒนาการ
ทางภาษาเด็กปฐมวัย 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

4. การใช้เทคนิคการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning) ใน
วิชาจิตวิทยาการศึกษา ของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

5. การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นกิจกรรมสนุทรีย
สนทนา การฟังอย่างใคร่ครวญและการ
สะท้อนผลการเรียนรู้ ตามแนวคดิจิตต
ปัญญาศึกษา ในรายวิชาเรขาคณติ
ส าหรับครู ส าหรับนสิิตปริญญาโท 
สาขาวิชาการสอนคณติศาสตร์  

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

6. Developing Science student 
teachers’ pedagogical content 
knowledge through  field-based 
methods course 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

7. การพัฒนาชุดกิจกรรมการสอนตามแนว
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาจริยธรรม
ของนิสิตในรายวิชาบริโภคศึกษา สาขา
ธุรกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

8. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่องการ
วิเคราะหป์ระโยคส าหรับนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษาสาขาคหกรรมศาสตรศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

9. การพัฒนา Course Package 
ส าหรับนสิิตบณัฑติศึกษา (1) 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

10. การพัฒนา Course Package 
ส าหรับนสิิตบณัฑติศึกษา (2) 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

11. การใช้สื่อสังคมเพื่อการจัดการเรยีนรู้
ออนไลน์ วิชาการออกแบบและ
พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
12. การแก้ปัญหาการชิพกอล์ฟข้ามอปุสรรค

ของนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชากอล์ฟ (175163) 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

13. การพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์
ของนิสิตครู สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ช้ันปีท่ี 4 ในรายวิชาสัมมนา โดยใช้การ
สะท้อนความคดิผ่านกรณีศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

14. การใช้หลกัจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ใคร่ครวญ รายวิชาการศึกษางานวจิัย
ทางการศึกษาคณติศาสตร์  

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

15. การพัฒนาความสามารถและทักษะการ
คิดทางคณิตศาสตร์โดยการใช้โปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad 
รายวิชานวัตกรรมในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

16. การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
นิสิตที่เรียนวิชา Folk Dance โดยเน้น
การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

17. การพัฒนาความสามารถในการสะท้อน
ความคิดของนิสิตทีเ่รียนรายวิชาการวัด
และประเมินผลทางคณิตศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

18. การพัฒนา electronic portfolio ใน
รายวิชาการประเมินพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

19. การพัฒนาความสามารถในการสรา้งสื่อ
การสอนของนิสิตช้ันปีท่ี 3 สาขาการ
สอนคณติศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

20. การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน
เสรมิวิชาเทเบิลเทนนิสผ่านเว็บของนิสิต
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพลศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

21. การเรยีนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์
ชีวิต (Learning English through life 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
experiences) 

22. การใช้การสืบเสาะทีเ่น้นการสะทอ้น
ความคิดในการพัฒนาความสามารถใน
การท าวิจัยในช้ันเรียน 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

 
 
 

โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
23. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการ

พัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏริูป
การศึกษารอบ 2 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

20,000 - 20,000 

24. การวิจัยตดิตามผลโครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาวิชาชีพครูตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรูส้ าหรับครูในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขตพื้นท่ีภาคกลางตอนลา่ง 
(กลุ่มที่ 1) 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

50,000 - 50,000 

25. การพัฒนาหลักสูตรวิทยา ศาสตรบณัฑิต
สาขาการจดัการ นันทนาการและ
สมรรถภาพทาง กายของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ 

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

10,000 - 10,000 

26. การประยุกต์ใช้แนวคิดจิต ปัญญาศกึษา
ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของ
นิสิต  

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

8,000 - 8,000 

27. The Promotion of 
Understanding of Nature of   
Science and Its Instruction   
by Science Apprenticeship  

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

10,000 - 10,000 

28. การพัฒนาหลักสูตรปรัชญา ดุษฎี
สาขาวิชานันทนกาลศึกษา ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 คณะศึกษาศาสตร ์มก .  

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

20,000 - 20,000 

29. Developing Pre - service   
Science Teachers’ Reflective   

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

8,000 - 8,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
Thinking through  Contemplative  
Learning in Science Process   
Skills Course  

30. โครงการวิจัยติดตามและ ประเมินผล
หลักสตูรธุรกจิและ คอมพิวเตอร์
ศึกษา ปีท่ี  1  

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3,000 - 3,000 

31. การพัฒนากิจกรรมการสอนตาม แนว
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อ พัฒนา 
อัตลักษณ์ความเป็นคร ูของนิสิตระดับ
ปริญญาตร ีคณะ ศึกษาศาสตร ์:  
กรณีศึกษาราย วิชาจิตวิทยาการศกึษา  

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3,000 - 3,000 

 
 
 
 

โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
32. การศึกษาความพึงพอใจ ของ

มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑติ และผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา 
คณะ ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ ปีการศึกษา  2552 - 53  

คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1,500 - 1,500 

33. การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนิสติในระดับบณัฑิตศึกษา
ด้วยการเขยีนแผนที่ความคิด 

ภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000  - 5,000  

34. การประเมินผลหลักสตูรศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา ปีพุทธศักราช 
2549 

ภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

35. การประเมินความต้องการจ าเป็นของ
ดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

36. การประเมินหลักสตูรศึกษาศาสตร ภาควิชาการศึกษา  5,000 - 5,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
มหาบัณฑิตสาขาการสอนคณติศาสตร์ ปี
พุทธศักราช 2550-2552  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

37. การประเมินหลักสตูรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ฉบับปรับปรุง 2552  

ภาควิชาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

5,000 - 5,000 

38. การติดตามผลการใช้หลักสตูรของ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3,500 - 3,500 

39. การประเมินหลักสตูรศลิปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2544 

ภาควิชาพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3,000 - 3,000 

40. การประเมินหลักสตูรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ภาควิชาพลศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3,000 - 3,000 

41. การประเมินหลักสตูรศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนอาชีวศึกษาปี
พุทธศักราช 2548 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

15,000 - 15,000 

42. การจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิน่แบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพฒันา
การศึกษาและอาชีพการเกษตรในท้องถิ่น 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 230,000 - 230,000 

 
 
 

โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
43. การสังเคราะห์งานวิจัยทีม่ีต่อการเสพ

และการค้า และยุทธวิธีการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 90,000 - 90,000 

44. การพัฒนารูปแบบการประสานพลังความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจเอกชนและ
องค์กรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการ
เตรียมก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 120,000 - 120,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
45. รูปแบบการพัฒนาครู กลุ่มสาระการ

เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 112,500 - 112,500 

46. การลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของ
เด็กออทิสติกในช้ันเรียนปฐมวัย โดยใช้
ชุดเครื่องมือบอกเลา่เรื่องราวทางสังคม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 80,000 - 80,000 

47. กระบวนการคดิและองค์ความรู ้ของครู
ภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 167,500 - 167,500 

48. กระบวนการคดิและองค์ความรู ้ด้านสิ่ง
ทอพื้นเมืองของครู ภูมิปัญญาเพื่อการ
อนุรักษ์อย่าง ยั่งยืน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 131,400 - 131,400 

49. กระบวนการคดิและองค์ความรู ้ด้าน
อาหารและโภชนาการของ ครูภูมปิญัญา
เพื่อการอนุรักษ ์อย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 85,500 - 85,500 

50. กระบวนการคดิและองค์ความรู ้ด้าน
หัตถกรรมและของเล่นพ้ืน บ้านของครูภูมิ
ปัญญาเพื่อการ อนุรักษ์อย่างยั่งยืน  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 75,600 - 75,600 

51. ศักยภาพการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาตดิ้านพืชพรรณของ
ชุมชนเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภณัฑ์ชุมชน กรณีศึกษา ต.เพนียด  
อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี ระยะที่ 1 และ
ระยะที่ 2 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 200,000 - 200,000 

52. รูปแบบในการพัฒนาทักษะชีวิตทีน่ าไปสู่
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุหลังเกษยีณ ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 220,000 - 220,000 

53. การพัฒนารูปแบบการประสานพลังความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อการเตรียมก าลังคนเขา้สู่
ตลาดแรงงาน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 120,000 - 120,000 

 
 

โครงกำร แหล่งทุน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
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งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 
ภำยใน ภำยนอก รวม 

54. การพัฒนาระบบการวัดและการประเมิน
เพื่อการเรยีนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 370,000 - 370,000 

55. Fifth-year student teachers’ 
classroom action research 
during their field experience  

โครงการผลตินักวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ (วพว.) 

10,000 - 10,000 

56. การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
ด้านการอาชีวศึกษา  

ทุนส่วนตัว  20,000 - 20,000 

57.  การศึกษาการตั้งค าถามใน กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู ้ของครูปฐมวัยใน
ประเทศไทย  

ทุนส่วนตัว  10,000 - 10,000 

58. การพัฒนาพัฒนาการคิดของ นิสิตโดย
การใช้แผนภูม ิมโนทัศน ์ 

ทุนส่วนตัว  8,000 - 8,000 

59. การสังเคราะหร์ูปแบบการเรียน การสอน
เพื่อเสรมิสร้าง คุณลักษณะของนักวิจัย
ให้แก ่นิสิตในระดับบณัฑิตศึกษา  โดยใช้
การวิเคราะห์อภมิาน 

ทุนส่วนตัว  30,000 - 30,000 

60. การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ของครูผู ้สอนวิทยาศาสตร ์ 

ทุนส่วนตัว  20,000 - 20,000 

61. ความคิดเห็นของครูปฐมวัยใน โรงเรียน
สังกัดเขตกรุงเทพมหา นครที่มีต่อการจัด
ประสบการณ ์เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใน เด็กปฐมวัย  

ทุนส่วนตัว 20,000 - 20,000 

62. ผลของการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาครู
แกนน าระดับปฐมวัย ของ สสวท . ในการ
จัดกิจกรรม บูรณาการวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีม ีต่อการ
รับรู้ความสามารถของตน  

ทุนส่วนตัว  10,000 - 10,000 

63. โครงการวิจัยธรุกิจท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์ 

ทุนส่วนตัว  25,000 - 25,000 

64. แนวโน้มและประเด็นในการวิจยั ทาง
อาชีวศึกษา :  การสังเคราะห ์งานวิจัย
ใน  Journal of  Vocational  
Education and  Training  

ทุนส่วนตัว  4,000 - 4,000 

65. กระบวนการเรียนรู้เพื่อการ พัฒนา ทุนส่วนตัว  30,000 - 30,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
อาชีพของชุมชนเครื่อง ปั้นดินเผาดา่น
เกวียน  จังหวัด นครราชสีมา  

 
 
 

โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
66. สภาพปัญหาของสมรรถนะนัก ทรัพยากร

มนุษย์ในอุตสาหกรรม ยานยนต ์ 
ทุนส่วนตัว  10,000 - 10,000 

67. การถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญา ท้องถิ่น
เพื่อการประกอบอาชีพ การท า
เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่ง หลวง  

ทุนส่วนตัว  40,000 - 40,000 

68.  มิติทักษะก าลังแรงงานไทยตาม การรับรู้
ของผู้ประกอบการภาค อุตสาหกรรมไทย  

ทุนส่วนตัว  30,000 - 30,000 

69. การเผยแพร่และใช้งาน ทรัพยากร
การศึกษาส่งเสรมิการ เรียนรูด้้าน
หลักสตูรและการ สอนด้วย
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยใช้ เทคโนโลยเีวบ็  2 . 0  

ทุนส่วนตัว  30,000 - 30,000 

70. สภาพปัญหาและความต้องการของนิสิต
บัณฑิตศึกษาในการพัฒนางานวิจยัและ
กิจกรรมการเรียนรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ทุนส่วนตัว 7,000 - 7,000 

71. การพัฒนาชุดการเรียนรูด้้วยตนเอง
เรื่อง การวิจัยปฏบิัติการในช้ันเรียน 

ทุนส่วนตัว 10,000 - 10,000 

72. เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การเปน็
ครูนักวิจัย กรณีศึกษาของครู
ประถมศึกษาคนหนึ่ง 

ทุนส่วนตัว 10,000 - 10,000 

73. การพัฒนาผลิตภณัฑ์จักสานและการ
พึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจัก
สาน ต.บางเจ้าฉา่ อ.โพธิ์ทอง 

       จ.อ่างทอง” 

ทุนส่วนตัว 2,000 - 2,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
74. โครงการทบทวนกรอบแนวคดิเพือ่

พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 
UNICEF - 625,900 625,900 

75. การประเมินผลโครงการอาหาร 
ปลอดภัยของผู้กองพัฒนา ศักยภาพ
ผู้บริโภค ปี  2553  

กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค  ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร และ
ยา กระทรวงสาธารณสุข 

- 600,000 600,000 

76. การประเมินผลโครงการรณรงค ์อย่า
หลงเชื่อง่าย ปี  2553  

กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภคส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร และ
ยา กระทรวงสาธารณสุข 

- 470,000 470,000 

77. การพัฒนาแบบทดสอบตามหลักสตูร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

การศึกษานอกระบบ - 100,000 100,000 

 
 

โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
78. การพัฒนารูปแบบการจัดการ ศึกษา

ระดับอุดมศึกษาตามแนว คิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ทุนมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ ์ 
ธนาคาร แห่งประเทศไทย  

- 2,000,000 2,000,000 

79. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กรณีศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มูลนิธิธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

- 500,000  500,000 

80. โครงการวิจัยผู้น าแอโรบ ิคกระบอง  สถาบันการศึกษา
สาธารณสุขให ้เป็นองค์กร
การสร้างเสริมสุขภาพ 
 ( สอส .)  

- 33,000 33,000 

81. การประเมินโครงการเครือข่าย
ประชาชนในชุมชนเมืองร่วม
ตรวจสอบจุดเสี่ยงและระบบการ
ป้องกันสาธารณภัยเพื่อการ
เตรียมพร้อมรับภัย 

สมาคมปลอดภัยไว้ก่อน - 100,000 100,000 

82. การประยุกต์ใช้แนวทางการ จัดการ ส านักงานกองทุนสนับสนุน - 8,000 8,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
เรียนการสอนตามหลัก การจติ
ปัญญาในรายวิชาระเบียบ วิธีวิจัย
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนา ผลการ
เรียนรู้ของนิสติ  

การสร้างเสริมสุขภาพ  
 ( สสส .)  

83. โครงการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน เรียนจิตต
ปัญญา :  การใช้แนว คิดจิตตปญัญาในการ
พัฒนาการ สอนและพัฒนาผูเ้รียนในราย 
วิชาการส่งเสริมพัฒนาการทาง สมอง
และสติปัญญาส าหรับเด็ก ปฐมวัย  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ  
 ( สสส .)  

- 8,000 8,000 

84. ผลของการจดัการเรียนการสอน ตาม
แนวจิตตปัญญาศึกษาที่ม ีต่อการพฒันา
จริยธรรมของนิสิต ระดบัปริญญาตรี :  
กรณีศึกษา รายวิชาหลักการแนะแนว  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ  
 ( สสส .)  

- 8,000 8,000 

85. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
จิตปัญญาศึกษาเพื่อ การส่งเสริมนสิิต
ในการพัฒนา ตนเองในการเรยีน  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การ สร้างเสริมสุขภาพ 
 ( สสส .)  

- 8,000 8,000 

86. กิจกรรมการเรียนการสอนตาม แนวทาง
จิตตปัญญาเพื่อพัฒนา กระบวนการ
ท างานของนิสิตใน วิชาสัมมนาระดบั
ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 

        คณะศึกษาศาสตร ์ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การ สร้างเสริมสุขภาพ 
 ( สสส .)  

- 8,000 8,000 

 

โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
87. การใช้กระบวนการเรียนรู้ตาม แนวคิด

จิตตปัญญาศึกษาในการ พัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเอง  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การ สร้างเสริมสุขภาพ 
 ( สสส .)  

- 8,000 8,000 

88. การพัฒนาจิตสาธารณะของ นิสิต
บัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัย ศึกษา
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์โดยผา่น
กระบวน การเรียนรู้ตามแนวคิด 
จิตต ปัญญาศึกษาในรายวิชาการ ศึกษา
ส าหรับผู้ปกครอง  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การ สร้างเสริมสุขภาพ  
( สสส .)  

- 8,000 8,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
89. การเรยีนรู้เพื่อการเปลีย่นแปลง สูค่วาม

เป็นครูปฐมวัย :  คุณภาพ การเรียนรู้จาก
การสะท้อนความ คิดของนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษา ผ่านกระบวนการ
เรียนรู ้ที่ผสาน จิตตปญัญาศึกษาใน
รายวิชาการ จัดประสบการณ์ทาง
ปฐมวัย ศึกษา  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การ สร้างเสริมสุขภาพ 
 ( สสส .)  

- 8,000 8,000 

90. โครงการสร้างเสรมิสุขภาพการ 
ศึกษาวิจัยสถานะสุขภาพและ 
พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ บางเขน  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การ สร้างเสริมสุขภาพ 
 ( สสส .)  

- 124,000 124,000 

91. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติให้มคีวาม
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกระบวนการ
กิจกรรมการเรียนรู ้ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

- 8,000 8,000 

92. การบูรณาการจิตตปญัญาศึกษา ในวิชา
วิธีวิจัยทางพลศึกษา เพื่อ สร้างเสรมิ
พฤติกรรม ในการ เรียนรู้และการ
ท างานร่วมกัน ของนิสิตอย่างมีความสุข  

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การ สร้างเสริมสุขภาพ   
( สสส .)  

- 10,000 10,000 

93. การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ชุมชนใน
การพัฒนาอาชีพการ เกษตรให้แก่
แรงงานผู้ถูกเลิก จ้าง ( แรงงานคืนถ่ิน )  

ส านักงานการปฏริูปที่ดิน
เพื่อ เกษตรกรรม กระทรวง
เกษตรและ สหกรณ ์ 

- 200,000 200,000 

94. การพัฒนามาตรฐานการประเมิน 
ความสามารถส าหรับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน  

ส านักงานคณะกรรมการ
การ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 30,000 30,000 

95. รายงานการวิจยัประเมินผลการ
ด าเนินงานของศูนย์เครือข่าย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 20,000 20,000 

96. รายงานการวิจยัประเมินผลการ
ฝึกอบรมหลักสตูรผู้บริหาร  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 30,000 30,000 

 
 
 
 

โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 
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ภำยใน ภำยนอก รวม 
97. รายงานการวิจยัประเมินผลการ

ฝึกอบรมครู  
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 20,000 20,000 

98. เกณฑ์มาตรฐานความสามารของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของต่างประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 200,000 200,000 

99. การพัฒนามาตรฐานเพื่อการอาชีพ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 150,000 150,000 

100. การพัฒนามาตรฐานรายวิชา (Course 
Standard) ของกลุ่มสาระหลัก ไดแ้ก่ 
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สังคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- 260,000 260,000 

101. โครงการประเมินผลการฝึกอบรม
หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการในระดบัอุดมศึกษา 2553 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

- 150,000 150,000 

102. การพัฒนาครูและนักเรียนโดย ใช้
เครือข่ายวิจัยการศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ง ชาติ  

- 2,200,000 2,200,000 

103. การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้อิเล็กทรอนิกส์
อาหารไทยผ่าน อินเทอร์เน็ต  

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ง ชาติ  

- 930,000 930,000 

104.  ประเมินโครงการพัฒนาอบรม บุคลากร
การให้ความช่วยเหลือ ทางการศึกษา
นักเรียนท่ีมภีาวะ สมาธิสั้น บกพร่องการ
เรียนรู ้ และออทิซึมแบบองค์รวม  

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ง ชาติ  

- 20,000 20,000 

105. การพัฒนาระบบการจัดการ ความรู้เพื่อ
การเรยีนการสอน แบบ  E - Learning  
ด้านหลักสูตร และการสอน  

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่ง ชาติ  

- 4,000,000 4,000,000 

106. การพัฒนารูปแบบการเรยีนการ
สอนเพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะของ
นักวิจัยส าหรับนิสติในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

- 480,000 480,000 

107. โครงการวิจัยการประเมินผล โครงการ
รณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย  

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา 
กระทรวงสาธารณสุข  

- 470,000 470,000 

108. โครงการวิจัยประเมินผล โครงการ
อาหารปลอดภัย  

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา 

- 600,000 600,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
กระทรวงสาธารณสุข  

 
 
 

โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
109. การประเมินผลสัมฤทธ์ิการ พัฒนา

ศักยภาพผู้บริโภคของ กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค ปี  2553  

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข  

- 1,400,000 1,400,000 

110. การพัฒนารูปแบบการด าเนิน งาน
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านเครือ ข่าย
สาธารณสุขจังหวดั  

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา กระทรวง
สาธารณสุข 

- 742,000 742,000 

111. การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมคคลภายนอกผู้มีวุฒิ
ปริญญาตรี ท่ีได้รับการบรรจุแต่งตัง้เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ ช้ัน
ประทวน (กปป.) ประจ าปี 2553 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ - 36,3000 36,3000 

112. การประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ  2551  ของ ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค ์ความรู ้และ
หน่วยงานภายใน  

ส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค ์ความรู ้  
( องค์การมหาชน )  OKMD 

- 2,000,000 2,000,000 

113. โครงการประเมินคุณภาพภาย นอกเพื่อ
รองรับมาตรฐานการ ศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษา  

ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และ ประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ( องค์กรมหาชน )  

- 237,600 237,600 

114. การพัฒนาการส่งเสริมนวัต กรรม
เครือข่ายการเรยีนรู้การฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ   
คณะศึกษา ศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์ระยะที่  2  

ส านักงานเลขาธิการสภาการ 
ศึกษา  

- 270,000 270,000 

115. การติดตามและประเมินผลการ 
ด าเนินงานของ สท .  ตามแผน ปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบ ประมาณ พ . ศ .  
2553  ในระดับ ผลลัพธ์  

ส านักงานส่งเสริม 
สวัสดภิาพและ พิทักษ์
เด็ก เยาวชนผูด้้อยโอกาส
และผูสู้งอาย ุ 

- 3,600,000 3,600,000 

116. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ด้านความ ส านักนโยบายและ - 320,000 320,000 
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โครงกำร แหล่งทุน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
งบประมำณที่ได้รับ (บำท) 

ภำยใน ภำยนอก รวม 
มั่นคงตามมติคณะ กรรมการนโยบาย
และอ านวย การพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคง ของชาติ  

ยุทธศาสตร ์ ความมั่นคง  
กองอ านวยการรักษา ความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

117. โครงการพัฒนาคณุธรรมใน 
สถานศึกษา งบประมาณ  พ . ศ . 2553  

ส านักบริหารงานและ 
คณะ กรรมการส่งเสรมิ
การศึกษา เอกชน  

- 1,292,400 1,292,400 

118. การออกก าลังกายโดยใช้ยางใน
รถจักรยาน 

สถาบันการศึกษา
สาธารณสุขให ้เป็นองค์กร
การสร้างเสริมสุขภาพ 
 ( สอส .)  

- 55,500 55,500 

รวม 2,621,500 24,675,400 27,296,900 
 
 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
จ านวนโครงการวิจยั 74 106 118 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

ภายใน 5,420,700 4,664,600 2,621,500 
ภายนอก 26,906,800 24,482,800 24,675,400 

รวม 32,327,500 29,147,400 27,296,900 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนวิจยั 

ภายใน 28 25 24 
ภายนอก 32 38 39 

รวม 60 63 63 
จ านวนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์ เผยแพร ่

ระดับชาต ิ 39 43 25 
ระดับนานาชาต ิ 14 26 6 

รวม 53 69 31 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล 

ระดับชาต ิ 8 4 5 
ระดับนานาชาต ิ - - - 

รวม 8 4 5 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยที่
เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศ 24 86 55 
ต่างประเทศ 34 8 18 

รวม 58 94 73 

1.9.6 งำนบริกำรวิชำกำร  
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 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบัน) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวนคน
ที่รับ

บริกำร 

จ ำนวนงบประมำณ มูลค่ำ 
(บำท) รำยรับ รำยจ่ำย รำยรับสุทธิ 

1. โครงการยกระดับ
คุณภาพครู และผู้บริหาร
สถานศึกษาท้ังระบบ 
ตามแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง ปีงบประมาณ 
2553 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

1,647 13,280,000 10,885,047.05 2,394,952.95 - 

2.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่
วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ 

คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

338 278,600.00 224,000.00 54,600.00 - 

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสื่อการ
เรียนการสอนส าหรับครู
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

40 120,000.00 40,993.00 79,007.00 - 

รวม  2,025 13,678,600.00 11,150,040.05 2,528,559.95  

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รำยละเอียด ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2551 2552 2553 

จ านวนโครงการบริการวิชาการ 51 40 55 
จ านวนคนที่ได้รับบริการ 2,752 1,785 5,229 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 5,010,065.25 1,212,872.00 17,117,000.00 
มูลค่า (บาท) - - - 

1.9.7 ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ชื่อผลงำน 
2551 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลระดับดี

มาก ระดับคณะวิชาจากผลงาน “การพัฒนากระบวนการในระบบประกันคุณภาพ การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพด้วยกระบวนการ PAR-PDCA ทั้งองค์กร” 
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ปี พ.ศ. ชื่อผลงำน 
2552 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลระดับดี

มาก ประเภทคุณภาพการให้บริการ/แนวปฏิบัติที่ดี จากผลงาน “เสริมสร้างระบบท างาน PDCA 
ส าหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต” 

2553 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลระดับดี 
ประเภทภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2552”  

 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 

คณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันมีอาคารส านักงานและเพ่ือการเรียนการสอนทั้งหมด 3 อาคารดังนี้ 
อำคำร 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2516 (ชั้น 4 ต่อเติมเพ่ิมเมื่อ พ.ศ. 2549) เป็นที่ตั้ง

ของส านักคณบดี ส านักงานเลขานุการคณะ ศูนย์จัดการคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา  
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ  ณ นคร ห้องประชุม ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ และ
ห้องเรียน 

 อำคำร 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2518 เป็นที่ตั้งของห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา 
วีระไวทยะ งานบริการการศึกษา  ศูนย์วัสดุการศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และห้องเรียน 

 อำคำร 3 อำคำรศูนย์ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 
2536 เป็นที่ตั้งของศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชา
การศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา ห้องประชุม 1 และห้องเรียน  ปัจจุบันก าลังด าเนินการต่อเติมชั้น 5  เพ่ือใช้
เป็นห้องประชุม และห้องเรียน โดยปรับปรุงตั้งแต่ มกราคม 2553 เป็นต้นไป 

 
 
 

บทท่ี 2  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญในรอบปีตำมภำรกิจ 

2.1.1 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนผลิตบัณฑิต 
2.1.1.1หลักสูตร  

คณะศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 29 หลักสูตร 
แยกเป็นระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 23 หลักสูตร ประกอบด้วยระดับประกาศนียบัตร
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บัณฑิต 1 หลักสูตร ปริญญาโท 15 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนเน้นการวิจัย โดยมีคณะกรรมการวิชาการประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็น
ประธาน มีรองประธาน 2 คน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธานกรรมการวิชาการท าหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการหลักสูตร ส่วนรองประธานกรรมการวิชาการอีกคนหนึ่งรับผิดชอบงานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพศึกษาศาสตร์ และมีตัวแทนจากทุกภาควิชาเป็นกรรมการ รวมทั้งหัวหน้างานบริการการศึกษาเป็น
กรรมการ ส าหรับงานหลักสูตรและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ มีตัวแทนจากภาควิชาที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ท าให้การประสานงานในด้านหลักสูตรและการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ส าหรับหลักสูตรในปีการศึกษา 2553 มีการปรับปรุงพัฒนาติดตามและประเมินหลักสูตร
ทุกระดับการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและระเบียบการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
รวมทั้งความต้องการของสังคมและเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน โดยเปิดหลักสูตรใหม่จ านวน 3 
หลักสูตร ปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรจ านวน 9 หลักสูตร ได้ด าเนินการจัดการศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ในโครงการพิเศษรวม 13 โครงการ ส าหรับหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรตรีควบโท 6 ปี ที่เปิด
สอนเพ่ือสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ในสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
นอกจากนี้มีการด าเนินการติดตามอาจารย์เพ่ือให้จัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 ได้ตามกรอบเวลา มีการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในทุกสาขาวิชา เพ่ือ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป  

2.1.1.2 อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
คณะศึกษาศาสตร์มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ส าหรับอาจารย์มีระบบการคัดเลือกอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
และความสามารถ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น
เหมาะสมกับการท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตในแต่ละสาขาวิชา โดยการจัดโครงการ
พัฒนาอาจารย์ทั้งในภาพรวมของคณะและภาควิชาอย่างสม่ าเสมอ มีผลให้สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกอยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 61.74 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีอาจารย์ใหม่จ านวนมาก จึงต้องการการพัฒนาต่อไป อย่างไรก็ตามในปีการศึ กษา 
2553 มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอต าแหน่งทางวิชาการรวม 24 คน ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการตาม
แผนงานและโครงการที่สนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง  

ในปีการศึกษา 2553 ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ และ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์ในเรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียน แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตซึ่งเป็นกิจกรรมเน้นการแบ่งปันความรู้จากวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best practice) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่งานวิจัย นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
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ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต โดยได้
ด าเนินโครงการพัฒนาอาจารย์ จ านวน 5 โครงการดังนี้  

1. โครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตนวัตกรรม
การเรียนการสอน  

2. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์ พ่ี เลี้ยง และอาจารย์นิ เทศก์ ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ในการให้
การศึกษานิสิตรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิ เทศนิสิตในเรื่องการสอน การวัดผล และการ
วิจัยในชั้นเรียน 

3. โครงการแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิต เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในภาควิชาต่างๆ ในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต  

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Joomla เพ่ือให้
คณาจารย์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความทาง
วิชาการ  

5. โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี เพ่ือให้อาจารย์ท าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนได้จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจ าปีที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานและเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน อันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานและความสุขของผู้ท างาน โครงการนี้เป็นโครงการที่
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนยังมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพในการท างานเป็นรายบุคคล โดยได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการที่จัดโดยหน่วยงานอื่น 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย โดยในรอบปีการศึกษา 2553 มีการจัดประชุมจ านวน 
3 ครั้ง มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการและช่วยวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2553 โดยจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบโล่ให้แก่บุคลากร
ดีเด่นในการจัดงานสัมมาทิฐิ คณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 โดยมีบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นและระดับดี จ านวน 22 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและช่วย
วิชาการ ระดับดีเด่นและระดับชมเชยจ านวน 17 คน ทั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 1 คน 
และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2 คน ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ใน
รอบปี 2553 อาจารย์และนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ ยังได้รับรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จาก
สภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จ านวน  5 ท่าน 

2.1.1.3 แหล่งกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
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คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต
ได้ในทุกห้องเรียน เพ่ือใช่ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการแก่นิสิตทั้งในระดับ
ภาควิชาและระดับคณะอย่างเพียงพอตามเกณฑ์การประเมิน และจัดให้มีห้องสมุดและบริการการสืบค้นข้อมูล
ผ่านอินเตอร์เน็ตให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ในแต่ละภาควิชามีห้องปฏิบัติการและแหล่ง
บริการสื่อการศึกษาให้แก่นิสิต นอกจากนี้ยังมีการบริการอ านวยการความสะดวกด้านต่างๆ เช่น บริการข้อมูล
งานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่ทุก
อาคารเรียน  

ส าหรับการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ได้จัดโครงการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค (หนู) 
เพ่ือสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคาร มีการบริการร้านอาหารและสถานที่ส าหรับกิจกรรมกีฬาและการพักผ่อน มี
ป้ายนิเทศ มีป้ายประชาสัมพันธ์ และระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีศาลาพักผ่อน มี
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่ส่วนกลาง มีระบบกระจายเสียงเพ่ือแจ้งข่าวและเหตุด่วน ทุกชั้นของอาคาร ติดตั้งระบบ
อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชั้นของอาคาร 

2.1.1.4 กระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผล 
คณะศึกษาศาสตร์ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการสอน (course syllabus) โดย

ประสานงานกับทุกภาควิชาที่มีหลักสูตร มคอ. 2 จัดท า มคอ. 3 และมคอ. 4  ก่อนเปิดภาคเรียนทุกหลักสูตร  
ส่วนหลักสูตรที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท า มคอ. 2 ได้ก าหนดให้มีการจัดท าประมวลการสอนทุกรายวิชาตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตสามารถทราบรายละเอียดของวิชาจาก Homepage ของคณะ กิจกรรม
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น e-learning การสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันทางวิชาชีพใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูให้แก่นิสิต  รวมทั้งการเชิญ
อาจารย์พิเศษและผู้รู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เช่น การเชิญอาจารย์
พิเศษมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่นิสิต การส่งนิสิตไปฝึกสอนและฝึกงานภายใต้การนิเทศ
ของอาจารย์พ่ีเลี้ยงในโรงเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือให้นิสิตได้น าความรู้ความสามารถที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์จริง เช่น โครงการจัดการแข่งขันด้านการ
สอน  โครงการประกวดสื่อการสอน โครงการประกวดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน และโครงการ
ประกวดการน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยท าวิจัยใน
ชั้นเรียนภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนา
อาจารย์ตามกลุ่มวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงสิงหาคม 2553 - พฤษภาคม 2554 จากผลการ
ด าเนินการวิจัยท าให้อาจารย์ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองและการเรียนรู้ของนิสิต ซึ่งจากผลการ
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ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา
และทุกภาคการศึกษา พบว่าผลการประเมินในภาคต้น มีค่าเฉลี่ย 4.55 และในภาคปลาย มีค่าเฉลี่ย 4.51 

2.1.1.5 นิสิต 
     คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกในการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ

ของบัณฑิตโดยมีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์จากการวิจัยประเมินหลักสูตร ซึ่งน าข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมพัฒนา
นิสิตในด้านต่างๆ เช่น โครงการค่ายปลูกจิตส านึกศึกษาศาสตร์ โครงการวันไหว้ครูมหาวิทยาลัย โครงการ
เสริมสร้างระเบียบวินัยนิสิตโดยรณรงค์ให้มีการแต่งกายงามตามระเบียบ การประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานและองค์กรระดับชาติ 

2.1.2 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย  
คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงพันธกิจด้านการวิจัยในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุ่งเน้นผลิต

งานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศได้ โดยมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มี
คุณภาพและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง มีการจัดสรรทุนและจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกคณะ และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนทุนและหน่วยงานที่ใช้
ผลประโยชน์จากการวิจัย ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้ท างานวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ บริษัท
ไปรษณีย์ไทย ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เป็นต้น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยจัดท าโครงการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยคือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิชาการนานาชาติ รวมทั้งเปิดเวทีให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และในระดับนานาชาติ เรื่อง การวิจัยและประเมินเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยวัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19   

3. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยให้เป็น 1 ใน 3 คณะน าร่องของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยตามสาขาเชี่ยวชาญที่เน้นการ
ท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์อาวุโสกับอาจารย์รุ่นใหม่เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ 



 47 

4.  สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้อาจารย์น าผลการวิจัยไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยของอาจารย์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  

2.1.3 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
  คณะศึกษาศาสตร์มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะ 

ภายนอกคณะ และภายนอกมหาวิทยาลัย มีผลการด าเนินงานดังนี้  
  1. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกให้การจัดบริการวิชาการได้แก่ ศูนย์พัฒนาวิชาการไทร

น้อย  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ
บริษัทแปลนฟลอคิดส์ นอกจากนี้ได้เป็นศูนย์เครือข่ายในโครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้ บริหาร
สถานศึกษาทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 ร่วมกับคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการให้บริการพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้มีการมอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์ได้รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการ
อีกในปีต่อไป 

 2. มีการส ารวจศักยภาพและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งมีการท าวิจัย
เรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา รอบ 2  เพ่ือ
น ามาใช้ในการวางแผนการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการต่อไป  

 3. มีการประเมินโครงการทุกครั้ง และมีการท าวิจัยติดตามผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพ
ครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ส าหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง (กลุ่มที่ 1) 
เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ในการวางแผน และปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

  4. มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์น าผลการบริการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
ต่อยอดผลงานวิจัย 

2.1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานตามภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย

ด าเนินงานตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิต ได้แก่ ประเพณีไทยในวาระต่างๆ ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้ง
กิจกรรมที่รังสรรค์ขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของศึกษาศาสตร์เพ่ือความสามัคคีและพัฒนาวิชาการ มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู่บุคลากรและนิสิตรุ่นหลัง รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติเพ่ือสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นการเริ่ม
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการไปในรอบปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 ถึง 
พฤษภาคม 2554) มีดังนี้ 

1) โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. (มิถุนายน 2553) 
2) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2553 (กรกฎาคม 2553) 
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3) โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต “ศึกษาศาสตร์สีทอง ’53”  (กันยายน 2553) 
4) โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ (พฤศจิกายน 2553) 
5) โครงการเดินและวิ่งมินิมาราธอน ศึกษาศาสตร์ มก. (พฤศจิกายน 2553) 
6) โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ : ปีใหม่รังสรรค์สิ่งที่ดีเพ่ือชีวิตสดใส (ธันวาคม 2553) 
7) โครงการพิธีรดน้ าด าหัวบูรพาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ (เมษายน 2554) 
 

การถ่ายทอดสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่นิสิตนั้น คณะศึกษาศาสตร์มีการบูรณาการและ/
หรือสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น รายวิชาในสาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา รายวิชาศึกษาศาสตร์พ้ืนฐาน (01151111)  รวมทั้งมี
การจัดเรียนการสอนที่จัดในรูปของรายวิชาโดยตรง ได้แก่ วิชาพุทธจิตวิทยาเพ่ือการศึกษา (01166571)  
นอกจากนี้ยังมีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านทางกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต มีงบประมาณสนับสนุนให้สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ/กิจกรรม
ที่ช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่งดงาม เห็นคุณค่าและจะเป็นผู้สามารถสืบทอดต่อไป
ภายหน้าได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2553 นี้ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการ “สง่างามอย่างไทย...สู่
นิสิตวัยใส” อันเป็นโครงการที่มีเป้าหมายให้นิสิตได้เรียนรู้มารยาทไทย การแต่งกายและคุณธรรมจริยธรรมที่
พึงมีผ่านกิจกรรมต่างๆ นับเป็นโครงการที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรง  ส่วนโครงการ /
กิจกรรมนิสิตอ่ืนๆ ก็มีการสอดแทรกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ด้วย  เช่น โครงการ “ไหว้ครู
มหาวิทยาลัย”  ซึ่งนิสิตได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับพิธีไหว้ครูของไทยอันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
แก่ครูอาจารย์ เป็นประเพณี ที่สื่อให้เห็นถึงการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ  และยังเป็นโอกาสให้นิสิต
ได้ฝึกฝนฝีมือในการสร้างสรรค์ศิลปะที่งดงามด้วยการจัดพานดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น 

2.1.5 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำนิสิต 
คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาควบคู่กับการ

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับชีวิตประจ าวันทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1.พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.พัฒนาด้านการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.พัฒนาด้านกีฬาและสุขภาพ และ5.พัฒนาด้านจิตอาสาและจิต
สาธารณะ เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสแสดงออกถึงลักษณะภาวะผู้น า การแก้ไขปัญหา การท างานเป็นทีม และ
แสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยคณะศึกษาศาสตร์มีแผนงานการ
พัฒนานิสิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกิจกรรมพัฒนานิสิตด าเนินการโดยคณะกรรมการด าเนินงานสโมสร
นิสิตที่มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วยโดยนิสิตในสาขาวิชาต่างๆ 6 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 

การด าเนินการกิจกรรมของสโมสรนิสิตและสาขาวิชาต่างๆนั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตของคณะก่อนด าเนินการ ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดรูปแบบ
คณะกรรมการดังกล่าว โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นประธาน และมีคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆรวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนรวมเป็นกรรมการจ านวนทั้งสิ้น 19 
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ท่าน ซึ่งท าหน้าที่ดูแล ให้ค าปรึกษา และให้การสนับสนุนการด าเนินการด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตแก่สโมสร
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 2 ลักษณะคือ 

1. การจัดกิจกรรมโดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีโครงการที่จัดขึ้นในปี
การศึกษา 2553 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 18 โครงการ โดยแยกเป็นการพัฒนาทักษะของนิสิต 5 ด้านคือ 
  1.1 พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ 1.โครงการค่ายปลูกจิตส านึกศึกษาศาสตร์ 2. 
โครงการมอบลูกเป็นศิษย.์..มอบชีวิตเป็นครู 3.วันไหว้ครูมหาวิทยาลัย 4.วันไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ 5.วันรับ-
ส่ง เสด็จในงานพระราชทานปริญญาบัตร และ6.วันปัจฉิมนิเทศ 
  1.2 พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ คือ 1.โครงการเสริมสร้างทักษะการสอนและ 2.
โครงการ Teaching Contest ครั้งที่ 1 
  1.3 พัฒนาด้านการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ 1.โครงการพ่ีน้องร่วม
ร้องเพลง 2.โครงการ ED-DAY ED-NIGHT 3.โครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใส และ4.โครงการอบรม
ทักษะความเป็นผู้น านิสิต 
  1.4 พัฒนาด้านกีฬาและสุขภาพ คือ 1.โครงการกีฬา 5 สถาบัน 2.โครงการ Nontri Sport 
Week และ3.โครงการประกวดกองเชียร์และผู้น าเชียร์ 
  1.5 พัฒนาด้านจิตอาสาและจิตสาธารณะ คือ 1.โครงการศึกษาศาสตร์สู่สังคม 2.วันพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์และ 3.ค่ายครูอาสาพัฒนาชนบท 

การประเมินโดยภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมโดยการประเมินตามดัชนีชี้วัดความส าเร็ จของ
โครงการผ่านทุกโครงการ 

2.การจัดกิจรรมของนิสิตสาขาวิชาต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่จะเน้นความเป็นเลิศในแต่ละ
สาขาวิชานั้นๆ ของทั้ง 6 สาขาวิชา และเสริมความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมนิสิตเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยมีกิจกรรมที่จัดโดยสาขาวิชาจ านวน 19 โครงการ ซึ่งการประเมินโดยภาพรวมของการด าเนิน
กิจกรรมโดยการประเมินตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการผ่านทุกโครงการ 

ด้วยผลการด าเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิตมีการท างานเป็นทีมรวมกันทั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนานิสิต นิสิตสาขาวิชาต่างๆ และสโมสรนิสิตส่งผลให้ได้รับรางวัลและเงินทุนสนับสนุนหลายโครงการ 
เช่น 

1. กิจกรรมรณรงค์ระเบียบวินัยในคณะ ส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
ประกวดการแต่งกายระดับคณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานด าเนินงานจัดขึ้น 

2 .  โครงการสง่ า ง ามอย่ า ง ไทยสู่ นิ สิ ตวั ย ใส  ได้ รั บทุ นสนั บสนุ นการด า เนิ น งานจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังเข้ารอบ 10 โครงการสุดท้ายในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันพระ
บรมราชนก โดยจะประกาศผลในปี 2555 

3. โครงการศึกษาศาสตร์สู่สังคม ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท เดอเบล จ ากัดเพ่ือสร้างห้องสมุดให้
โรงเรียน 
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4. ผลของการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ส่งผลให้นิสิตคือนายศุภกานต์ อมรสิงห์ได้รับรางวัลดีมาก จากรางวัลนิสิต/
นักศึกษาแห่งประเทศไทยทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นได้จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งภายนอก
มหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานสโมสรนิสิต จัด
กิจกรรมตามแผนงานพัฒนานิสิตที่วางไว้และมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานทุกโครงการที่ได้
ด าเนินการผ่านมาแล้วในปีการศึกษา 2553 โดยส่งมอบให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และกองกิจการ
นิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้น าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม/โครงการในปี
การศึกษาถัดไป 

 

2.2  รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน 
แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมผีลการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.87 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก 

ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 

 
 
 
 

ตำรำงท่ี 2.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม 

กำร 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรม 

กำร 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 
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สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

4.62 4.62 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.86 4.86 4.86 4.86 ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 - - 5.00 5.00 4.33 4.33 ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- - 4.50 4.50 4.50 4.50 - - 4.50 4.50 4.50 4.50 ดี ดี 
 

ดี ดี 
 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

ดี 
มาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.72 4.72 4.89 4.89 4.79 4.78 5.00 5.00 4.86 4.86 4.79 4.78     

ผลกำรประเมิน ดี 
มำก 

ดี 
มำก 

ดี
มำก 

ดี 
มำก 

ดี
มำก 

ดี 
มำก 

ดี
มำก 

ด ี
มำก 

ดี 
มำก 

ด ี
มำก 

ดี 
มำก 

ด ี
มำก 

    

 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผล
การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 คณะ กรรมกำร  คณะ กรรม 
กำร 

คณะ กรรม 
กำร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

             5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A 8 8 6  7 N/A 5.00 5.00  /  / 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554) 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
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 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการสัมมนา เรื่อง การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2551-2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 
24 - 25 กรกฎาคม 2551 โดยได้เชิญทุกภาคส่วน ได้แก่ คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย หัวหน้าภาควิชาทุก
ภาควิชา หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ หัวหน้างาน และผู้แทนคณาจารย์ร่วมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินตนเอง และร่วมกันยกร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของของ
แผนยุทธศาสตร์ (1.1-1-1) 
 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ .ศ. 2551-
2554 จนในที่ สุ ดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ ข้ อสรุป เ พ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555 (1.1-1-2) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ .ศ. 

2552-2555  ทั้งในรูปแบบแผ่นพับและโปสเตอร์ (1.1-2-1) แจกให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ นอกจากนี้ยัง
ได้ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์บน home page ของคณะศึกษาศาสตร์ (1.1-2-2) 
เพ่ือให้ภาควิชา/ส านักงานเลขานุการคณะได้เข้าถึงข้อมูล อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับ
ทราบโดยทั่วถึงกัน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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จากการจัดการสัมมนา เรื่อง การจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 24-25 
กรกฎาคม 2551 นั้น คณะศึกษาศาสตร์ได้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (1.1-3-1) คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้แปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นแผนงานประจ าปี (1.1-3-2)โดยมีแผนงานด้านการเรียน
การสอน แผนงานการวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนงานวิเทศ
สัมพันธ์ แผนงานพัฒนากายภาพ แผนงานพัฒนานิสิต ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบและด าเนินการตามแผน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะท างานชุดต่าง ๆ ร่วม
ด าเนินการ 

 
 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ แผนงานปฏิบัติการ

ประจ าปี โดยได้ก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนด้วย(1.1-4-1) 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ  
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว (1.1-5-1) 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นทางการปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก

เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2553 และครั้งที่ 2 เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 (1.1-6-1) 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ได้พิจารณาผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2553 ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 (1.1-7-1) 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ปี 2555-2559 โดยผ่านที่ประชุมของภาควิชาและ
คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ โดยที่ประชุมได้พิจารณาตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จของ
โครงการ รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ด้วย (1.1-8-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 8 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 เอกสารการจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตร์ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2551-
2554 

1.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555  
 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555 

แบบโปสเตอร์  
1.1-2-2 www.edu.ku.ac.th 
1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  คณะศึกษาศาสตร์ 
1.1.3-2  แผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
1.1-4-1 แผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 
1.1-5-1 แผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555 
1.1-6-1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน ประจ าภาคต้น  

ปีการศึกษา 2553 และภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 
1.1-7-1 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 
1.1.8-1 แผนปฏิบัติการ ปี 2555-2559 คณะศึกษาศาสตร์ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตำรำงท่ี  2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรม 

กำร 
คณะ กรรม 

กำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร   x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 8 ตัวบ่งชี ้        4.86 4.86   

2.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ N/A 7 7 6 7 N/A 5.00 5.00 / / 

2.2 อาจารย์ประจ าที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

74.5 65.07 72.5 70.05 72.5 70.05 60 60 5.00 5.00 5.00 / /  
114.5 103.5 103.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ
(เงื่อนไข 

2) 

65.07 70.05 70.05         

 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี  2.3 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรม 

กำร 
คณะ กรรม 

กำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร   x = ไม่บรรล ุ

2.3 อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 

1) 

33 28.82 24 23.19 24 23.19 30 30 4.80 3.86 3.86 x  x 
114.5 103.5 103.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

28.82 23.19 23.19         
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรม 

กำร 
คณะ กรรม 

กำร 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร   x = ไม่บรรล ุ

(เงื่อนไข 
2) 

2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ N/A 7 7 7 7 N/A 5.00 5.00 / / 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู ้

ข้อ N/A 7 7 5 6 N/A 5.00 5.00 / / 

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ข้อ N/A 7 7 7 7 N/A 5.00 5.00 / / 

2.7 ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ข้อ N/A 6 6 6 6 N/A 5.00 5.00 / / 

2.8 ระดับความส าเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ N/A 5 5 5 5 N/A 5.00 5.00 / / 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย  และด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 
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 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

  (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 

มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
กระบวนการในการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเริ่มต้นจากคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร

ระดับภาควิชา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน (หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย 1 คน) ด าเนินการจัดท าร่าง
หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพร้อมผลการวิจัยสถาบัน เสนอร่างหลักสูตรต่อที่ประชุม
ภาควิชาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์พิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ 
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ให้ความเห็นชอบ ในกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้
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น าเสนอคณะกรรมการการศึกษา มก. ให้ความเห็นชอบ ในกรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก่อน จึงน าเสนอคณะกรรมการการศึกษา มก . ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา มก. แล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
กลั่นกรองก่อนน าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขออนุมัติให้เปิดสอนได้ตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุ  

โดยในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์ได้ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน 3 หลักสูตร และ
ปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 9 หลักสูตร (2.1-1-1) 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
หากหลักสูตรใดไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
พ.ศ. 2548 หรือภาควิชาพิจารณาแล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร ให้เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการการศึกษา มก. ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อ 
สภามหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติปิดหลักสูตรจ านวน 2 หลักสูตร 
(2.1-2-1) 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 

ในปีการศึกษา 2553 ทุกภาควิชา ของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ทั้ง 16 ข้อ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 ทั้ง 17 ข้อ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญา
เอก จ านวน 1 หลักสูตร (2.1-1-1) มีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร (2.1-2-1) และ
มีหลักสูตรที่อายุไม่ถึง 5 ปี จ านวน 7 หลักสูตร ที่ก าลังด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายในปีการศึกษา 2555 (2.1-3-1) 
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4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตวับ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรระดับภาควิชา และคณะกรรมการหลักสูตรคณะ
ศึกษาศาสตร์ ท าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการวิจัยสถาบันที่อยู่ในรอบของการปรับปรุงทุกหลักสูตร  

คณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ ก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือแจ้ง 
สืบเนื่อง และพิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตรทุกเดือน เดือนละครั้ง ในกรณีที่ใกล้กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ คณะกรรมการฯ จะด าเนินการแจ้งทุกภาควิชาให้ด าเนินการเพ่ือให้แล้วเสร็จภายใน
กรอบเวลาที่ก าหนด เช่น การแจ้งให้ภาควิชาด าเนินการให้มีการจัดท า มคอ. 2  การจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ในกรณีที่
หลักสูตรด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว (2.1-4-1) และมีบันทึกข้อความ
ติดตามการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอายุเกิน 5 ปีและการจัดท า มคอ.2 (2.1-4-2) และการวิจัยสถาบันเพ่ือ
ประเมินหลักสูตรในรอบของการปรับปรุงทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

ทุกภาควิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรระดับภาควิชา คณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับภาควิชา และคณะกรรมการประจ าสาขาพิจารณาผลการเรียนระดับรายวิชา  เพ่ือ
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
(2.1-5-1) 

6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

ในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนร้อยละ 100 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก จ านวน 10 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก 
และแผน ข จ านวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 7 หลักสูตร รวม 22 หลักสูตร 
(2.1-6-1)  
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก 
และปริญญาเอก) มีจ านวนนิสติที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา โดยในปีการศึกษา 2553 มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญา
โทในทุกแผนการเรียน จ านวน 971 คน แบ่งเป็นจ านวนนิสิตที่เน้นการวิจัย จ านวน 559 คน และปริญญาเอก 
จ านวน 342 คน รวมจ านวนนิสิตที่เน้นการวิจัยทั้งหมดทุกระดับ จ านวน 901 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของ
จ านวนนิสิตทัง้หมด (2.1-7-1)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.1 N/A 7 ข้อ  N/A 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.1-1-1 หลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณา ปีการศึกษา 2553 
2.1-2-1 หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้ปิดหลักสูตร 
2.1-3-1 รายชื่อหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ที่ต้องปรับปรุงปีการศึกษา 2555 
2.1-4-1 บันทึกข้อความการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอายุเกิน 5 ปีและการจัดท า มคอ 2 
2.1-4-2 บันทึกข้อความติดตามการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอายุเกิน 5 ปีและการจัดท า มคอ.2 
2.1-5-1 รายชื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ภาควิชาการศึกษา 

รายชื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ภาควิชาอาชีวศึกษา 
รายชื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
รายชื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ภาควิชาพลศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ  
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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รายชื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
2.1-6-1 จ านวนหลักสูตรปริญญาโท 
2.1-7-1 จ านวนนิสิตปัจจุบันระดับปริญญาโท แยกคณะ/แผน (ณ วันที่ 22 กันยายน 2553)  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก    

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 60 

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 
ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 103.5 คน ลา

ศึกษาต่อ 6 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน 31 คน และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
จ านวน 72.5 คน คิดเป็นร้อยละ 70.048 ทั้งนี้เมื่อแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 พบว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 5.837 

 

 เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
103.5
72.5

   =  70.048 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

70.05
   =  5.837  คะแนน 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.2 74.5 65.07 72.5 70.05 5.00  

คะแนน 
5.00 

คะแนน 
60.00 บรรลุ 

114.5 103.5 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.2-1 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ในรายงานการประเมินตนเอง หน้า 20 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 30   

เกณฑ์มำตรฐำน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 6 ขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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ในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์มีอาจารย์ประจ า จ านวน 103.5 คน โดยมีต าแหน่งทาง
วิชาการระดับอาจารย์ จ านวน 51.5 คน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 28 คน ระดับรองศาสตราจารย์
จ านวน 24 คน ทั้งนี้มีจ านวนอาจารย์ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 3 คน ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 6 คน รวม 9 คน และขอประเมินการสอน จ านวน 24 คน 

 

 เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
103.5

24
   =  23.188 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

23.19
   =   3.865 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.3 33 28.821 24 23.188 4.80 
 คะแนน 

3.86 
คะแนน 

ร้อยละ 30 ไม่บรรล ุ
114.5 103.5 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.3-1 ข้อมูลจ านวนอาจารย์ในรายงานการประเมินตนเอง หน้า 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
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เป้ำหมำย  7  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  และดูแลควบคุมให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
1.1 คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดและด าเนินการตามแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ 

ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาควิชาต่างๆ โดยส ารวจความต้องการใน
การพัฒนาของคณาจารย์ด้านต่างๆในแต่ละภาค รวมทั้งใช้ผลจากการประเมินการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมา ซึ่ง
พบว่าคณาจารย์ในภาควิชาต่างๆต้องการพัฒนาตนเองในเรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียน แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต ที่เน้นการแบ่งปันความรู้จากวิธีปฏิบัติ
ที่ดี (Best practice) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการวิจัย นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้คณาจารย์พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการในสายงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีการศึกษา 2553 มีโครงการพัฒนาอาจารย์ จ านวน 4 โครงการดังนี้   

1) โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ในการให้การศึกษานิสิตรวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศนิสิตในเรื่องการสอน การวัดผล และการวิจัยในชั้นเรียน (2.4-1-1) 

2) โครงการแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิต  เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์ในภาควิชาต่างๆ ในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต (2.4-1-2) 
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3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Joomla เพ่ือให้คณาจารย์ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการ  
(2.4-1-3) 

4) โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี เพ่ือให้อาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.4-1-4) 

1.2 คณะศึกษาศาสตร์มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นประจ าทุกปี โดยมี
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจ าปีที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
และเป็นโอกาสสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงาน อันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานและความสุข
ของผู้ท างาน โครงการนี้เป็นโครงการที่บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ บุคลากร
สายสนับสนุนยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการท างานเป็นรายบุคคล โดยได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วม
โครงการที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน ในปีการศึกษา 2553 ศึกษาดูงานส านักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2.4-1-5) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
คณะศึกษาศาสตร์มีการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรสานสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ บุคลิกภาพ 

และความสามารถที่จะมาด ารงต าแหน่งอาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ โดยการใช้รูปแบบของ
คระกรรมการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสรรทุนโดยมีกองทุนคณะ
ศึกษาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนคณาจารย์ในการศึกษาและอบรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ และ
สนับสนุนทุนการเสนอผลงานวิจัยทั้งประชุมระดับชาติและนานาชาติ และกองทุนสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
การพัฒนาทั้งการศึกษา จัดท าผลงานและ (2.4-2-1) 

คณะศึกษาศาสตร์จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ University 
Northern Colorado (UNC) (2.4-2-2) ในการส่งคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษาใน
ประเทศไทยให้มีประสบการณ์ต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2553 นี้มีคณาจารย์ร่วมโครงการ จ านวน 2 คน 
ได้แก่ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา (2.4-2-3)  และ ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนาสิทธิ์ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  (2.4-2-4) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการในสายงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีการศึกษา 2553 มีโครงการพัฒนาอาจารย์ จ านวน 4 โครงการดังนี้   

1) โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ในการให้การศึกษานิสิตรวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศนิสิตในเรื่องการสอน การวัดผล และการวิจัยในชั้นเรียน (2.4-1-1) 

2) โครงการแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิต  เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์ในภาควิชาต่างๆ ในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต (2.4-2-5) 
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3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Joomla เพ่ือให้คณาจารย์ได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการ  
(2.4-2-6) 

4) โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี เพ่ือให้อาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (2.4-2-7) 

 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะศึกษาศาสตร์มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยส่งเสริมให้บุคลากรทั้งคณะได้รับการตรวจ

สุขภาพประจ าปี (2.4-3-1) และสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้บุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้ มีโครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นทั้งคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ในโครงการสัมมาทิฐิของคณะศึกษาศาสตร์ (2.4-3-2) นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสัมมนาบุคลากรและ
ศึกษานอกสถานที่ทั้งใน(2.4-3-3) และต่างประเทศเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจของบุคลากรที่ได้ร่วมโครงการ
เพ่ิมเติมจากการได้รับประสบการณ์ท่ีกว้างขึ้น(2.4-3-4) 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรน าน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง โดย ผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ภาควิชา และสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งการใช้ข้อมูลที่ได้
จากการประเมินการจัดการเรียนการสอนของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการจัดการความรู้  
(2.4-4-1)ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในการน าประสบการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการบูรณาการ
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษและการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้างาน (2.4-4-2) เพ่ือติดตาม ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานและพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2553 ส านักงาน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ โดย งานคลังและพัสดุได้จัดโครงการจัดการความรู้ด้านงานคลังและพัสดุ เรื่อง 
ตรวจหลักฐานอย่างไรให้สร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวท
ยะ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนระเบียบด้านงานคลั งและพัสดุ เนื่องจากที่
ผ่านมางานคลังและพัสดุพบปัญหาจากการปฏิบัติงานว่า ผู้ปฏิบัติงานคลังและพัสดุของหน่วยงานย่อย คือจาก
ภาควิชาและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มักไม่เข้าใจระเบียบด้านงานคลังและพัสดุ ส่งผลให้
เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆ ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ต้องส่งกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอคณบดีอนุมัติเบิกจ่ายได้ (2.4-4-3) 
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5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในรอบปีการศึกษา 2553 มีการจัดประชุมจ านวน 
3 ครั้ง มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ (2.4-5-1) ดังนี้  

5.1 คณะศึกษาศาสตร์จัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ โดยการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ(2.4-5-2) และการแจ้งเวียนทาง
เอกสารถึงคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดท าการ์ตูนเพ่ือให้ความรู้และส่งเสริม
จรรยาบรรณในสารศึกษาศาสตร์เป็นประจ าทุกเดือน  และมีการจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและช่วยวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปีนี้ได้จัด
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและช่วยวิชาการ ประจ าปี 
2553 และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบโล่ให้แก่บุคลากรดี เด่นในการจัดงานสัมมาทิฐิ  
คณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ทางคณะศึกษาศาสตร์ถือแนวทางที่ส าคัญในการมุ่งเน้น
การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยในการจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นจะถือการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่ว
กัน  อีกทั้งในการจัดโครงการประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบโล่ และการลงข่าวผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง  ๆ ทาง
จรรยาบรรณทั้งในสารศึกษาศาสตร์ และเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นการน าเสนอแบบอย่างที่ดีและการ
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณประการหนึ่งด้วย (2.4-5-3) 

5.2 ในส่วนของการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องนั้น ตลอดในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ฯ ของ
คณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้รับการแจ้งถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรแต่อย่างใด 
โดยในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ประจ าเดือนนั้น คณบดีจะแจ้งให้ทราบอย่าง
สม่ าเสมอถึงข้อมูล การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติหากพบว่ามีผู้ร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ 
ตลอดจนในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2554 ได้มีการเน้นย้ าถึงการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณอีกด้วย 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน 
ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 
2553 ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในปี 2553 มีบุคลากรสายวิชาการได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นและระดับดี 
จ านวน 22 คน และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและช่วยวิชาการได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรระดับ
ดีเด่นและระดับชมเชยจ านวน 17 คน ทั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 1 คน และ บุคลากร
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สายสนับสนุนวิชาการ 3 คน ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย (2.4-6-1) นอกจากนี้ในรอบปี 
2553 อาจารย์และนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ยังได้รับรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์จากสภา
คณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน (2.4-6-2) 

ทั้งนี้มีจ านวนอาจารย์ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 3 คน ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์จ านวน 6 คน รวม 9 คน และขอประเมินการสอน จ านวน 24 คน  (2.4-6-3) 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะศึกษาศาสตร์มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินโครงการพัฒนา
บุคลากรที่คณะฯ จัดในปีก่อนมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจท าโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในปี
ปัจจุบัน (2.4-7-1) ในส่วนของการพัฒนาคณาจารย์ ภาควิชาได้น าผลการพัฒนาอาจารย์ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคณาจารย์ต่อไป  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.4 N/A 7 ข้อ  N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

2.4-1-1 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์  
2.4-1-2 โครงการแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิต   
2.4-1-3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Joomla 
2.4-1-4 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
2.4-1-5 แผนพัฒนาบุคลากร 
2.4-2-1 กองทุนคณะศึกษาศาสตร์ 
2.4-2-2 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) 
2.4-2-3 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของ ดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ  
2.4-2-4 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของ ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนาสิทธิ์  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.4-2-5 โครงการแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิตและผลการด าเนินงาน 
2.4-2-6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Joomla และผล

การด าเนินงาน 
2.4-2-7 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีและผลการด าเนินงาน 
2.4-3-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.10116/ว.114 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2554 เรื่องการให้บริการตรวจ

สุขภาพประจ าปี 2554 กับบุคลากรของ มก. 
2.4-3-2 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2553) หน้า4 
2.4-3-3 โครงการสัมมนาบุคลากรของส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
2.4-3-4 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2553) หน้า4 
2.4-4-1 โครงการจัดการความรู้ 
2.4-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการคณะ 
2.4-4-3 โครงการจัดการความรู้ด้านงานคลังและพัสดุ เรื่อง ตรวจหลักฐานอย่างไรให้สร้างสรรค์ 
2.4-5-1 รายงานประจ าปีการด าเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553(1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) 
2.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ และรายงานการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณฯ 
2.4-5-3 สารศึกษาศาสตร์ บันทึกวิดีทัศน์การประชุม 
2.4-6-1 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2553) หน้า 3 และหน้า 4 
2.4-6-2 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2554 ) หน้า4 
2.4-6-3 แบบสรุปจ านวนอาจารย์ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.4-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการคณะ 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า  8 FTES ต่อ

เครื่อง 
 2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ

ใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 
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 3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
 4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  
 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน

เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 
คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดการบริการให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานทุกภาควิชา จัดเตรียมเครื่อง

คอมพิวเตอร์และห้องบริการเพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอนตามสัดส่วนจ านวนนิสิตในความดูแล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

- ภาควิชาการศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นิสิต จ านวน 33 เครื่อง 
- ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นิสิต จ านวน 1 

เครื่อง  
- ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นิสิต จ านวน 70 เครื่อง  
- ภาควิชาพลศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นิสิต จ านวน 10 เครื่อง  
- ภาควิชาอาชีวศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นิสิต จ านวน 26 เครือ่ง  
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ยังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการให้บริการการเรียนการสอนและอบรม

เชิงปฏิบัติการเป็นบริการเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องบริการแบบกลุ่ม จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัด
ให้บริการแก่นิสิต จ านวน 40 เครื่อง 

ศูนย์วัสดุการศึกษา มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แบบรายบุคคลในพื้นที่ของงานห้องสมุด จ านวน 11 
เครื่อง 

ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานส่วนกลางให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้องบริการ
ทั้งแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคล มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการแก่นิสิต จ านวน 63 เครื่อง  

ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นิสิตจ านวน 254 เครื่อง(2.5-1-1) และมี
จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับส านักบริการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3,583 เครื่อง (2.5-1-2) รวมเป็น 3,837 เครื่อง ในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์
มี  FTES เท่ากับ  2165.16 (2.5-1-3) คิดเป็น 1.77 FTES ต่อเครื่อง 
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2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีบริการห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นห้องสมุด
ภายในของคณะฯ มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 280 ตารางเมตร เปิดท าการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ (2.5-2-1)ในส่วน
การสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนิสิตสามารถใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องบริการศูนย์
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาได้ด้วย(2.5-2-2) 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คณะศึกษาศาสตร์มีบริการด้านกายภาพโดยเฉพาะห้องเรียนและห้องปฏิบัติการรวมทั้ง สื่อการศึกษา
ในความดแูลของแต่ละภาควิชา มีบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ทุกอาคารเรียน มีบริการห้อง
ประชุมและสัมมนาจากบริการส่วนกลางมีบริการลิฟต์โดยสาร ส าหรับอาคารเรียน 4 ชั้น ให้ความสะดวกใน
การใช้พื้นท่ีกลางแจ้งส าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง การพัฒนาคุณภาพนิสิตและนันทนาการ(2.5-3-1) 

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์มีบริการสิ่งอ านวยการความสะดวกด้านต่างๆ บริการข้อมูลงานทะเบียนนิสิต ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(2.5-4-1) คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค (หนู) (2.5-4-2) 
เพ่ือสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารทุกหลังและพ้ืนที่รอบอาคาร ด้านการรักษาพยาบาลใช้งานด้านทรัพยากร
ร่วมกันกับสถานพยาบาล มก. มีบริการร้านอาหารโดยความร่วมมือของเอกชน ส ารองพ้ืนที่สีเขียว ส าหรับ
กิจกรรมกีฬาและการพักผ่อน มีป้ายนิเทศ มีป้ายประชาสัมพันธ์ และระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ มีศาลาพักผ่อน เพื่อคุณภาพชี้วัดของนิสิต 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนพ้ืนที่โดยรอบ 
มีระบบประปาพร้อมเครื่องสุขภัณฑ์อย่างเพียงพอ มีบริการตู้น้ าเย็นพร้อมดื่มประจ าอาคาร มีเจ้าหน้าที่เทคนิค
อ านวยความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าประจ าอาคาร บริการห้องเรียน และห้องประชุม ทั้งแบบปรับอากาศและ
แบบประหยัดพลังงาน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด
เพ่ือความปลอดภัยของพ้ืนที่ส่วนกลาง มีระบบกระจายเสียงเพ่ือแจ้งข่าวและเหตุด่วน ทุกชั้นของอาคาร ติดตั้ง
ระบบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชั้นของอาคาร (2.5-5-1)  

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟเพ่ือให้
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ได้ตระหนักถึงอันตรายจากเหตุไฟไหม้และเรียนรู้วิธีการ
ป้องกัน เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงที่ถูกต้อง (2.5-5-2) 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้กองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าระบบประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการจาก
มหาวิทยาลัย การให้บริการจากคณะ ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์มีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
ให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2553 (2.5-6-1) ดังนี้ 
 ความพึงพอใจเกี่ยวกับห้องเรียน    ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 

ความพึงพอใจเกี่ยวกับห้องสมุดคณะ   ได้คะแนนเฉลี่ย 3.98 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับห้องคอมพิวเตอร์  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.86 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการของคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.92 
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน

เลขานุการคณะ  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ซึ่งหน่วยอาคาร สถานที่และยานพาหนะ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 
ส่วนหน่วยทะเบียนและประเมินผล มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.28 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องเสนอแผนพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ คณะศึกษาศาสตร์ก าลังด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 54 เครื่อง 
เพ่ือทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมของศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์วัสดุการศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้รับ
บริการที่ดีข้ึน(2.5-7-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.5 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-1 ข้อมูลจ านวนคอมพิวเตอร์ของภาควิชาและศูนย์ต่าง ๆ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-2 ข้อมูลการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จากส านักบริการ

คอมพิวเตอร์  
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.5-1-3 ตารางแสดงจ านวนนิสิตเต็มเวลา(FTES) คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
2.5-2-1 รายงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ และสถิติผู้ใช้บริการของศูนย์วัสดุการศึกษา 
2.5-2-2 สรุปกิจกรรมด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 
2.5-3-1 รายงานสภาพพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร 3 หลังและพ้ืนที่สนาม 
2.5-4-1 Home page คณะศึกษาศาสตร์ 
2.5-4-2 โครงการควบคุมสัตว์และพาหนะน าโรค(หน)ู 
2.5-5-1 ระเบียบการปิดเปิดอาคาร หลักฐานการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ.,  

ผู้ดูและระบบ TV วงจรปิด, เอกสารการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง 
2.5-5-2 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 หน้า 6 
2.5-6-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.10107/ว.0409 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 เรื่อง ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ประจ าปีการศึกษา 2553 และการรายงานผล
การด าเนินการ 

2.5-6-2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเลขานุการคณะ ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2553 ของหน่วยอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 

2.5-6-3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเลขานุการคณะ ภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2553 ของหน่วยทะเบียนและประเมินผล 

2.5-7-1 เอกสารขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 

 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  
 2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน  
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
 7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดให้ทุกภาควิชาจัดท าประมวลการสอนทุกรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ก่อนเปิดภาคเรียน  และคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสาขาวิชาต่างๆ จัดประชุมกรรมการ
วิชาการ เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้นิสิตค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง และเน้นการใช้เทคโนโลยี (2.6-1-1) รวมถึงมีโครงการจัดการแข่งขันด้านการสอน (2.6-1-2 และ 
 2.6-1-3) โครงการประกวดสื่อการสอน (2.6-1-4)  โครงการประกวดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน  
(2.6-1-5)  และเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้ง
ที่ 10/2553 และรายชื่อนิสิตรับเกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2553 
(2.6-1-6)  นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ยังเปิดโอกาสให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกภาคการศึกษา ภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง รวมเป็น 4 ครั้งต่อปีการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์น าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร (2.6-1-7) 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดให้ทุกภาควิชาที่มีหลักสูตร มคอ. 2 จัดท า มคอ. 3 และมคอ. 4  และ
ประมวลการสอนทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนทุกหลักสูตร  ส่วนหลักสูตรที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท า มคอ. 2 
ได้ก าหนดให้มีการจัดท าประมวลการสอนทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนตาม
ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย (2.6-2-1 และ 2.6-2-2)  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย  
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คณะศึกษาศาสตร์ได้มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนในทุกหลักสูตร  กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ดังเช่น การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การท าโครงการต่างๆ  การเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติดังเช่น ใน
ระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์: การปฏิบัติการสอนและวิจัยในชั้นเรียน 
(2.6-3-1) และเอกสารจากการประเมินตนเองของภาควิชาต่างๆ (2.6-2-1) และในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกมีการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนและการท าวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีรายวิชาที่มีการจัดให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มีการเชิญอาจารย์พิเศษมา
บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่นิสิต (2.6-2-1) รวมทั้งมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เช่น ศึกษาดู
งานในโครงการย่อยภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียว (2.6-4-1) และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 
จังหวัดนครนายก (2.6-4-2) เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้จากสภาพจริง นอกจากนี้ยังมีการส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูยังโรงเรียนต่างๆอีกด้วย (2.6-4-3) 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน  ตามโครงการพัฒนาอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วง สิงหาคม 2553 - 
พฤษภาคม 2554  โดยประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทุกภาคเข้าร่วมโครงการวิจัยในชั้นเรียน  และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย จนกระท่ังการน าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2554 มีอาจารย์เข้าร่วมน าเสนอผลการวิจัยทั้งสิ้น 22  คน จากผลด าเนินการวิจัยท าให้อาจารย์ได้
พัฒนาการจัดการสอนของตนเอง และการเรียนรู้ของนิสิต  (2.6-5-1) 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการสรุปผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชาประจ าปีการศึกษา 
2553 ทั้งภาคต้น และภาคปลาย ในแต่ละภาคมีผลการประเมิน 2 ระยะ  

โดยผลการประเมินในภาคต้นครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย  4.51  และครั้งที่ 2  มีค่าเฉลี่ย  4.55  ประเด็นที่
เห็นได้ชัดที่มีค่าในระดับสูงที่สะท้อนบทบาทของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ  การเปิด
โอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  แต่มีบางประเด็นแม้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากแต่
อยู่ล าดับท้าย เป็นเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยี  และการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ผลการประเมินในภาคปลายครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ย  4.48  และครั้งที่ 2  มีค่าเฉลี่ย  4.51 ผลการ
ประเมินเป็นไปในท านองเดียวกับภาคต้น  (2.6-1-7) 
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7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการสรุปผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชาประจ าปีการศึกษา 
2553 ทั้งภาคต้นและภาคปลายโดยผ่านที่ประชุมสาขาวิชา ภาควิชา  และสรุปส่งคณะฯ  ในกรณีที่ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนิสิต อาจารย์ประจ าวิชาได้เสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ในภาค หรือปีการศึกษาถัดไป จากผลการประเมินใน
ภาพรวมของคณะพบว่า ประเด็นการน าสื่อเทคโนโลยีสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนแม้อยู่ในระดับดีมาก 
แต่อยู่ในช่วงท้าย  คณะกรรมการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ เช่น การ
อบรมการจัดท าเวบไซต์การผลิตเอกสารด้วยสื่อดิจิตัล (2.6-7-1) นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ยังก าหนดให้
ทุกภาควิชาที่มีหลักสูตร มคอ. 2 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ในกรณีที่หลักสูตรด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว 
 (2.6-2-1) 

 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.6 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-1-1 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2553 และครั้งที่ 3/2553 
2.6-1-2 โครงการ “ประชันการสอน คณะศึกษาศาสตร์” 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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2.6-1-3 โครงการ Teaching contest ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 1 
2.6-1-4 โครงการประกวดสื่อการสอน 
2.6-1-5 โครงการประกวดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน 
2.6-1-6 เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ครั้งที่ 10/2553 
รายชื่อนิสิตรับเกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจ าปีการศึกษา 2553 

2.6-1-7 รายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์
โดยนิสิต ภาคต้น และภาคปลาย ประจ าปีการศึกษา 2553 

2.6-2-1 รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาการศึกษา 
รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาอาชีวศึกษา 
รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาพลศึกษา 
รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
รายงานการประเมินตนเอง ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

2.6-2-2 ประมวลการสอนประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์:การปฏิบัติการสอน 
2.6-3-1 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์:การปฏิบัติการสอนและวิจัยในชั้นเรียน 
2.6-4-1 บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานในโครงการย่อยภายใต้โครงการ 

วิทยาเขตสีเขียว 
2.6-4-2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 
2.6-4-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
2.6-5-1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอน  ตาม

โครงการพัฒนาอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าหนดการน าเสนอผลงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.6-7-1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเวปไซด์ โดยใช้ Joomla 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2553 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6  ข้อ 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  
 2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  
 4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 
 6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาต ิ(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง)  

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย

ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2553 (2.7-1-1) รายงานการประเมิน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (2.7-1-2) และรายงานการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (2.7-1-3) เมื่อครบรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตร  

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต    

คณะศึกษาศาสตร์ได้น าผลจากการส ารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียน (2.7-2-1)  

 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณท่ีเอ้ือต่อ

การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
  คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุนในด้านทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องพักนิสิต และมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านคุณลักษณะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น โครงการฝึก
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ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  English Online (2.7-3-1) โครงการ Exchange student 
program: One semester at Griffith University in Australia (2.7-3-2) นอกจากนี้ยังใช้งบประมาณของ
ฝ่ายวิชาการในการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (2.7-3-3) การอบรมอาจารย์ด้าน IT (2.7-3-4) และการให้ทุนอาจารย์ไปน าเสนองาน
ต่างประเทศ (2.7-3-5) 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์จัดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอนและการวิจัยส าหรับนิสิต
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) การมอบหมาย
งานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้าฟังและน าเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การประชุมระดับชาติ และนานาชาติต่างๆ (2.7-4-1)  

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยคณะ 
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปี อาทิเช่น ค่ายปลูกจิตส านึกศึกษาศาสตร์(2.7-5-1) ปฐมนิเทศมอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู
(2.7-5-2)   วันไหว้ครู(2.7-5-3) สง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใส(2.7-5-4) และวันปัจฉิมนิเทศ(2.7-5-5) เป็นต้น 
และระดับบัณฑิตศึกษา อาทิเช่น กิจกรรมวันไหว้ครู(2.7-5-6) เป็นต้น 

6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมี
การน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และโครงการค่าย
ประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(2.7-6-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.7 N/A 6 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2553 
2.7-1-2 รายงานการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 
2.7-1-3 รายงานการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 
2.7-2-1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
2.7-3-1 โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  English Online  
2.7-3-2 โครงการอบรมระยะสั้น Intensive English for Office staffs 

โครงการ Exchange student program: One semester at Griffith University 
in Australia 

2.7-3-3 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
2.7-3-4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสร้างเอกสารดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน 
2.7-3-5 รายงานการประชุมคณะท างานการด าเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง

ทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3/2553 
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2.7-4-1 โครงการพัฒนาความสามารถด้านการเรียนการสอนและการวิจัยส าหรับนิสิต
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) 
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่องการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง การวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
เอกสารประชาสัมพันธ์ (Website: http://isc.edu.ku.ac.th/kuiced2011/) 
ตารางการน าเสนองานวิจัย ระดับนานาชาติ The 2nd Kasetsart University 
International Conference on Education 2011  

2.7-5-1 สรุปโครงการค่ายปลูกจิตส านึกศึกษาศาสตร์ 
2.7-5-2 สรุปโครงการมอบลูกเป็นศิษย์มอบชีวิตเป็นครู 
2.7-5-3 สรุปโครงการวันไหว้ครู 
2.7-5-4 สรุปโครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใส 
2.7-5-5 สรุปโครงการวันปัจฉิมนิเทศ 
2.7-5-6 กิจกรรมวันไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.7-6-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการนานาชาติ 
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
โครงการค่ายประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการวิทยานิพนธ์  
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  5  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 

http://isc.edu.ku.ac.th/kuiced2011/
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 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริ มตาม

ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดย

ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้  
 5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่

ต้องการส่งเสริมไว้อย่างชัดเจนคือ การแต่งกายงามตามระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่รณรงค์ให้นิสิตแต่งกายให้ถูกระเบียบ โดยได้ระบุไว้ในมติท่ีประชุมครั้งที่ 
6/2553(2.8-1-1) 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 
1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดท าโปสเตอร์ ไวนิล(2.8-2-1) รณรงค์การแต่งกายงามตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ผู้บริหาร นิสิต คณาจารย์ได้ทราบทั่วทั้งคณะ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยัง
ประธานสาขาวิชาต่างๆให้ช่วยดูแลการแต่งกายของนิสิตให้ไปเป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัยด้วย(2.8-2-2 
และ  2.8-2-3) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนิสิตขึ้น โดยมีการรณรงค์การ
แต่งกายงามตามระเบียบนิสิตผ่านโปสเตอร์ ไวนิล โดยใช้รูปนิสิตแบบอย่างการแต่งกายงามที่คัดเลือกจาก
สาขาวิชาต่างๆจ านวน 12 คน(2.8-3-1) 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

มีการประเมินผลโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
พบว่าผลประเมินบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ (2.8-4-1) 
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5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์มีนิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ดังนี้ 

1. นายศุภกานต์ อมรสิงห์ นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลดีมาก จากการประกวดรางวัลนิสิต/
นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(2.8-5-1)  

2. นางสาวจีระวรรณ เกษสิงห์ บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวด
รางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (2.8-5-2) 

3. นายศิริชัย ทวีชาติ นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดีจากพุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2.8-5-3) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.8 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตครั้งที่ 6/2553 
2.8-2-1 รูปถ่ายโปสเตอร์ ไวนิล รณรงค์การแต่งกายงามตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
2.8-2-2 บันทึกที่ศธ.0513.10901/นทป(ว) 156 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง ขอความ

ร่วมมือดูแลนิสิตแต่งกายให้ถูกระเบียบ 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.8-2-3 บันทึกที่ศธ.0513.10901/นทป(ว) 168 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 เรื่อง  

ขอประชาสัมพันธ์โครงการปีแห่งการแต่งกายงามตามระเบียบนิสิต 
2.8-3-1 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนิสิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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2.8-4-1 สรุปประเมินผลโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนิสิต 
2.8-5-1 ส าเนาเกียรติบัตรของนายศุภกานต์ อมรสิงห์ 
2.8-5-2 ส าเนาเกียรติบัตรของนางสาวจีระวรรณ เกษสิงห์ 
2.8-5-3 บันทึกจากกองกิจการนิสิตที่ศธ.0513.10104/ว 1277 ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายชื่อนิสิตรับมอบรางวัลความประพฤติดี ประจ าปี พ.ศ. 
2554  

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี ้

หน่วย 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศกึษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต        5.00 5.00   
3.1 ระบบและกลไกการ

ให้ค าปรึกษาและ
บริการดา้นข้อมูล
ข่าวสาร 

ข้อ N/A 7 7 7 7 N/A 5.00 5.00 / / 

3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ N/A 6 6 6 6 N/A 5.00 5.00  /  / 

3.3 ระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตร ี

ข้อ N/A 5 5 5 5 N/A 5.00 5.00  /  / 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนมูลข่ำวสำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
 2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
 4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการประชุมผู้ปกครองกับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาในงานปฐมนิเทศ มอบลูก

เป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู เพ่ือให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้ปกครองและอาจารย์ และตอบข้อซักถามต่างๆ
เกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต (3.1-1-1) และยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาควรให้
ค าปรึกษาและแนะแนวทางแก่นิสิต โดยมีการบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาลงในคู่มือนิสิตที่ขอรับค าปรึกษา
ด้วย (3.1-1-2) 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดท าบอร์ดเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆไว้ที่หน้าสโมสรนิสิต 

อีกทั้งยังมีบอร์ดติดประกาศเรื่องทุนการศึกษา การอบรม การรับสมัครงาน ที่หน้าห้องหน่วยทะเบียนประ
ประเมินผล (3.1-2-1) และยังได้จัดตั้ง Facebook กลุ่มสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีสมาชิกที่เป็นนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์กว่า 500 คนเข้าร่วม (3.1-2-2)  โดยจะเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต เช่น กิจกรรม ทุนการศึกษา หรือการอบรม เป็นต้น  อีกทั้งยังมีระบบการส่งข้อความสั้น 
(SMS) เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้นิสิตทั้งคณะได้รับทราบ (3.1-2-3) 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง

ตลอดทั้งปีในรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิชาการและวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาอาทิเช่น 
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โครงการประชันการสอนคณะศึกษาศาสตร์ โครงการTeaching Contest ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 โครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น (3.1-3-1)   

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
คณะศึกษาศาสตร์ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Web site ของคณะศึกษาศาสตร์ (3.1-4-1)  และได้ท า

การเชื่อมต่อไปยัง Web site ของชมรมศิษย์เก่าสามารถท าให้ศิษย์เก่าได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ  

 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 

อาทิเช่น งาน ปาฐกถาทางวิชาการหัวข้อ “จากครู...สู่ศิษย์ แนวคิดจิตวิทยาในศตวรรษที่ 21” ของภาควิชา
จิตวิทยาและแนวแนวการศึกษา (3.1.5-1) งานจัดประชุมรวมศิษย์เก่าประจ าปีและการจัดกิจกรรมประกวด
สื่อในศิษย์เก่าของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (3.1.5-2) กิจกรรม Home Coming Day เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้ระหว่างศิษย์เก่าของภาควิชาพลศึกษา (3.1.5-3) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการในข้อ 1-3 มีค่าเฉลี่ย ดังนี้ (3.1.6-1) 
ข้อ 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 4.08 
ข้อ 2 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต มีค่าเฉลี่ย 3.87 
ข้อ 3 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 4.31 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนิสิต 
คณะศึกษาศาสตร์มีการส ารวจข้อมูลจากนิสิต ศิษย์เก่า คณาจารย์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ

บริการที่คณะจัดให้ทุกด้าน โดยได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประเมินได้ทางหน้าเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์  
(3.1-7-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 โครงการปฐมนิเทศ มอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู 
3.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-2-1 รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสโมสรนิสิต และหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผล 
3.1-2-2 Facebook กลุ่มสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
3.1-2-3 ระบบการส่งข้อความสั้น (SMS)  
3.1-3-1 โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตของสโมสรนิสิต 
3.1-4-1 Website ชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 
3.1-5-1 งาน ปาฐกถาทางวิชาการหัวข้อ “จากครู...สู่ศิษย์ แนวคิดจิตวิทยาในศตวรรษที่ 21” 

 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-5-2 งานจัดประชุมรวมศิษย์เก่าประจ าปีและการจัดกิจกรรมประกวดสื่อในศิษย์เก่า 
3.1-5-3 กิจกรรม Home Coming Day 
3.1-6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
3.1-7-1 ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
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-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่าง
คณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน(3.2-1-1) 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้มีการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดย

ผ่านการท ากิจกรรม(กระบวนการ PDCA) การอบรมให้ความรู้ในโครงการอบรมทักษะผู้น านิสิต(3.2-1-2) 
3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
นิสิตระดับปริญญาตรีได้น าความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PDCA ไปน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้ง 

5 ประเภท โดยมีการประชุมวางแผนเพ่ือเตรียมการจัดโครงการ มีขั้นตอนการด าเนินงาน มีการประเมินผล 
และมีการประชุมเพ่ือสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไปทุกโครงการ(3.2.3-1) 
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม 3 ด้านคือ กิจกรรม
วิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม(3.2.3-2) 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดโครงการอบรมทักษะผู้น านิสิต เพ่ือให้ตัวแทนสโมสรนิสิตรุ่นเก่า
และรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างาน/การจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรคการ
ท างาน แนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน/จัดกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม หรือการ
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บริหารงานในสโมสรนิสิตในปีต่อไปให้ดีขึ้น (3.2.4-1) อีกทั้งยังจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ
ร่วมกัน เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายการพัฒนากิจกรรมต่างๆร่วมกัน 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนิสิตระหว่างสถาบันอีกด้วย (3.2.4-2) 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้มีการประชุมและติดตามการประเมินผลกิจกรรมพัฒนานิสิตตามตัว

บ่งชี้ที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง โดยให้กิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นแล้วให้ส่งรูปเล่มสรุปประเมินผลภายใน 2 เดือน
หลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นลง และมีการติดตามผ่านที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากมีกิจกรรมใด้
ไม่ได้ส่งสรุปประเมินผลกิจกรรม (3.2.5-1 และ 3.2.5-2) 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดโครงการอบรมทักษะผู้น านิสิตและสัมมนาคณะกรรมการฝ่าย

พัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยได้น าผลการประเมินการจัดโครงการปีการศึกษา 2553 มาปรับปรุงการ
จัดการกิจกรรมในปีการศึกษา 2554 ต่อไป (3.2.6-1 และ 3.2.6-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.2 N/A 6 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิตปีการศึกษา 2553 
3.2-2-1 สรุปโครงการอบรมทักษะผู้น านิสิต 
3.2-3-1 ตัวอย่างสรุปรูปเล่มโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตรี 
3.2.3-2 ตัวอย่างสรุปรูปเล่มโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
3.2-4-1 สรุปโครงการอบรมทักษะผู้น านิสิต 
3.2-4-2 Teaching Contest ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 
3.2-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต 
3.2-5-2 ตัวอย่างสรุปรูปเล่มโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต 
3.2-6-1 สรุปโครงการอบรมทักษะผู้น านิสิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 6 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-6-2 สรุปการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ  เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา

และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 4.  มีการประเมนิผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
 5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 
คณะศึกษาศาสตร์มีค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 76/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษา

วิชาการระดับปริญญาตรี โดยมีคณบดีเป็นที่ปรึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ มีรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นรองประธานกรรมการ ประธานสาขาวิชาระดับปริญญาตรีทุกสาขารวม  6 สาขา
เป็นกรรมการ หัวหน้างานบริการการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้วางกรอบการด าเนินงานให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา การจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษา ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการด าเนินการให้ค าปรึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.3-1-1) 

 
 
2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการฯ จัดเตรียมเครื่องมือและข้อมูลในการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีให้แก่

อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยเอกสารข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ข้อมูลทุนการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย และเอกสารที่ทาง
คณะศึกษาศาสตร์จัดท าขึ้น ได้แก่ คู่มือนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คู่มือการศึกษาหลักสูตรผลิตครูการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) สมุดบันทึกข้อมูลนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ระเบียบกองทุนคณะ
ศึกษาศาสตร์ และใบรายงานคะแนนในแต่ละภาคการศึกษา  
 คณะกรรมการฯ ได้จัดท าสมุดบันทึกข้อมูลนิสิตเพ่ือแจกให้อาจารย์ที่ปรึกษาในทุกปีการศึกษาเพ่ือให้
อาจารย์บันทึกข้อมูลของนิสิตที่เข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษาและใช้บันทึกข้อมูลของนิสิตทั้งในการศึกษาและ
ด้านอื่นๆของนิสิตทุกครั้งที่มาขอรับค าปรึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา ท าให้อาจารย์มีข้อมูลที่ต่อเนื่องและเป็น
ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในแต่ละครั้งด้วย (3.3-2-1) 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการฯ มีการประชุมเพ่ือวางแผนการท างานและหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต 
รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดังปรากฏในรายงานการประชุม
คณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (3.3-3-1) 

4. มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
คณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการ

พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา และปัญหาอุปสรรคในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ในการสัมมนาอาจารย์
ที่ปรึกษาประจ าปี และในการประชุมของคณะกรรมการฯ (3.3-3-1) ในปีการศึกษา 2553 ได้จัดโครงการ
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งคือการประเมินผลระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-4-1) 

5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จากรายงานผลการวิจัยการประเมินการทดลองใช้ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2552 และสรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2552 (3.3-5-1) มีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ ปรับปรุงการด าเนินงานของระบบการให้ค าปรึกษา
วิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้  

1) จัดการฝึกอบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา  
2) กระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการด าเนินการบันทึกข้อสรุปการให้ค าปรึกษา และน าเสนอข้อมูล

ป้อนกลับมายังคณะกรรมการการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆให้มากขึ้น  
3) กระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้ค าแนะน าและดูแลนิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2 

อย่างใกล้ชิด  
4) ในการประชุมนิสิตของสาขา อาจารย์ที่ปรึกษาควรชี้แจงและท าความเข้าใจกับนิสิตในเรื่อง

เกี่ยวกับหลักสูตรที่ก าลังศึกษา ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา และระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย และ  

5) มอบหมายงานบริการการศึกษาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และบริการที่มหาวิทยาลัย
จัดให้นิสิตมากขึ้น  
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ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้ประธานสาขาวิชากระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่
ในข้อ 2 3 และ 4 ผ่านการประชุมของสาขาวิชา (3.3-3-1) และคณะกรรมการฯ ได้จัดโครงการสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2553 ขึ้น โดยจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรมา
บรรยายเกี่ยวกับเทคนิคให้ค าปรึกษา และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี (best practice) เรื่องการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการจากตัวแทนสาขาวิชาต่างๆ และประเมินระบบ (3.3-5-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.3 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

3.3-1-1 ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 76/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรี 

3.3-2-1 สมุดบันทึกข้อมูลนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 
3.3-4-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2553 
3.3-5-1 รายงานผลการวิจัยการประเมินการทดลองใช้ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการคณะ

ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552  
3.3-5-2 สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 

2552 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมิน
ตำม

เป้ำหมำย  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

คณะ  กรรมกำร คณะ กรรม
กำร 

คณะ กรรม
กำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย (สกอ.) 3 ตัวบ่งชี้        5.00 4.33   

4.1 ระบบและ
กลไกการ
พัฒนา
งานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ N/A 7 6 7 7 N/A 5.00 4.00 / x  

หมำยเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะ อย่างชัดเจน 
4.2 ระบบและ

กลไกการ
จัดการ
ความรู้จาก
งานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ N/A 6 5 6 6 N/A 5.00 4.00 / x 

หมายเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
4.3 เงิน

สนับสนุน
งานวิจัย
หรืองาน

สัดส่วน 29,150,400 271,166.51 27,306,900 277,227.41 27,306,
900 

277,227
.41 

75,000 80,000 5.00 5.00 5.00 / /  

107.5 98.50 98.50 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  
 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมิน
ตำม

เป้ำหมำย  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

คณะ  กรรมกำร คณะ กรรม
กำร 

คณะ กรรม
กำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

สร้างสรรค์
ต่อจ านวน
อาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย
ประจ า 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 

ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ

วิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
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 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย

ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
    1.1 คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายมุ่งผลิตและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมการเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการซึ่ง ประกอบด้วยผู้แทน
คณาจารย์จากทุกภาควิชาในคณะ รวมทั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัย พร้อมทั้งก ากับติดตาม ดูแล และสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนินพันธกิจด้านการวิจัย
ของคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ (4.1-1-1) 

    1.2 การด าเนินงานของคณะกรรมการมีการจัดท าแผนการท างาน (4.1-1-2) และเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลไกการประชุมเพ่ือก ากับติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการที่ได้วางไว้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด (4.1-1-3)  

 
    1.3 คณะศึกษาศาสตร์ มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ (4.1-1-4) พร้อมทั้งการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประชุม
วิชาการระดับชาติเรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด (4.1-1-5) โครงการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง การวิจัยและประเมิน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (4.1-1-6) 
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 49 (4.1-1-7) วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 
(4.1-1-8) วารสารและการประชุมอ่ืนๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (4.1-1-9) นอกจากนั้นมีการสนับสนุน
ทุนในการท าวิจัยโดยร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก (4.1-1-10) 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินพันธกิจด้านการวิจัย ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยที่มี

คุณภาพสูง ยังมุ่งเน้นเรื่องการบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังจะเหน็ได้จาก  

    2.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยในระดับชาติได้
จัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด (4.1-2-1) และโครงการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง การวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาและการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (4.1-2-2) การจัดประชุม
วิชาการทั้ง 2 ครั้ง มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการน าเสนอผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยมอบหมายให้นิสิตเข้าร่วมประชุมฯ (4.1-2-3) จากนั้นน าความรู้ที่ได้มาร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน 
นอกจากนั้นยังมีการติดตามผลการให้บริการวิชาการเพ่ือน ากลับมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
อาจารย์ด้วย (4.1-2-4)   

    2.2  มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น (4.1-2-5) เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่สนใจ
เข้าร่วม ซึ่งผลจากการด าเนินโครงการพบว่า มีโครงการวิจัยเกิดข้ึนจ านวน 22 เรื่อง (4.1-2-6) 

    2.3  คณะศึกษาศาสตร์ เน้นการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ ซึ่งในระดับปริญญาตรี  ได้มอบหมายให้นิสิตท าวิจัยในชั้นเรียน (4.1-2-7) พร้อมทั้งจัดโครงการตลาด
นัดวิจัย เพ่ือให้นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (4.1-2-8) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยของอาจารย์ (4.1-2-9) 

   2.4  คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดการความรู้ด้านการวิจัยกับการเรียนการสอน โดยเชิญนักวิจัย
ชาวต่างชาติมาเป็นองค์ปาฐกในการประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง การวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (4.1-2-10) เป็นวิทยากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ  
 (4.1-2-11) และบรรยายพิเศษให้กับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา (4.1-2-12)  

 
 
 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
    3.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

อาจารย์โดยการจัดโครงการเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่การวิจัยในระดับนานาชาติ  
(4.1-3-1) พร้อมทั้งสนับสนุนทุนบางส่วนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงานภายนอกคณะ และหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย (4.1-3-2) 

    3.2 คณะศึกษาศาสตร์มีกลไกในการส่งเสริมและก ากับการท างานวิจัยของอาจารย์ให้ด าเนินได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแล (4.1-3-3) 

    3.3 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็น 1 ใน 3 คณะน าร่องของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยตามสาขาเชี่ยวชาญ ที่เน้นการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยอาวุโส นักวิจัย
รุ่นใหม่และนิสิต โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาโครงการวิจัยทั้งหมด 31 โครงการ (4.1-3-4) และในจ านวน
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โครงการวิจัยเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจัดสรรทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
(4.1-3-5) 

    3.4  คณะศึกษาศาสตร์มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย
ให้กับคณาจารย์ ผ่านทาง electronic –mail  (4.1-3-6) รวมทั้งพัฒนาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการให้เอ้ือต่อ
การใช้ประโยชน์ของคณาจารย์และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ในด้านการศึกษาค้นคว้า และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย (4.1-3-7) 

    3.5 มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ในงานสัมมาทิฐิ
คณะศึกษาศาสตร์  โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านการวิจัย จ านวน 2 คนระดับ
ดีจ านวน   2 คน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการด้านบริการวิชาการ จ านวน 2 คน ระดับดีจ านวน 5 
คน (4.1-3-8)  

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
     4.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสรรทุนให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ในการพัฒนางานวิจัย โดยมอบทุน

ให้กับโครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียน
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุนละ 5,000 บาท จ านวน 22 ทุน เป็นเงิน 
110,000 บาท (4.1-4-1) 

    4.2 มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ให้คณาจารย์ได้รับทราบ
ผ่านทาง website และ electronic –mail  (4.1-4-2)  

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย  2 
ประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
การ  วิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 

การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

5.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ทัง้ในและต่างประเทศผ่านรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (การเสนอผลงานทางวิชาการ) (4.1-5-1) โดยมีอาจารย์ได้รับทุนไป
น าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศจ านวน 6 คน (4.1-5-2)  
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5.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์สู่สากล โดยมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอาจารย์
ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศได้ไปท าวิจัยหรือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 5 เดือน ถึง 1 ปี (4.1-5-3) โดยปีที่ผ่านมาได้มอบทุนให้กับ
อาจารย์จ านวน 2 คน ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ University of Northern Colorado เป็นระยะเวลา 6 
เดือน (4.1-5-4) นอกจากนั้นยังมีการจัดโครงการให้อาจารย์หรือนักวิจัยชาวต่างชาติมาเป็นองค์ปาฐกบรรยาย
ทั้งในการประชุมระดับนานาชาติเรื่อง การวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัย วัดผล
และประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (4.1-5-5) เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ (4.1-5-6) และบรรยายพิเศษให้กับนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (4.1-5-7)  

5.3 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท างานวิจัยของอาจารย์ โดยจัดตั้งศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการเพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินการและเผยแพร่ผลงานวิจัย (4.1-5-5) มีการ
รวบรวมวารสาร Proceeding ของการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานวิจัยไว้ที่ห้องสมุด 
คณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดท าสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งด้านแหล่งทุนวิจัย เกณฑ์การให้
ทุนสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบผ่านทาง website และ electronic–mail (4.1-5-8)  

5.4 คณะศึกษาศาสตร์มีการสนับสนุนทุนในการท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกคณะ และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีงานวิจัยของอาจารย์ที่ท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกตามปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์ (4.1-5-9) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
    6.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคอยส่งเสริม สนับสนุน และก ากับ      

การท างานวิจัยของอาจารย์ โดยมีการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการท างานวิจัยของอาจารย์ให้ส าเร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและควบคุมให้กับคณาจารย์ที่ท างานวิจัยและบริการวิชาการได้กรอกข้อมูลภาระ
งานในฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (4.1-6-1) 

    6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการปฏิบัติพันธกิจด้านการวิจัยของคณะ ได้แก่        
ทุนสนับสนุน แหล่งค้นคว้า และระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานพันธกิจด้านการวิจัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง (4.1-6-2) 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
   คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพ่ือ

พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  รวมทั้งมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์มาใช้ในการ
วางแผน ก าหนดนโยบาย และทิศทางในการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัยของหน่วยงาน
และความต้องการของอาจารย์ (4.1-7-1)      
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.1 N/A 6 ข้อ N/A 4.00 คะแนน 7 ข้อ ไมบ่รรลุ 
หมำยเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของคณะ อย่างชัดเจน 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-2 แผนงานการวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1-1-4 การจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
4.1-1-5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง การจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
4.1-1-6 โครงการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง การวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 
4.1-1-7 การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4.1-1-8 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 
4.1-1-9 ผลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1-1-10 โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
4.1-2-1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง การจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-2-2 โครงการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง การวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 
 
 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-2-3 รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ และการประชุม

วิชาการครั้งที่ 49 
4.1-2-4 รายงานการวิจัยติดตามผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวปฏิรูป

การเรียนรู้ส าหรับครูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 
(กลุ่มท่ี 1) 

4.1-2-5 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.1-2-6 รายชื่อโครงการวิจัยในชั้นเรียนจ านวน 22 เรื่อง 
4.1-2-7 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี 
4.1-2-8 โครงการตลาดนัดวิจัย 
4.1-2-9 รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการวิจัยกับอาจารย์ 
4.1-2-10 โครงการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง การวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 
4.1-2-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงใน

วารสารวิชาการนานาชาติ 
4.1-2-12 โครงการอบรมเรื่อง Advanced Evaluation Topics และ Using Checklists for 

Evaluation   
4.1-3-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงใน

วารสารวิชาการนานาชาติ 
4.1-3-2 โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
4.1-3-3 แนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 
4.1-3-4 โครงการพัฒนาน าร่องงานวิจัยตามความเชี่ยวชาญ 
4.1-3-5 รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
4.1-3-6 หลักฐานการเผยแพร่ด้านจรรยาบรรณนักวิจัย 
4.1-3-7 การจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-3-8 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือก

บุคลากรดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2553 
4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1-4-2 หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุน  
4.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทาง

วิชาการสู่ความเป็นเลิศ (การเสนอผลงานทางวิชาการ) 
4.1-5-2 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทาง

วิชาการสู่ความเป็นเลิศ (การเสนอผลงานทางวิชาการ)  
4.1-5-3 กองทุนพัฒนาอาจารย์ 
4.1-5-4 หลักฐานการให้ทุนจากกองทุนพัฒนาอาจารย์ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-5-5 โครงการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง การวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 
4.1-5-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงใน

วารสารวิชาการนานาชาติ 
4.1-5-7 โครงการอบรมเรื่อง Advanced Evaluation Topics และ Using Checklists for 

Evaluation   
4.1-5-8 หลักฐานการเผยแพร่แหล่งทุนและการให้ทุน 
4.1-5-9 โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
4.1-6-1 แนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ 
4.1-6-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการปฏิบัติพันธกิจด้านการวิจัย คณะ

ศึกษาศาสตร์  
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่

สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  
 5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

   1.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน 
ก ากับติดตาม ดูแล เพ่ือให้อาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-1)  

   1.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ 
นานาชาติ โดยเชิญวิทยากรชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (4.2-1-2) และเชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยลงในวารสารระดับ
นานาชาติมาเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ผลการด าเนินการพบว่า
มีผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวน 15 เรื่อง (4.2-1-3) 

   1.3 จัดสรรทุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ ค่าผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ รวมทั้งเงินรางวัลส าหรับผู้ที่ได้ลงตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ (4.2-1-4) 
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   1.4 มีการก าหนดแนวทางก ากับติดตามให้อาจารย์สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-1-5) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

   2.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการท าหน้าที่บริหารจัดการในการ
เผยแพร่ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4.2-2-1) โดยมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่และสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพศึกษาศาสตร์ โดยได้ท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการไทรน้อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (4.2-2-2)    

   2.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
คัดสรรงานวิจัยที่น่าสนใจ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้งานวิจัยดังกล่าวมีการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประโยชน์ต่อประเทศต่อไป (4.2-2-3) 

   2.3 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน พร้อม
พัฒนาปรับปรุงการเผยแพร่งานวิจัยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้อย่างแท้จริง  
(4.2-2-4) 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ  2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

   3.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการเผยแพร่ proceeding ของการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ผ่าน website ของคณะศึกษาศาสตร์ (4.2-3-1)  

  3.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการไทรน้อย     
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา บริษัทไปรณีย์
ไทย บริษัทแปลนฟลอคิดส์ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (4.2-3-2) นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์
มีการจัดประชุมระดับชาติคือ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และโครงการจัดประชุมนานาชาติ เรื่อง การวิจัยและประเมิน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 การจัด
ประชุมวิชาการท้ัง 2 ครั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า หน่วยงานที่สร้างความร่วมมือส่งบุคคลเข้า
ร่วม โดยผลการประชาสัมพันธ์พบว่า มีศิษย์เก่าและบุคลากรจากหน่วยงานที่สร้างความร่วมมือเข้าร่วมการ
ประชุมในครั้งนั้นด้วย (4.2-3-3)  
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4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

   4.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการใช้ผลประโยชน์จากงานวิจัยได้อย่างแท้จริง โดยท าความ
ร่วมมือกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการไทรน้อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา บริษัทไปรณีย์ไทย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (4.2-4-1) 

     4.2 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โดยมีการ
ท าวิจัยร่วมกับหน่วยนอกที่ต้องการผลการวิจัย ได้แก่  

          1) บริษัทไปรษณีย์ไทยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสะสมแสตมป์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย (4.2-4-2)  

          2) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการ
เรียนรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 (4.2-4-3) 

 3) ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและ
อ านวยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ (4.2-4-4) 

 4) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับ อุดมศึกษา 2553 
(4.2-4-5) 

 5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

    5.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์รับทราบข้อมูล ข้อปฏิบัติ ข้อควรรู้เกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยผ่านทาง website และ electronic –mail (4.2-5-1)  

    5.2 มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออาจารย์ และ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย (4.2-5-2) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

   6.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและ
คอยอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบัติและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจดสิทธิบัติและอนุสิทธิบัตร  (4.2-6-1)     
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      6.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดท าโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง จากผลงานวิชาการสู่ลิขสิทธิ์ทาง
ปัญญาขึ้น เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และแนวปฏิบัติในการขอลิขสิทธิ์ผลง านทาง
วิชาการ กระตุ้นให้อาจารย์เห็นความส าคัญและประโยชน์ของการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมทั้งเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
มาเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้อาจารย์มีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพ่ิมมากข้ึน (4.2-6-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.2 N/A 6 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.2 N/A 5 ข้อ N/A 4.00 คะแนน 6 ข้อ ไมบ่รรลุ 
หมายเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเขา้ใจได้ และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

4.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-1-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงใน

วารสารวิชาการนานาชาติ 
4.2-1-3 ผลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.2-1-4 แนวทางการให้ทุนและเงินรางวัลส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
4.2-1-5 แนวทางการก ากับติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.2-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-2-2 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย  
4.2-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4.2-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-3-1 หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
4.2-3-2 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
4.2-3-3 รายชื่อศิษย์เก่าและบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุม 
4.2-4-1 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
4.2-4-2 โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสะสมแสตมป์ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย 
4.2-4-3 รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 
4.2-4-4 รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรด้านความม่ันคงตามมติ

คณะกรรมการนโยบายและอ านวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 
4.2-4-5 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 2553 
4.2-5-1 หลักฐานการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย 
4.2-5-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
4.2-6-2 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง จากผลงานวิชาการสู่ลิขสิทธิ์ทางปัญญา  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้ำหมำย  สัดส่วน 75,000 บาท/คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับจัดสรรจ านวนเงินวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย 
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนอุดหนุนวิจัย มก.) จ านวน 2,002,500  บาท 
และได้รับทุนอดุหนุนวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกเหนือจากทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
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จ านวนเงิน 25,304,400 บาท รวม 27,306,900 บาท จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าของคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 98.50 คน ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 277,227.41 บาท/คน ( 4.3-1-1) 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงาน
จริง 

      = 
5.98

900,306,27   =  277,227.41 บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
75,000


41.227.277   =   18.48 คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.3 29,150,400 271,166.51 
บาท/คน 

27,306,900 277,227.41 
บาท/คน 

5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 75,000 
บาท/คน 

บรรลุ 
107.5 98.50 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.3-1-1 สรุปจ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 
2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปงีบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย 
 

ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
 คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.) 2 ตัวบ่งชี ้      5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไก
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ N/A 5 5 5 5 N/A 5.00 5.00  /  / 

5.2 กระบวนการ
บริการทาง
วิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ N/A 5 5 5 5 N/A 5.00 5.00  /  / 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 



 110 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
    1.1 คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดให้งานบริการวิชาการเป็นภาระงานของอาจารย์ตามระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
ความรู้จากการวิจัยไปสู่การบริการวิชาการให้กับหน่วยงานทั้งภายในคณะศึกษาศาสตร์ ภายนอกคณะ
ศึกษาศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัย (5.1-1-1) 

    1.2 ศึกษาศาสตร์มีการส ารวจความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของอาจารย์ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ในการให้บริการวิชาการที่ตรงกับความเชี่ยวชาญ  น ามาจัดท าแผนการให้บริการวิชาการของ
คณะศึกษาศาสตร์ (5.1-1-2) 

    1.3 คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บริการวิชาการในการ
เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย ได้แก่  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการไทรน้อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา บริษัทไปรณีย์ไทย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สนย.
กอ.รมน.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (5.1-1-3) 

     1.4 คณะศึกษาศาสตร์มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ โดยท างานวิจัยเรื่อง       
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 เพ่ือส ารวจประเด็นที่เป็นที่
สนใจของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา และน าผลจากการวิจัยมาใช้ในการวาง
แผนการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง  (5.1-1-4) 
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     1.5 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดบริการวิชาการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการท าวิจัยของอาจารย์ลงไปสู่สาธารณชน (5.1-1-5)  

     1.6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในทุกโครงการ โดยประเมินครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ  กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก  โดยประเมินครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (5.1-1-6) 
รวมทั้งมีการวิจัยติดตามผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ส าหรับครูใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง (กลุ่มที่ 1) (5.1-1-7) 

     1.7 มีการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามพันธ
กิจด้านการบริการวิชาการของคณะ พร้อมน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการวิชาการของ
คณะมีประสิทธิภาพมากข้ึน (5.1-1-8) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
    2.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของ

การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (5.1-2-1) 

    2.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการให้บริการวิชาการโดยมอบหมายให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจัดบริการ
วิชาการให้กับบุคคลและหน่วยงานที่มีความสนใจทั้งภายในคณะศึกษาศาสตร์ ภายนอกคณะ และภายนอก
มหาวิทยาลัย (5.1-2-2) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
     3.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการและวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การเป็นวิทยากรให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนระดับประเทศไปน าเสนอผลงาน Country Report ในการประชุมทางวิชาการ
ระดับภูมิภาคของ ASAIHL  (5.1-3-1) ได้รับรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดีครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย (5.1-3-2) 

    3.2 คณะศึกษาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
คัดเลือกงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มา
ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป  
(5.1-3-3) 
        4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

     4.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคอยก ากับ ติดตาม ดูแลให้
การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายที่วางไว้ (5.1-4-1) มีการประเมินความส าเร็จของการให้บริการวิชาการทุกโครงการ โดยประเมิน
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ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ  กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยประเมินครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ (5.1-4-2) 

     4.2 มีการวิจัยติดตามผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ส าหรับ
ครูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง (กลุ่มท่ี 1)  (5.1-4-3) 

     4.3 คณะศึกษาศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือติดตาม
ประเมินการให้บริการวิชาการของคณะ การน าผลการใช้บริการวิชาการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย อย่างต่อเนื่อง (5.1-4-4)  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

   5.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการน าสารสนเทศที่ได้ มาใช้ในการก าหนดนโยบาย แนวทาง และรูปแบบ
การให้บริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ (5.1-5-1)  

   5.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการเผยแพร่ผลการบริการวิชาการให้กับอาจารย์ในคณะได้รับทราบผ่าน
ทาง website ของคณะศึกษาศาสตร์ (5.1-5-2)  

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 การจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
5.1-1-2 ผลการส ารวจความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ 
5.1-1-3 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย  
5.1-1-4 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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5.1-1-5 โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 

5.1-1-6 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์  

5.1-1-7 รายงานการวิจัยติดตามผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ส าหรับครูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 
(กลุ่มท่ี 1) 

5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-2-1 หลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการสู่การจัดการ
เรียนการสอน 

5.1-2-2 โครงการบริการวิชาการที่จัดโดยนิสิต 

5.1-3-1 เอกสารประชาสัมพันธ์ มก. 

5.1-3-2 Website และสารศึกษาศาสตร์ 

5.1-3-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

5.1-4-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-4-2 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์  

5.1-4-3 รายงานการวิจัยติดตามผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ส าหรับครูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง 
(กลุ่มท่ี 1) 

5.1-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-5-2 หลักฐานการเผยแพร่ผลการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
 2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
   1.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการส ารวจความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของอาจารย์ในคณะ

ศึกษาศาสตร์ในการให้บริการวิชาการท่ีตรงกับความเชี่ยวชาญ น ามาจัดท าแผนการให้บริการวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร์  (5.2-1-1) 
              1.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ โดยท างานวิจัยเรื่อง 
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 เพ่ือส ารวจประเด็นที่เป็นที่
สนใจของบุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อมาใช้ในการวางแผนการให้บริการ
วิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง (5.2-1-2)  
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
         2.1 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เครือข่ายในโครงการยกระดับคุณภาพครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ 2553 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ของคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู และเป็นโครงการระดับประเทศ โดย
รับผิดชอบในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขตพ้ืนที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก และเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี ผลการด าเนินงานพบว่า 
ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก  ส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ได้เป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาครูทั้งระบบตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ 2554 อีก (5.2-2-1) 
              2.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บริการวิชาการในการ
เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัย ได้แก่  ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการไทรน้อย กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา บริษัทไปรณีย์ไทย บริษัทแปลนฟอร์คิดส์ 
(5.2-2-2) 
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3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
   3.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการวิชาการในทุกโครงการ โดยประเมิน

ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ  กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยประเมินครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ (5.2-3-1) 

   3.2 มีการติดตามผลการให้บริการวิชาการโดยท าวิจัยติดตามผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนา
วิชาชีพครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ส าหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม
ที่ 1) (5.2-3-2) 
          4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
              คณะศึกษาศาสตร์คณะกรรมการวิจัยน าผลการประเมินการให้บริการวิชาการในรอบปีมาปรับปรุง
แก้ไข รูปแบบ ขอบเขต ระยะเวลา การให้บริการวิชาการ ตลอดจนปรับปรุงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การ
ให้บริการวิชาการส าหรับคณาจารย์ของคณะในปีต่อไป (5.2-4-1) 
   5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

   5.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ เผยแพร่ผ่านทาง 
website และ electronic–mail  (5.2-5-1)  

   5.2 มีการจัดการความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการสู่การวิจัยและการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดโอกาส
ให้คณาจารย์และนิสิตเข้ารับฟ้งและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5.2-5-2) นอกจากนี้มีการเผยแพร่ผลการจัดการ
ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ (5.2-5-3) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.2 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-1-1 ผลการส ารวจความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ 
5.2-1-2 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 
5.2-2-1 โครงการและผลการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง

ระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ 2553 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.2-2-2 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย  
5.2-3-1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์  
5.2-3-2 รายงานการวิจัยติดตามผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวปฏิรูปการ

เรียนรู้ส าหรับครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง (กลุ่มท่ี 1) 
5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5.2-4-2 หลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหลักฐานการเผยแพร่ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.2-5-1 หลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลการบริการวิชาการ 
5.2-5-2 รายชื่ออาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมประชุม 
5.2-5-3 หลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหลักฐานการเผยแพร่ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.7  

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 
ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้  

    5.00 5.00   
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6.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ N/A 5  5 5 5 N/A 5.00 5.00  / /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม(6.1-1-1) และด าเนินการตามที่ก าหนดซึ่งในส่วนที่ด าเนินการโดยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์นั้นมี
นโยบายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในวิถีชีวิตโดยก าหนดเป็นโครงการต่างๆ ตามวาระและมี
คณะกรรมการด าเนินการ บุคคลสายสนับสนุนทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งคณาจารย์และนิสิตบางส่วนเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยเมื่อด าเนินโครงการแล้วมีการประเมินผลโครงการโดยพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการตามที่
ก าหนดไว้รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการเพ่ือเป็นการเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
(6.1-1-2) 

ในส่วนของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดแผนโครงการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมซึ่งอยู่ใน
แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นผู้ดูแลการด าเนินการดังกล่าว รวมทั้งมี
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านนี้อย่างเพียงพอ(6.1-1-3) ทั้งนี้การด าเนินโครงการจะมีการติดตาม
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต ( 6.1-1-4) 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์มีการบูรณาการรวมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตในลักษณะ
ให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการรดน้ าด าหัวบูรพาจารย์หรือนิสิตสาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
จัดอาหารคาว-หวาน ในกิจกรรมมุทิตาจิตเป็นต้น(6.1-2-1) 

นอกจากนี้ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต อาทิเช่น โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส ที่เน้นให้
นิสิตผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น การไหว้ กิริยามารยาทไทย การแต่ง
กาย เป็นต้น(6.1-2-1 และ 6.1-2-2)  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน(6.1-3-1) 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
มีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดย

มีการประเมินผลโครงการทุกโครงการหลังจากได้ด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว(6.1-4-1) 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
คณะศึกษาศาสตร์ให้สโมสรนิสิตด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรมนิสิตทุก

ด้าน รวมทั้งด้านการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม
สรุปรายงานการด าเนินการและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปอย่างชัดเจน (6.1-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

6.1 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6.1-1-1 เอกสารงบประมาณเก่ียวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-1-2 โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับท านุฯ ที่จัดไป+รายงานประเมินผลโครงการ 
6.1-1-3 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิตปีการศึกษา 2553 
6.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต 
6.1-2-1 ภาพถ่ายกิจกรรมด้านนี้ที่มีนิสิตร่วมด้วย 
6.1-2-2 โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส 
6.1-3-1 www.edu.ku.ac.th 
6.1-4-1 สรุปประเมินผลโครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส 
6.1-5-1 สรุปประเมินผลโครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.8  

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร        4.50 4.50   

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะและ
ผู้บริหารทุกระดับ
ของคณะ 

ข้อ N/A 7 7 5.00 7 N/A 5.00 5.00 /  / 

7.2 การพัฒนา
สถาบันสูส่ถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ N/A 5 5 5 5 N/A 5.00 5.00 / / 

7.3 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ N/A 5 5 5 5 N/A 5.00 5.00 / / 

7.4 ระบบบรหิาร
ความเสีย่ง 

ข้อ N/A 3 3 5 5 N/A 3.00 3.00 x x 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำคณะและผู้บริหำรทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
 3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร

แผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
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 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ 
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 มาตรา 33 ก าหนดให้คณะกรรมการ

ประจ าคณะมีอ านาจและหน้าที่ (7.1-1-1) ดังนี้ 
(1) วางนโยบายแลแผนงานคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
(2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส าหรับคณะ เพ่ือเสนอต่อ 

สภามหาวิทยาลัย 
(3) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือ เพื่อ

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
(5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
(6) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(7) ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
(8) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
ตลอดปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/

ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วน (7.1-1-2) และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะ 
(7.1-1-3) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์มีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ ผ่านการจัดประชุมบุคลากรทั้ งคณะ 2 ครั้งต่อปี  ครั้งที่ 1 คือ ในการสัมมาทิฐิคณะ
ศึกษาศาสตร์: คุณภาพชีวิตที่ดี ปี 54 (7.1-2-1) ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553  โดยในวันดังกล่าว
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ถ่ายทอดผลการด าเนินงานในรอบปีและบอกกล่าวถึงทิศทางการพัฒนาคณะ
ศึกษาศาสตร์ในปีต่อไป ส่วนครั้งที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์จัดให้มีการประชุมสัมมนาคณาจารย์และบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2554 เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาและอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ (7.1-2-2) จัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 ในการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและจุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย รอง



 122 

อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และได้รับฟังนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ในระยะ 5 ปี โดยคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ รวมถึง ร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ด้วย  

3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

ผู้บริหารมีการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายผ่านหลาย
ช่องทาง ได้แก่ ติดตามโดยตรงจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์
และคณะกรรมการประจ าคณะ รวมทั้งติดตามจากหัวหน้างานสายสนับสนุน โครงการต่างๆ มีการด าเนินงาน
ตามวงจร PDCA ผู้รับผิดชอบโครงการจะจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการเสนอต่อคณบดีซึ่งจะน าแจ้งที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือทราบต่อไป (7.1-3-1)   

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม และมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1 คือ ในการสัมมาทิฐิ
คณะศึกษาศาสตร์: คุณภาพชีวิตที่ดี ปี 54 (7.1-4-1) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553  โดยในวัน
ดังกล่าวคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ถ่ายทอดผลการด าเนินงานในรอบปีและบอกกล่าวถึงทิศทางการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ในปีต่อไป ส่วนครั้งที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์จัดให้มีการประชุมสัมมนาคณาจารย์และ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2554 เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาและอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ (7.1-4-
2) จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (7.1-5-1) และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหาร (7.1-5-2) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (7.1-6-1) 
7. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยมีกรอบและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวัน
พุธที่ 1 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมฯ ได้มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม (7.1-7-1) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
7.1 N/A 7 ข้อ N/A 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.1-1-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 
7.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
7.1-1-3 ผลการประเมินผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
7.1-2-1 โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์: คุณภาพชีวิตที่ดี ปี 54 
7.1-2-2 โครงการประชุมสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2554 

เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาและอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
บันทึกติดตามผลการด าเนินงาน 

7.1-4-1 โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์: คุณภาพชีวิตที่ดี ปี 54 
7.1-4-2 โครงการประชุมสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2554 

เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาและอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
7.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
7.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
7.1-6-1 ผลการประเมินผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
7.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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 1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
 5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์

ที่ 107/2553 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ที่ประกอบด้วยที่ปรึกษา และกรรมการที่เป็นผู้บริหารคณะ คือ คณบดี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้แทนจากภาควิชาต่าง ๆ และผู้แทนบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการวางแผนการจัดการความรู้ (7.2-1-1 , 7.2-1-2 , 7.2-1-3 และ 7.2-1-4) และ
ก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ตามแนวทางการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดย
ศึกษาเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่มุ่งเน้น บัณฑิตที่กอปรด้วยคุณธรรมและเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผลงานวิจัยทางการศึกษาระดับมาตรฐานสากล บริการทางวิชาการตอบสนอง
ความต้องการของสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริม
การเรียนรู้  และ อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์  (พ.ศ.2554 – 2558) บัณฑิตมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
เชี่ยวชาญศาสตร์การสอนและการวิจัย  โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management: 
KM) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  คือ คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กร  การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับ
นานาชาติ สามารถชี้น าสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ในคณะศึกษาศาสตร์เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
ทางคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้  ได้น าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้  4’S Model  
ที่มีองค์ประกอบของกระบวนการจัดการความรู้ที่ส าคัญดังนี้  
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   S ( Search )   =   การส ารวจ  การค้นหาประเด็นในการจัดการความรู้ 
   S ( Share )    =   การแลกเปลี่ยนความรู้  ทั้งองค์ความรู้ที่เปิดเผย และ องค์ 

                ความรู้ที่ซ่อนเร้น 
  S ( Store )      =   การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 
  S ( Shine )     =    การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 ทางคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้  จะได้จัดให้มีการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ 4’S Model เป็นหลักส าคัญในการจัดการความรู้ และได้เชิญชวนให้หน่วยงานภายใน
คณะศึกษาศาสตร์  และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้น า 4’S Model of ED KU KM   ไปใช้ในการ
ด าเนินงานควบคู่กับการจัดการความรู้  ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถสร้างองค์ความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  และก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ 2 ประเด็นหลัก คือ 
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  2.  
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  และ
มีเป้าหมายในการรวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (7.2-1-4 และ 7.2-1-5 ) 

 
 
 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ดังนี้  
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็น 

ประชาคมอาเซียน คือ คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะศึกษาศาสตร์ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้  

ประเด็นที่ 2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ คณาจารย์ที่เข้าร่วม  
 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 32 คน (7.2-2-1, 7.2-2-2  และ 7.2-2-3  ) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็น 
ประชาคมอาเซียน คือ การจัดโครงการจัดการความรู้ในทุกบ่ายวันอังคาร 1 ครั้งของทุกเดือนโดยให้ภาควิชา
ต่าง ๆ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดตามความเชี่ยวชาญในแต่ละภาควิชาทั้งหมด 5 ภาควิชา  ซึ่งเป็นการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่
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ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดนี้ และเผยแพร่ไปยังอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม (7.2-3-1, และ 
7.2-3-2 )   ตลอดจนมีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายทางการศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ 
เรื่อง การเตรียมพร้อมนิสิต คณาจารย์และบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีการจัดประกวดเรียงความ 
เรื่อง บทบาทของนิสิต/นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน โดยจัดในวันที่ 25 มีนาคม 2554 อีกทั้งได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและให้ทุน
แก่นิสิตส าหรับสอบ Ielts เพ่ือขอรับทุนจากมหาวิทยาลัย (7.2-3-3) 

ประเด็นที่ 2 การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ในโครงการพัฒนาอาจารย์ในการท า
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัด
ประชุมสัมมนาเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นระยะ  ซึ่งเป็นการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (Tacit knowledge) โดยมีคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและประธานโครงการนี้มาให้ค าปรึกษา  การเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม และการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนรายงานการวิจัยโดย Prof. Susan Junck เป็นวิทยากร (7.2-3-4) 
    4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็น 
ประชาคมอาเซียน ในการจัดโครงการจิบน้ าชายามบ่าย ในทุกบ่ายวันอังคารของทุกเดือนโดยให้ภาควิชา         
ต่าง ๆ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดตามความเชี่ยวชาญในแต่ละภาควิชาทั้งหมด 5 ภาควิชา  ซึ่งเป็นการแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดนี้ และเผยแพร่ไปยังอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยองค์ความรู้ที่
ได้จากการจัดการเรียนรู้จะน ามาสรุปเป็นบทความลงสารศึกษาศาสตร์ทุกเดือน  และได้มีการจัดท าสรุปผล
การด าเนินโครงการการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายทางการศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ 
เรื่อง การเตรียมพร้อมนิสิต คณาจารย์และบุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีการจัดประกวดเรียงความ 
เรื่อง บทบาทของนิสิต/นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน (7.2-4-1 และ 7.2-4-2 ) 

ประเด็นที่ 2 การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทั้งนี้ในการจัดสัมมนาเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเป็นระยะจะมีการสรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Facebook และทาง email โดย
อาจารย์แต่ละท่านได้จัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน และในส่วนของโครงการในภาพรวมจะจัดท าเป็นรายงาน
การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเผยแพร่ต่อไป (7.2-4-3) 
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5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ประเด็นที่ 2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณาจารย์ที่เข้าร่วม  
โครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 32 คน ได้เข้าร่วมในการจัดสัมมนาเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในการท า
วิจัยในชั้นเรียนเป็นระยะ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Facebook และทาง email โดยอาจารย์แต่
ละท่านได้จัดท าโครงการวิจัย ออกแบบการวิจัย และเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนโดยมีการปรับปรุงพัฒนา
ภายหลังจากการได้น าเสนอความคืบหน้าและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และในส่วนของโครงการจะจัดท าเป็น
รายงานการวิจัยประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเผยแพร่ต่อไป (7.2-5-1 และ 7.2-5-2 ) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.2 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-1 ค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 107/2553 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 
7.2-1-2 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 
7.2-1-3 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2553) ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2553) 
7.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้คณะ

ศึกษาศาสตร์  
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.2-1-5 แผนการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ คือ 1. การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  2.  การวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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7.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ คือ 1. การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  2.  การวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

7.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

7.2-2-3 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7.2-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

7.2-3-2 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554) ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554) 
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2554) ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2554) 

7.2-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554 
7.2-3-4 รายงานการประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_184670
764877559&ap=1 

7.2-4-1 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554) ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554) 
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2554) ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2554) 

7.2-4-2 สรุปผลการด าเนินโครงการการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายทางการศึกษากับ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ เรื่อง การเตรียมพร้อมนิสิต คณาจารย์และ
บุคลากรเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีการจัดประกวดเรียงความ เรื่อง บทบาท
ของนิสิต/นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ต่อการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

7.2-4-3 รายงานการประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_184670
764877559&ap=1 

7.2-5-1 รวมเล่มรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 
7.2-5-2 รายงานการวิจัยประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ  
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์  

ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 107/2553 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ที่ประกอบด้วยที่ปรึกษา และกรรมการที่
เป็นผู้บริหารคณะ คือ คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้แทนจากภาควิชาต่าง ๆ 
และผู้แทนบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ (7.3-1-1 และ 7.3-1-2) ได้ด าเนินการวางแผนสารสนเทศที่มีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์  โดยแบ่งเป็นระบบสารสนเทศ 4 ระบบ คือ 1) ระบบ
สารสนเทศด้านการเรียนการสอน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 2) ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4 3) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ และ 4)
ระบบสารสนเทศทางการเงิน  ยุทธศาสตร์ที่ 5 และ 6  ที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละระบบสอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์  โดยการแบ่งระบบทั้ง 4 ระบบดังกล่าวเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล
ให้เข้าสู่ระบบ  เนื่องจากแต่เดิมมีสารสนเทศท่ีไม่ได้จัดกลุ่มตามระบบ  ในส่วนทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ
ใช้ในแต่ละระบบ มีผู้ควบคุมดูแลทั้งในส่วน Hardware software และ database โดยมีการจัดงบประมาณ
สนับสนุน ประเมินความคุ้มค่า  และการจัดประชุมในการพัฒนาระบบและจัดล าดับความส าคัญของระบบ
สารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ ระบบสารสนเทศ 4 ระบบ ประกอบด้วย 1) ระบบสารสนเทศด้านการเรียน 
การสอน 2) ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 3) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
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และ 4) ระบบสารสนเทศทางการเงิน สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของคณะโดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินงานประกันคุณภาพ (7.3-2-1, 7.3-2-2 และ 7.3-2-3) 

  
 
 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าหน้า Homepage ที่มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีกี่ใช้ระบบ 

มีการประเมินความพึงพอใจ ปีละ 1 ครั้งโดยจัดท าเป็นแบบสอบถามผ่านทาง website  การประชุม
คณะกรรมการบริหารศึกษาศาสตร์และคณะกรรมการฝ่ ายสารสนเทศและการจัดการความรู้  
คณะศึกษาศาสตร์เพ่ือประเมินและปรับปรุงระบบสารสนเทศ  (7.3-3-1, 7.3-3-2, 7.3-3-3  และ 7.3-3-4) 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการ

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ (7.3-4-1 และ 7.3-4-2) 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่ สกอ. ก าหนด ได้แก่ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนิสิตที่
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนข้อมูลบุคลากรและหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ในฐานข้อมูลใน website ของคณะศึกษาศาสตร์ (7.3-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.3 N/A 5 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์  
ตามค าสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 107/2553 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.3-1-2 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) คณะศึกษาศาสตร์ 
7.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้คณะ

ศึกษาศาสตร์   
7.3-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2 /2554  
7.3-2-3 Website คณะศึกษาศาสตร์ 
7.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้คณะ

ศึกษาศาสตร์   
7.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
7.3-3-3 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
7.3-3-4 Website คณะศึกษาศาสตร์ 

 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1-2 /2554 
7.3-4-2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
7.3-5-1 Website คณะศึกษาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท

ของคณะ จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
-  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
-  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
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-  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี 

และหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงานเป็นกรรมการ(7.4-1-1) 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท

ของคณะ จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

คณะศึกษาศาสตร์มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2552 โดยพิจารณาจุดที่ควรพัฒนาที่มีผลกระทบสูงต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์เห็นว่า ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อคุณภาพการศึกษาของคณะ คณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยจัดท าโครงการพัฒนาคณาจารย์สู้ต าแหน่งทางวิชาการ เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(7.4-2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
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คณะศึกษาศาสตร์ไม่มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
เนื่องจากไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมิน 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และด าเนินการ

ตามแผน (7.4-4-1) 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

(7.4-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

7.4 N/A 3 ข้อ N/A 3 คะแนน  3 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์ 
7.4-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
7.4-5-1 บันทึกท่ี ศธ 0513.10901/ ว.297 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เรื่อง รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัว
บ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.9  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ        5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ N/A 7  7 7 7 N/A 5.00 5.00 /  /  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ

บุคลากร 
 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 
 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการ

ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
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คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ .ศ.
2552-2555 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบ
ธรรมาภิบาล วางแผนและจัดสรรงบประมาณพร้อมปัจจัยเกื้อหนุนที่ค านึงถึงความคุ้มค่า และการเสริมสร้าง
รายได้ เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ด าเนินการโดยจัดท าและรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ที่มาของแหล่งเงินงบประมาณและเงิน
รายได้ สามารถใช้เงินตรงตามแผนเพ่ือส่งเสริมการบริหารด้านการเงินครบวงจรโดยการ  แสวงหาระดม
เงินทุนจากการให้บริการเช่าพื้นที่ เพ่ือน าข้อมูลมาท างบประมาณประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีวินัย
ทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการบริหารด้านการเงิน ครบวงจร อย่างประสิทธิภาพ (8.1-1-1, 
8.1-1-2 และ 8.1-1-3) 

 2. มีแนวทางจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

คณะศึกษาศาสตร์จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินโดยการแสวงหางบประมาณและแหล่งทุนจากการ
ให้บริการเช่าพ้ืนที่ มาสนับสนุน เพ่ือรองรับการบริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้าน มีการจัดสรร
งบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (8.1-2-1) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมในสถานการณ์
ปัจจุบัน (8.1-2-2) จดัท าแผนการใช้เงินโดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545 
(8.1-2-3)  ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงิน ประเภทรายรับ-รายจ่าย เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน มีเงินส ารองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 10 % ของเงินรายได้หน่วยงาน และเงินทดรองราชการได้ใน
วงเงิน 1 ล้านบาท เพ่ือคณะศึกษาศาสตร์มีสภาพคล่องในการหมุนเวียนเงินเพ่ือใช้จ่ายและรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน ให้ผู้บริหารทราบเป็นปัจจุบันทุกวัน มีการจัดท างบพิสูจน์ยอดความถูกต้อง ของเงินฝาก
ธนาคารทั้งเงินรายได้และเงินฝากธนาคารทดรองราชการของคณะศึกษาศาสตร์ประจ าทุกเดือน (8.1-2-4) 
และยังกระทบยอดเงินฝากกองคลังเป็นประจ าทุกเดือน (8.1-2-5) โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนและ
มีการกระทบยอดกับบัญชีเงินรับฝากของภาควิชาและโครงการพิเศษ โรงเรียนสาธิตฯ โครงการศูนย์การศึกษา
และพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” เพ่ือความถูกต้องโปร่งใส (8.1-2-6) 

3.มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและพัฒนาหน่วยงานและ
บุคคล  

โดยการจัดท างบประมาณประจ าปี 2553 ที่สอดคล้องกับพันธกิจสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านกิจกรรมนิสิตและพัฒนาบุคลากร เช่น โครงการสัมมาทิฐิ โครงการศึกษาดูงานของ
ส านักงานเลขา โครงการจัดการความรู้ มีการประชุมร่วมปรึกษาหารือระดมสมองในการพัฒนางาน (8.1-3-3 
และ 8.1-3-6) ซึ่งการด าเนินงานตามโครงการช่วยพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้มีผลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพโดยการลดขั้นตอนการท างาน คู่มือการด าเนินงาน ( 8.1-3-5)  เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และได้ด าเนินการใช้เงินเป็นไปตามแผนงบประมาณที่ก าหนดไว้(8.1-3-1, 8.1-3-2 และ 8.1-3-4) 

4.มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
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โดยการจัดท ารายงานฐานะทางการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินและเร่งรัดการเบิกจ่าย (8.1-4-1) 
และเงินรายได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วยงบดุล (8.1-4-2) งบรายได้-ค่าใช้จ่าย 
(8.1-4-3) รายงานลูกหนี้เงินรายได้ (8.1-4-4) ลูกหนี้เงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ (8.1-4-5) 
รายการรายวัน (8.1-4-6) รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (8.1-4-7) เพ่ือน าเสนอผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน 
และรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายไตรมาสแก่คณะกรรมการประจ าคณะปีละ 2 ครั้ง (8.1-4-8) 

5.มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องรายไตรมาส โดยน ารายรับ-รายจ่ายมาวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปตามแผนการใช้เงิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายประจ าปี น าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง รวมทั้งข้อมูลในส่วนการวิเคราะห์การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
แผ่นดินและใช้เป็นข้อมูลการติดตามเร่งรัดหน่วยงานในการด าเนินการเบิกจ่าย (8.1-5-1, 8.1-5-2 และ 8.1-5-
3) และเร่งรัดการเบิกใช้เงินยืมจากลูกหนี้เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน 

6.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และด าเนินการตรวจสอบทุก
ปีงบประมาณ โดยเชิญผู้ตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาร่วม
ในการตรวจสอบด้วย เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง (8.1-6-1 และ 8.1-6-2) 

7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ 
ระบบงบประมาณ (BUDGET) ซึ่งเป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูล การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน แยกตาม
แผนงาน หน่วยงาน ท าให้สะดวกรวดเร็ว สามารถฟ้ืนคืนข้อมูลได้ง่ายและใช้ โปรแกรมการบันทึกบัญชี
ส าเร็จรูป Accellent Accounting ใช้บันทึกบัญชีเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งจัดท ารายงาน
การเงินใช้ด าเนินการระหว่างการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ สามารถจัดท ารายงานฐานะทางการเงิน วิเคราะห์
งบการเงินให้ผู้บริหาร  จัดท าตารางเปรียบเทียบรายรับ รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ (8.1.7-5 และ 8.1.7-6) จัดท ารายงานค่าสาธารณูปโภค (8.1-7-7) และรายงานการใช้วัสดุ  
(8.1-7-8, 8.1-7-9 และ 8.1-7-10) เป็นข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  (8.1-7-1, 8.1-7-2, 8.1-7-3 และ 8.1-7-4) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

8.1 N/A 7 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 7 ข้อ  บรรลุ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555 
8.1-1-2 เอกสารบริหารเงินงบประมาณประจ าปี 2553 
8.1-1-3 กลยุทธ์ทางการเงินของส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
8.1-2-1 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-2-2 การปรับปรุงการจัดสรรเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
8.1-2-3 ระเบียบรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545 
8.1-2-4 งบพิสูจน์ยอด เงินฝากธนาคารเงินรายได้และเงินทดรองราชการ 
8.1-2-5 เงินกระทบยอดเงินฝากกองคลัง 
8.1-2-6 แจ้งยอดเงินนอกงบประมาณคงเหลือประจ าเดือน 
8.1-3-1 เอกสารบริหารเงินงบประมาณประจ าปี 2553 
8.1-3-2 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส พ.ศ.2553 
8.1-3-3 รายงานการประชุม 
8.1-3-4 รายงานการใช้เงินตามแผนงบประมาณประจ าปี 2553 
8.1-3-5 คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
8.1-3-6 โครงการจัดการความรู้ 
8.1-4-1 รายงานเงินงบประมาณแผ่นดินและเร่งรัดการเบิกจ่าย 
8.1-4-2 งบดุล 
8.1-4-3 งบรายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2553 
8.1-4-4 รายงานลูกหนี้เงินรายได้ 
8.1-4-5 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
8.1-4-6 รายการรายวัน 
8.1-4-7 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
8.1-4-8 รายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส ปีละ 2 ครั้ง 
8.1-5-1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานงบประมาณรายรับรายจ่าย 
8.1-5-2 เอกสารเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ 
8.1-5-3 เร่งรัดการส่งใช้คืนเงินยืมจากลูกหนี้ 
8.1-6-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที ่3086/2553 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของ

คณะศึกษาศาสตร์ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
8.1-6-2 แผนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้และการบริหารงานพัสดุของ

หน่วยงาน 
8.1-7-1 รายละเอียดยอดเงินคงเหลืองบประมาณปี 2553 
8.1-7-2 วิเคราะห์งบการเงิน (งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) 
8.1-7-3 รายงานเงินนอกงบประมาณประจ าเดือน 
8.1-7-4 รายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน (ส านักงาน) 
8.1-7-5 ตารางเปรียบเทียบ รายรับ-รายจ่าย เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 
8.1-7-6 ตารางเปรียบเทียบ รายรับ-รายจ่าย เงินงบประมาณ 
8.1-7-7 รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจ าปี 2553 
8.1-7-8 รายงานการใช้วัสดุ ประจ าปี 2553 
8.1-7-9 รายงานวัสดุส านักงานคงเหลือประจ าเดือน  
8.1-7-10 รายงานวัสดุงานบ้านคงเหลือประจ าเดือน  

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.10  

ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน  
(รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร คณะ กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ / = บรรลุ 

ตัวหำร  ตัวหำร  ตัวหำร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ        5.00 5.00   

9.1 ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ N/A 9  9 9 9 N/A 5.00 5.00  /  / 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้ำหมำย  9  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 
 3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
 4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน  ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผล
การประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
 6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องค์ประกอบคุณภาพ 
 7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 
 8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับนโยบาย

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย(9.1-1-1) อย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี 
มีการจัดท าแผนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับคณะ ภาควิชาและส านักงานเลขานุการ(9.1-1-2) มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ (9.1-1-3) มีการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับภาควิชาในทุกปีการศึกษา มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (9.1-1-4) มีการน าผลจากการ
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ประเมินคุณภาพมาประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาปรับปรุงคณะศึกษาศาสตร์ (9.1-1-5) และมี
กระบวนการประกันคุณภาพในทุกกิจกรรมและทุกโครงการตามกระบวนการ PDCA ท าให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดมาตรการในข้อ 5.5 ให้ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ในการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการที่ดี (9.1-2-1) โดยการด าเนินงานประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์นั้นเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารระดับสูงที่ประกอบด้วยคณบดีและรองคณบดีตลอดจนผู้ช่วยคณบดี โดยคณบดีดูแลรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพในภาพรวมของคณะ ส่วนรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีดูแลรับผิดชอบการประกันคุณภาพใน
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับงานในภาระหน้าที่ (9.1-2-2) ส่วนการด าเนินงานประกันคุณภาพในระดับภาควิชา
นั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับภาควิชาเพ่ือด าเนินงานในเรื่องของการประกันคุณภาพภาควิชา  
(9.1-2-3) นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้งานนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางในการ
จัดท าแผนการประกันคุณภาพภายใน การจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศส่วนกลางและการประสานงานตรวจสอบคุณภาพภายใน ทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์(9.1-2-4) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาควิชาเพ่ือท าหน้าที่
วางแผนการจัดเก็บและก าหนดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคณะและภาควิชา(9.1-2-5) 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 
คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและก าหนดอัตลักษณ์ (9.1-3-1) โดยด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน(9.1-3-2) ดังนี้  
           1.  การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะศึกษาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  26 พฤศจิกายน 2553 
          2.  ก าหนดแนวการศึกษาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 12 มกราคม 2554 
          3.  การยกร่างอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ด าเนินการเก็บข้อมูล 
          3.1  ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์จากผู้ที่เก่ียวข้อง โดยการ
สัมภาษณ์และการสอบถามผู้ที่เก่ียวข้อง  
            3.2  การยกร่างอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
          4. จัดประชุมประเมินความเหมาะสมอัตลักษณ์  โดยน าร่างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการคณะศึกษาศาสตร์เห็นชอบในหลักการดังกล่าว     
          5.  จัดประชุมประชาคมคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์  ในวันที่ 20  พฤษภาคม 2554    
          6.  ปรับปรุงร่างอัตลักษณ์คณะศึกษาและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
           อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
   “ส านึกดี  มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” 
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             เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
   “คณะศึกษาศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เชี่ยวชาญการสอน และการวิจัย” 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
ตัวบ่งชี้ : ผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่นที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีกระบวนการและกลไกในการก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 2. มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 3. มีการกระบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาอัต
ลักษณ์ 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานโดยบุคลากรและต่อการพัฒนานิสิตโดยนิสิต และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียตามอัตลักษณ์ 
 5. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. มีกระบวนการและกลไกในการก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่สอดคล้องกับอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.1 มีการพัฒนาตัวบ่งชี้และก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ของคณะ โดยได้รับนความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าคณะ 
1.2 มีการทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และบริบทของ

คณะศึกษาศาสตร์ 
 2. มีแผนการพัฒนาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

2.1 มีการก าหนดแผนการพัฒนานิสิตทั้งท่ีเป็นกิจกรรมที่ผ่านการเรียนการสอนรายวิชา และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จัดโดยคณะ ภาควิชา หรือสโมสรนิสิตเพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่คณะ
ก าหนด  

2.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมในข้อ 2.1 ในลักษณะที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของคณะ 

3. มีกระบวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
อัตลักษณ์ 
             3.1  มีการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ และกรรมการพัฒนานิสิต 
   3.2  มีการก าหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนานิสิตและบุคลากรส าหรับด าเนินงานโครงการ  
  4. มีการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานของบุคลากร และมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียตาม 
อัตลักษณ์ 
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     มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ของคณะ และมีการประเมินความพึงพอใจอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
  5. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ 
     5.1 มีการประเมินผลการด าเนินงาน และให้น าผลการประเมินการด าเนินงานตามเป้าหมาย
พัฒนาอัตลักษณ์ไปปรับปรุง กระบวนการวางแผนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามอัต
ลักษณ์ของคณะ 
     5.2 มีการจัดท าโครงการและกิจกรรมในการพัฒนานิสิต 

 
การขับเคลื่อนอัตลักษณ์ 

 K = Knowledge (สร้างสรรพศาสตร์การสอน) 
R = Research  ( สรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ) 
U = Unity  (สามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ) 
E = Ethics (มีจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ) 
D = Development ( มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู) 
 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพทั้งองค์กรด้วยกระบวนการ PAR-
PDCA (Participatory – PDCA)ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะตั้งแต่ขั้นการวางแผนการด าเนินงาน 
P การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด D มีการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน C และการจัดท ารายงานการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการประเมิน A ทั้งนี้ โดย
การพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (9.1-4-1)  โดยมีการรายงานที่ข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด ใน CHE QA Online และได้ก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
(9.1-4-2) 
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5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน
ได้ครบถ้วนในทุกตัวบ่งชี้ (9.1-5-1)  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศต่างๆ อันได้แก่ ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการ
สอน ระบบสารสนเทศนิสิต อาจารย์ ผลงานวิจัย งานการเงิน ซึ่งสามารถเข้าสืบค้นได้ด้วยระบบ Online ใน 
websiteของคณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ku.ac.th (9.1-6-1) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใชบ้ัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

ส าหรับนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้ใช้กระบวนการประกันคุณภาพในการ
ด าเนินงานโดยผ่านกระบวนการ PDCA ในการจัดท าแผนกิจกรรมโครงการ ด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป (9.1-7-1) ในส่วนการด าเนินของคณะ
โดยเฉพาะสารสนเทศของคณะที่จัดท าไว้บริการบน website นั้น คณะศึกษาศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการของของส านักงานเลขานุการคณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่
บริการของคณะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินและการให้ความคิดเห็นในการด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ และน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง (9.1-7-2) 
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศของคณะ เพ่ือ
คณะจะได้น าผลประเมินนั้นมาปรับปรุงด าเนินงานต่อไป (9.1-7-3) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย
หอการค้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งได้มีพิธีลงนามและร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-1) 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้เป็นสมาชิกของสภาคณบดีศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาร่วมกันในทุก 2 เดือน (9.1-8-2 ) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

กระบวนการประกันคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ และเป็นไปตามกระบวนการ PDCA โดยมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดผลการ

http://www.edu.ku.ac.th/
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ด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ บรรลุผลตามเป้าหมายและพันธกิจ ในปี  2553 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับ
รางวัลคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรางวัลระดับดี จากการน าเสนอผลงานประเภทรางวัล
ภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ (9.1-9-1) ซึ่งมีการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ที่โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม 
อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี และมีการน าเสนอผลงานที่หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย  
(9.1-9-2) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

9.1 N/A 9 ข้อ N/A 5.00 คะแนน 9 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

9.1-1-1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา ปี 2554 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1-1-2 แผนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับคณะ ภาควิชาและส านักงานเลขานุการ 
9.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2554 และก าหนดการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
9.1-1-4 รายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา ส านักงานเลขานุการคณะ 

และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.1-1-5 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
9.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 
9.1-2-2 แผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
9.1-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชา 
9.1-2-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ 
9.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพคณะ

ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 
9.1-3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศึกษาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.1-3-2 รายงานการศึกษาอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 
9.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
9.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
9.1-5-1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมิน ปี 2553 
9.1-6-1 www.edu.ku.ac.th 
9.1-7-1 เอกสารการประเมินโครงการของฝ่ายพัฒนานิสิต 
9.1-7-2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงานเลขานุการคณะ 
9.1-7-3 ผลการประเมินระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์ 

 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
9.1-8-1 เอกสารการเข้าร่วมเครือข่ายประกันคุณภาพ 
9.1-8-2 เอกสารของสภาคณบดีศึกษาศาสตร์คุรุศาสตร์ 
9.1-9-1 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2553) หน้า 5 

 



 146 

 

บทท่ี 3  
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน 
ได้แก่ มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 24 ตัวบ่งชี้ 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 
1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุ
เป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
กำรประเมินคุณภำพตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด า เนินงานตามตัวบ่ งชี้ที่ ก าหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตำรำงท่ี 3.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 9 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- 5.00 5.00 - - 4.13 5.00 5.00 4.13 ดีมาก ดีมาก ด ี
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องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

4.62 5.00 5.00 - 5.00 2.73 4.86 4.86 2.73 ดีมาก ดีมาก พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 - - 4.00 5.00 5.00 4.00 ดีมาก ดีมาก ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ
ทางวิชาการแกส่ังคม  

- 5.00 5.00 - - 4.62 5.00 5.00 4.62 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.00 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดีมาก ด ี

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร
และจัดการ  

- 4.50 4.50 - - 4.06 4.50 4.50 4.06 ด ี ด ี ด ี

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

- 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ  

- 5.00 5.00 - - 4.86 5.00 5.00 4.86 ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4.68 4.89 4.89 5.00 5.00 3.71 4.86 4.86 3.80    

ผลกำรประเมิน ดี 
มำก 

ดี 
มำก 

ดีมำก ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี 
มำก 

ดี
มำก 

ดี    

 
 คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า มีการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนทางการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของชาติ  สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษาของประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มี
คุณภาพ มีความพร้อมทางด้านวิชาการ คุณภาพชีวิต และประสบการณ์วิชาชีพ เปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากเครือข่ายโรงเรียนที่ได้มีการประสานความร่วมมือในการให้การศึกษาแก่นิสิตให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่ามีการบริหารจัดการในการส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ บุคลากรวิจัย และนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สามารถผลิตงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ และ
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เชิงนโยบายต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับนโยบายของคณะที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง
การศึกษาของประเทศ โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เช่น การประชุม อบรม 
สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติการให้รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ การสนับสนุนงบประมาณผลิตงานวิจัย
จากกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ท าให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์และนักวิจัยเพิ่มข้ึน  

3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า การด าเนินงานตามพันธ
กิจด้านการบริการทางวิชาการได้เป็นอย่างดี มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บริการ เพ่ือน ามาจัดท า
เป็นแผนการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกคณะ รวมถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้คณะศึกษาศาสตร์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานภายนอกด้านการจัดการศึกษา จึงได้รับความไว้วางใจให้จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ามีการส่งเสริมและ
สนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิต โดยรณรงค์ให้อาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยตลอดปีการศึกษา นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดกิจกรรมเพ่ือหล่อหลอมจิต
วิญญาณความเป็นครูให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

กำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 

ตำรำงท่ี 3.2 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (ป.3) 
มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำน
คุณภำพบัณฑิต  

- - - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร
กำรอุดมศึกษำ 

4.72 4.88 4.87 - 4.85 4.84 ดีมาก ดีมาก 

 มาตรฐานที่ 2 ก  ด้าน
ธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.71 4.71 - 4.71 4.71 ดีมาก ดีมาก 
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มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

  มาตรฐานที่ 2 ข 
ดา้นพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

4.72 5.00 5.00 - 4.92 4.91 ดีมาก ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำน
กำรสร้ำงและพัฒนำ
สังคมฐำนควำมรู้และ
สังคมแห่งกำรเรียนรู ้ 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมำตรฐำน 
(สกอ.) 

4.72 4.89 4.89 5.00 4.86 4.86   

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก   

 
  
 

คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐาน
แต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนน
เฉลี่ย 4.85 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.72 คุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก และด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.88 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เช่นกัน หาก
พิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจเป็นไปด้วยดี ส่งผลให้ได้ผล
ผลิตได้คุณภาพระดับดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมี
ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นผลการประเมินด้านกระบวนการ สะท้อนให้
เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์ มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
รวมทั้งมีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี 

กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
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 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน 
และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 

ตำรำงที่ 3.3 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ป.4) 
มุมมองด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ควำมหมำยผล
ประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 
1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.78 4.78 - 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4. ด้านบุคลากรและ
การเรยีนรู้และ
นวัตกรรม 

4.43 5.00 5.00 - 4.72 4.72 ดีมาก ดมีาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง 

4.72 4.89 4.89 5.00 4.86 4.86   

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก   

 
 
 
 คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก  

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้าน
กระบวนการได้คะแนนเฉลี่ย 4.78 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

3. ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
โดยผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านกระบวนการได้
คะแนนเฉลี่ย 4.78 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีการก ากับดูแล 
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบทั้งการหารายได้และการใช้จ่าย  
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4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 
4.72 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี และด้านกระบวนการได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
 
กำรประเมินคุณภำพตำมมุมมองด้ำนมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวม
ทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 

ตำรำงท่ี 3.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันกำรอุดมศึกษำ (ป.5) 
 

มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ควำมหมำย 
ผลประเมิน ปัจจัย

น ำเข้ำ 
กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 
1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพ
และควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

4.62 4.80 4.80 - 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   2) ด้านวิชาการ 4.43 5.00 5.00 - 4.77 4.77 ดีมาก ดีมาก 

   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   4) ด้านการบรหิารจดัการ - 4.67 4.67 - 4.67 4.67 ดีมาก ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ควำมหมำย 
ผลประเมิน ปัจจัย

น ำเข้ำ 
กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

2. มำตรฐำนด้ำนกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศกึษำ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
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มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ควำมหมำย 
ผลประเมิน ปัจจัย

น ำเข้ำ 
กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. สกอ.+มก. สกอ. 

   1) ด้านการผลิตบณัฑติ - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
   3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

   4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 

4.72 4.89 4,89 5.00 4.86 4.86   

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก   

 คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน 
สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

- ด้านกายภาพ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

- ด้านวิชาการ ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.77 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยผล
การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 คุณภาพอยู่ในระดับดี และด้านกระบวนการได้คะแนน
เฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย. 

- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก  

- ด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
โดยผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านกระบวนการได้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
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3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

1. คณาจารย์และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ จึงมี
ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักท่ีจะร่วมกันด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 

2. แผนงานของคณะสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนการศึกษาชาติ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ 
 -  ไม่มี  

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. มีคณะกรรมการหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับภาควิชาในการ
จัดท าหลักสูตร และกลั่นกรองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. มีคณะกรรมการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรระดับภาควิชา ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน  ) หากมีองค์กร
วิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย 1 คน (ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3. มีการติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

4. ด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนรวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้สอนและน าผลมา
การประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 

5. อาจารย์มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถสูง ท าให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญดีข้ึน 

6. มีโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการพัฒนา
จิต ด้านจรรยาบรรณ ด้านการใช้เทคโนโลยี และการส่งเสริมให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง  
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7. มีการจัดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่เป็นข้อ
สะท้อนถึงผลของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์บนพื้นฐานการวิจัย 

8. มีด าเนินการเพ่ือพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการให้
การศึกษาแก่นิสิตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยการจัดการประชุมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่อง 

9. มีการท าวิจัยเพ่ือประเมินการด าเนินงานเพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานด้านหลักสูตร
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

10. มีการน าชุมชน แหล่งการเรียนรู้เข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน 
11. คณะศึกษาศาสตร์มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน

การจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จัดงานมอบโล่ประกาศ
เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณให้แก่ชาวคณะศึกษาศาสตร์  และมีการจัดท าการ์ตูนส่งเสริมจรรยาบรรณในสารศึกษาศาสตร์
เป็นรายเดือนทุกฉบับ 

12. มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต
ได้อย่างเข้มแข็ง 

13. คณะศึกษาศาสตร์ โดยภาควิชาและการบริการงานส่วนกลางให้ความส าคัญต่องานทางด้าน
กายภาพ นิสิตจึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีปัจจัยเกื้อหนุน ที่เอ้ือประโยชน์ต่อนิสิตในกิจกรรการเรียนการ
สอนและคุณภาพชี้วัดในขณะที่เรียนอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ 

14. คณะมโีครงการรณรงค์ในเรื่องการแต่งกายท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยผ่านการติด
ป้ายโปสเตอร์ ไวนิล การประกวดและการมอบโล่นิสิตแต่งกายถูกระเบียบ อีกท้ังคณะยังได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับคณะในการประกวดการแต่งกายดีเด่นที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 

15. นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมจ านวน 2 ราย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์ในบางสาขาไม่เพียงพอ และเป็นสาขาขาดแคลน เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและ

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ทางด้านการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

2. มีอาจารย์ใหม่จ านวนมากท าให้สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 

3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต 
4. กระตุ้นอาจารย์ใช้สื่อประกอบการสอนให้มีความหลากหลายมากขึ้นและการใช้ ICT บูรณาการใน

การเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ 
1. มีแผนพัฒนาและรับอาจารย์เพ่ิมในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
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2. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มีต าแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น   
3. มีแผนงานที่พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับ

ภาควิชาและคณะ 
4. จัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาและการใช้สื่อ  

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ครอบคลุมตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. คณะมีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นิสิตและส่งเสริมให้นิสิตได้น าความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิตทุกกิจกรรมผ่านกระบวนการ PDCA 
 3. คณะมีการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
สร้างเครือข่ายพัฒนากิจกรรมนิสิต และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนิสิตระหว่างสถาบัน 
  
 จุดที่ควรพัฒนา 

- ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
 จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยของคณะอย่างเป็นระบบ โดยมี
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล ก ากับติดตามเพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการวิจัยเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นการท างานด้านการวิจัยเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

2. คณะศึกษาศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการวิจัยเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  โดยคณะศึกษาศาสตร์มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการท างานวิจัย
ร่วมกันระหว่างอาจารย์อาวุโสกับอาจารย์รุ่นใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง
ประสบการณ์ในการวิจัยให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งด้านวิชาการ นอกจากนี้ ยังสนับสนุน
ให้มีการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรในระดับนานาชาติด้วย   

3. คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในคณะ หน่วยงานภายนอกคณะ 
และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านการจัดประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ลง
ในวารสาร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยอย่างแท้จริง   

4. คณะศึกษาศาสตร์มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย มีการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลให้
อาจารย์ในคณะได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งน าความรู้จากการวิจัยไปบริการ
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วิชาการให้กับบุคคลและหน่วยงานที่สนใจ จะเห็นได้ว่า การด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์
มีการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการอย่างแท้จริง  

5. คณะศึกษาศาสตร์มีความโดดเด่นด้านการวิจัย โดยการจัดการเรียนกาสอนในระดับปริญญาตรีมี
การมอบหมายให้นิสิตท าวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีการ
สนับสนุนให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการท างานวิจัยร่วมกับอาจารย์ พร้อมกับเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน ส่งผลให้นิสิตได้รับประสบการณ์ในการท างานวิจัยอย่างแท้จริง 
  จุดที่ควรพฒันา 
 - ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ 
 -  ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตร์มีการวางแผนการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การส ารวจความ
พร้อม ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของบุคลากรในคณะ มีการประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ รับบริการ 
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม มีการประเมินและติดตามผลการ
ให้บริการวิชาการ พร้อมน าผลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

2. คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ โดยผลการให้บริการวิชาการที่ผ่านมาพบว่าประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดี ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความไว้วางใจ และคงความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ในการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี 

3. คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จะเห็นได้จากมีการเชิญบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เป็นจ านวนมาก  

4. การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ เน้นการบูรณาการองค์ความรู้จากการบริการวิชาการเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการและน า
ความรู้ที่ได้รับมาจัดบริการวิชาการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะ ภายนอกคณะ และภายนอก
มหาวิทยาลัยมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้เกิดการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างแท้จริง      
  จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

- มีนโยบายที่ชัดเจนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการด าเนินการต่อเนื่องตลอดมา 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการด าเนินการในการจัดการความรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมผ่านรูปแบบการจัดการความรู้  4’S Model โดยมีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในประเด็นการจัดการความรู้ที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ได้องค์ความรู้และแนวปฎิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตเพ่ือ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   

2. คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศภายในคณะด้วยตนเอง โดยจัดด าเนินการ ควบคุม 
แก้ไขและปรับปรุงระบบสารสนเทศได้ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ภายในคณะ  ท าให้ประหยัด
งบประมาณในการด าเนินการ และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบได้เอง 

3. มีแผนกลยุทธ์ชัดเจนและมีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
  จุดที่ควรพัฒนา 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ของคณาจารย์และบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ยัง
มีการเข้าร่วมน้อยในบางกิจกรรม 
  
 
 ข้อเสนอแนะ 

- จัดท าแผนกิจกรรมของโครงการจัดการความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรทราบ
ล่วงหน้าเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม  

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดท ารายงานทางการเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้
รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 

2. คณะศึกษาศาสตร์มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณโดยค านึงถึงหลัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จุดที่ควรพัฒนา 
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 - ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง โดย มีการประเมิน
คุณภาพภายในทุกหน่วยงาน และมีคณะกรรมการจัดการข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ที่มี
ผู้แทนจากทุกภาควิชา/โรงเรียนสาธิตฯ /ส านักงานเลขานุการคณะ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

2. คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ที่ผ่านกระบวนการศึกษา วิจัย
และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมศึกษาศาสตร์ 

3. คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลระดับดี 
ประเภทภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2552” ซึ่งหน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  จุดที่ควรพัฒนา 
 - ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงาน
ย่อยต่างๆ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาพรวม 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาพรวม 
ภาควิชา
การศึกษา 

1. คณาจารย์มีศักยภาพใน
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
2.บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานดี มีความอบอุ่น 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 
 

- ไม่มี 1. ควรมีการรายงานผลการ
ด าเนินการในองค์ประกอบ
ที่ 1 ได้แก่ 
กระบวนการพัฒนาแผน ซ่ึง
ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญในการ
บริหารจัดการศึกษาและ
เป็นส่วนหนึ่งของวงจร
คุณภาพ PDCA   
2.ควรจัดบรรยากาศด้าน
อาคารสถานที่ให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงาม ปลอดโปร่ง  

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

1.ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการให้ภารกิจของ
ภาควิชาส าเร็จลุล่วงทันเวลา
ด้วยความร่วมมือของ
อาจารย์และบุคลากรใน
ภาควิชา 
2.หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนของภาควิชา
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนโดยมีการฝึกงานและ
ฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางวิชาชีพจิตวิทยา
การศึกษาและการ แนะแนว 
 

1.อัตราก าลังของ
อาจารย์ที่สามารถเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
น้อย 
2. หลักฐานและร่องรอย
เกี่ยวกับการน าผลการ
ประเมินการด าเนินงาน
ต่างๆ มาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนการพัฒนา
ยังไม่ชัดเจน 
3.ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์หรือตีพิมพ์
เผยแพร่มีน้อย 
 

1.ควรวางแผน พัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับการเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
2.ควรมีการน าผลการ
ประเมินกิจกรรมมาเสนอใน
ที่ประชุมกรรมการบริหาร
ภาควิชาเพ่ือน ามา
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
3.ควรก าหนดมาตรการและ
ปรับแผนพัฒนาอาจารย์
เพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์หรือตีพิมพ์
เผยแพร่ให้มากข้ึน  

 
 
 
 
 
 



 160 

 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาพรวม 
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

3.กิจกรรมการบริการทาง
วิชาการเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 
4.ความสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์และนิสิตมีความเอ้ือ
อาทร และมิตรไมตรีที่ดีต่อ
กัน 
 

4.ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการบาง
โครงการยังไม่แสดง
รายละเอียดของสิ่งที่
ผู้เข้าร่วมโครงการและ
ผู้ด าเนินการได้รับ  
ตลอดจนรายละเอียดที่
น าไปใช้ประโยชน์   
 

4.ควรก าหนดดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการที่
แสดงรายละเอียดของสิ่งที่
ผู้เข้าร่วมโครงการและ
ผู้ด าเนินการได้รับ  
ตลอดจนรายละเอียดที่
น าไปใช้ประโยชน์ให้ครบ
ทุกโครงการ 
ข้อเสนอแนะส ำหรับคณะ 
คณะควรพิจารณาก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้
ที่เหมาะสมกับการประเมิน
ในระดับภาควิชา เช่น 
องค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 
9.1 เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 
 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

1. คณาจารย์ให้การดูแลเอา
ใจใส่ในด้านการเรียนการ
สอนและการดูแลนิสิตเป็น
อย่างดี 
2. มีการสร้างเครือข่ายใน
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
การศึกษาอย่างกว้างขวาง 
และมีผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องในหลายๆ 
กิจกรรม 
3. มีบรรยากาศแห่งความ
ร่วมมือที่ดีทั้งคณาจารย์และ
นิสิต 

อัตราการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนิสิตใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนนิสิตทั้งหมด 
 

1. ควรมีการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็นระบบและน าเสนอ
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ 
2. ภาควิชาควรกระตุ้นให้
คณาจารย์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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4. หลักสูตรเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาพรวม 
ภาควิชาพล
ศึกษา 

1.โครงสร้างการบริหารงาน
โดยแบ่งเป็นฝ่ายงานส าคัญ 
ช่วยให้เกิดผลการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมในทุก
ภารกิจ โดยเฉพาะการสร้าง
เสริมประสบการณ์วิชาชีพใน
การเป็นครูที่ดีให้แก่นิสิต 
และช่วยให้การจัดการเรียน
การสอนของทุกสาขาวิชามี
ความเข้มแข็ง 
2.ผลการด าเนินงานตาม
โครงสร้างท าให้เกิดการบูร
ณาการ พันธกิจทั้ง 4 ด้าน
อย่างชัดเจน น่าสนใจ และ
เป็นรูปแบบของการจัดการ
เรียนรู้ที่ดี 
3.มีระบบการพัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณวุฒิทางวิชาการสูงขึ้น 
เพ่ือรองรับการขยายงานเชิง
คุณภาพของภาควิชา 
 

1.ขาดการแสดงผลการ
ด าเนินงานตามจุดแข็ง
ข้างต้น ที่จะท าให้เห็น
ผลเลิศทางการประกัน
คุณภาพของภาควิชา 
2.ขาดการจัดระบบ/
รูปแบบเอกสารที่ใช้ใน
การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 

1.ควรจัดท าระบบการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ โดยมีการ
วิเคราะห์สรุปผลที่สามารถ
ใช้เป็นข้อมูลที่แสดง
คุณภาพตามตัวบ่งชี้ต่างๆ 
ในแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพได้ 
2.ควรมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้
ก ากับดูแลข้อมูลในทุกตัว
บ่งชี้ที่เก่ียวข้อง และ
น าเสนอในการประเมิน
คุณภาพครั้งต่อไป 
3.อาจารย์และบุคลากรใน
ภาควิชาควรศึกษา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ใหม่ของมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานในเชิงลึกของ
สาขาวิชา ซึ่งจะมีผลต่อไป
กับการประเมินคุณภาพ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาพรวม 

ภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาพรวม 
ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

1. ภาควิชาอาชีวศึกษา มี
การด าเนินการในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างเป็นระบบ มีนโยบาย 
และแผนกลยุทธ์ มี
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
เป็นกลไกส าคัญ มีการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน ทั้ง 
การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุก
วันศุกร์ของบุคลากร  การ
ท าอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติในการเรียนการ
สอน การศึกษาดูงานด้าน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน 

1. ภาควิชายังขาดการ
ประสานงานในการ
รวบรวมข้อมูลประกัน
คุณภาพที่ดี ท าให้มีการ
ตามข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บ
ในช่วงของการตรวจ
ประเมิน 
2. การจัดเก็บเอกสารยัง
ไม่เป็นระบบและมีการ
ท าตัวก ากับเอกสารบาง
องค์ประกอบท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารท าได้
ยาก 
3. เอกสารบาง
องค์ประกอบยังไม่
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงกระบวนการ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
ใหม่ 
2. ปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการประเมินบาง
องค์ประกอบให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ 
3. การให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ทางอินเตอร์เน็ต เป็น
ช่องทางส าคัญที่สามารถ
ตอบเกณฑ์มาตรฐานของ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 โดยภาควิชาฯ 
ควรมีผู้รับผิดชอบโดยตรง 
(อาจเป็นนิสิตทุนท างาน
และมีอาจารย์เป็นผู้
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ของนิสิต การแสดง 
มุทิตาจิตในโครงการเยี่ยม
บ้านบูรพาจารย์ และ
งานวิจัยครัวไทยสู่ครัวโลก 
การด าเนินงานทั้งหมดนี้ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของการประกันคุณภาพ
อย่างครบถ้วน 
2. ภาควิชาได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก 
3. มีรายงานการติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของภาควิชาที่แสดงผลอย่าง
ชัดเจน 
 

 ควบคุม) เพ่ือให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด ซึ่ง
คณาจารย์ ผู้ปกครอง นิสิต
และศิษย์เก่าสามารถใช้เป็น
ช่องทางเข้าร่วม กิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า 
ได้อีกด้วย 
 

 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภำพรวม 
โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

1.มีวัฒนธรรมองค์กรที่มีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จาก
รุ่นสู่รุ่น ผ่านกระบวนการ
ท างานประจ าวัน 
2.อาจารย์และบุคลากร อุทิศ
ตนในการท างานส่วนร่วม
ของโรงเรียน 
3. มีอาจารย์ประจ าชั้นอย่าง
น้อย 2 คนประจ าอยู่ในแต่
ละชั้นเรียน ท าให้สามารถ
ดูแลนักเรียนได้ใกล้ชิด

- ไม่มีหลักฐานในการ
แสดงระบบของงานใน
แต่ละงานที่ชัดเจน เช่น 
งานวิจัย 
 

- ควรมีการเขียนระบบงาน
ให้ปรากฏชัดเจน เช่น 
แผนผังแสดงล าดับขั้นตอน
ของแต่ละงาน 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภำพรวม 

ตลอดเวลา 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดให้ภาควิชาไม่ต้องรับการประเมินแต่รายงานผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

- ไม่มี - การน าเสนอเอกสาร
เพ่ือการตรวจสอบ
ประเมินบางเรื่องยังมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้
ไม่สามารถพิจารณาได้ 
 

- ควรน าผลการด าเนินการ
ในเรื่องนั้นๆ มาน าเสนอให้
ครบถ้วน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ภาควิชา
การศึกษา 

1. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถและมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งมี
ความสามารถในการ
พัฒนาการสอน  พัฒนา
ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 
2. คณาจารย์เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่นิสิตในด้านการ
สอน การถ่ายทอดความรู้ 
และการอุทิศตนในการ
พัฒนานิสิตอย่างเต็ม
ความสามารถ 

ไม่พบว่ามีระบบหรือ
กลไกในการพัฒนา
ทักษะด้านการท าวิจัย
หรือการน าเสนอ
ผลงานวิจัยส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี  โดย
นิสิตขาดความสนใจใน
การเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ  แต่ในนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ระบบและกลไกท่ีชัดเจน  
 

1. ควรจัดระบบและกลไก
ในการพัฒนาทักษะด้าน
การท าวิจัยหรือการ
น าเสนอผลงานวิจัยส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี โดย
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
วัยและเน้นกิจกรรมที่
สามารถน าประสบการณ์
การเรียนรู้ในการท าวิจัยไป
ต่อยอดหรือพัฒนางาน
วิชาการเม่ือส าเร็จไป
ประกอบวิชาชีพครูหรือ
นักวิชาการต่อไป ซึ่งใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ด าเนินการดีอยู่แล้ว 

 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต(ต่อ) 
ภาควิชา
การศึกษา 

3. มีการวางแผนและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดระบบและกลไกในการ

 2. ควรมีกิจกรรมหรือการ
มอบหมายงานให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต(ต่อ) 

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างชัดเจนโดยมี
ความทันสมัยและสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4. มีโครงการหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่
บูรณาการทั้งงานวิจัย งาน
วิชาการกับการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน 
5. มีวิธีการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต
อย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึง 
อัตลักษณ์ของความเป็นนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ 
6. มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและส่งเสริมการ
พัฒนางานวิจัยแก่นิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง  
7. มีระบบในการพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิชาการและ
การวิจัย โดยใช้วิธีการจัดการ
ความรู้ ตั้งแต่การวางแผน 
การด าเนินงานและการ
ประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร  รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการเรียนการสอน 

บัณฑิตศึกษาได้มีส่วนร่วม
หรือเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  โดยเฉพาะการ
ประชุมทางวิชาการที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เพราะนิสิตไม่ได้ให้ความ
สนใจที่จะเข้าร่วม  ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยมีความ
ประสงค์ท่ีจะให้นิสิตและ
บุคลากรได้เปิดวิสัยทัศน์ 
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน  
และมีส่วนร่วม เพื่อคาดหวัง
ว่าต้องการให้มีการพัฒนา
ศักยภาพด้านการพัฒนา
งานวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ในแต่ละศาสตร์ 
ส าหรับนิสิตและบุคลากร 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต(ต่อ) 
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

1.ภาควิชามีหลักสูตรแผน ก. 
และแผน ข ที่มีการฝึก
ปฏิบัติท าให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงและ
อาจารย์ประจ ามีชื่อเสียงเป็น
ที่ยอมรับในทางวิชาการ  
อาจารย์ดูแลนิสิตอย่าง
ใกล้ชิดและเป็นกันเอง 
 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าที่มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักมีน้อย 
2. ในรอบปีไม่มี
บทความจาก
วิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร
ระดบันานาชาติ 
 

1.ภาควิชาควรจัดท าแผน
บริหารและพัฒนา
คณาจารย์ พร้อมทั้งจัด
ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนโดยเฉพาะการสรรหา
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุ
ตามอัตราที่ว่างโดยเน้นผู้ที่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ
ปริญญาโทได้เรียนต่อหรือมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
2. การตีพิมพ์บทความจาก
วิทยานิพนธ์ในวารสารระดับ
นานาชาติเป็นเกณฑ์
มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม ง  แต่
ไม่เป็นเงื่อนไขในการส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 
ภาควิชาจึงควรสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยจัดกิจกรรมช่วยเหลือใน
การท าบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

1. ภาควิชามีมาตรการเร่งรัด
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้
จบในระยะเวลาที่ก าหนดจน
ท าให้นิสิตส่วนใหญ่จบตาม

- อัตราการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนิสิตใน
ระดับชาติและ
นานาชาติยังมีน้อยเมื่อ

- ภาควิชาควรกระตุ้นให้มี
การพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ 
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เวลา 
2. หลักสูตรเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
3. คณาจารย์และบุคลากรมี
ความเป็นกันเองและใกล้ชิด
กับนิสิต 

เทียบกับจ านวนนิสิต
ทั้งหมด 
 

 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต(ต่อ) 
ภาควิชาพลศึกษา 1. มีการพัฒนาหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 ครบทุกหลักสูตร 
2. มีการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถทาง
วิชาการของคณาจารย์ โดย
การจัดโครงการอบรมเพ่ือ
สร้างงานวิจัย และทีมงาน
วิจัย 
3. มีนวัตกรรมการเรียนการ
สอน ที่เป็นผลจากการบูรณา
การการวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยให้นิสิตเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน นิสิตจึงเกิดการ
เรียนรู้มากข้ึน และแสดงให้
เห็นถึงการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางอย่างแท้จริง 

- ไม่มี - ควรมีการทบทวนการ
ก าหนดผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ของทุกหลักสูตรให้แสดง
คุณลักษณะบัณฑิตของ
สาขาวิชานั้นๆ อย่างชัดเจน 

ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

1. ความเป็นเอกลักษณ์ของ
หลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชาอาชีวศึกษาเป็นหนึ่ง
เดียวในประเทศไทย 

1. กลไกส่งเสริมนิสิต
ระดับปริญญาตรีเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ/น าเสนอ
ผลงานระดับชาติ 

1. ควรพัฒนากลไกส่งเสริม
นิสิตทุกระดับเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ/น าเสนอ
ผลงาน 
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2. หลักสูตรมีการบูรณาการ
ความรู้ โดยเฉพาะหลักสูตร
ปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
 

2. กลไกส่งเสริมนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ/
น าเสนอผลงานระดับ
นานาชาติ 
 

2. ควรมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร และน าผลไปใช้ใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต(ต่อ) 
โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

- อาจารย์มีประสบการณ์
และคุณวุฒิที่ตรงตาม
สาขาวิชา 
 

-  มีการด าเนินงาน
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร แต่ไม่มี
แผนงานที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และไม่มีระบบ
การติดตามการน า
ความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ 

-  ควรมีแผนงานพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และมีระบบการ
ติดตามการน าความรู้ที่ได้
จาการพัฒนาไปใช้ 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
ภาควิชา
การศึกษา 

- ไม่มี - ไม่มี - ควรมีกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทุก
ระดับ เช่น การจัดโครงการ
ให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นิสิต  
การสอดแทรกเนื้อหาไว้ใน
เอกสารที่นิสิตจะได้รับ เช่น  
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หนังสือปฐมนิเทศหรืออ่ืนๆ 
การบูรณาการใน
กระบวนการเรียนการสอน 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำ
น 

จุดแข็ง จุดที่
ควร
พัฒน

ำ 

ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต(ต่อ) 
ภาควิชา
จิตวิทยา
การศึกษ
าและ
การแนะ
แนว 

1. มีการ
จัดบริการให้
ค าปรึกษา
ทางวิชาการ
และ
ให้บริการ
ข้อมูล
ข่าวสาร
ทั่วถึงสู่ศิษย์
เก่าและนิสิต
ปัจจุบัน เช่น 

- ไม่มี 1. ควรจัดท าแบบประเมินการให้บริการการให้ค าปรึกษาและการให้
ข้อมูลข่าวสารกับศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และน าข้อมูลมาประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาระบบการ
ให้บริการในทุกด้าน 
2. ควรน าผลการประเมินความส าเร็จทุกด้านของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตและผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งไปใช้ในการท าแผนการ
พัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 
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บอร์ด
ประชาสัมพั
นธ์รวมถึง
ข่าวสาร
ความสนใจ
ในรายวิชา
ต่างๆ  
2. ภาควิชา
ได้เปิด
โอกาสให้
นิสิตได้มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
พัฒนา
ความรู้และ
ประสบการ
ณ์ทาง
วิชาการและ
ทางวิชาชีพ
ทั้งระดับ
คณะและ
ระดับ
ภาควิชา 
 

ภาควิชา
เทคโนโล
ยี
การศึกษ
า 

- นิสิตมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรมด้าน
ต่างๆ 
ค่อนข้างมาก 
ซึ่งจะเป็น
ผลดีต่อการ
พัฒนานิสิต 
 

- ไม่มี - ควรมีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต รวมถึง
กระบวนการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ให้เด่นชัด 
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ภาควิชา
พลศึกษา 

1. มีระบบ
กลไกการให้
ค าปรึกษา
และบริการ
ด้านข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือ
เป็นการ
ส่งเสริม
กิจกรรม
นิสิต และ
ศิษย์เก่าที่ดี
และมี
ประสิทธิภา
พ 
2. มีการ
ปลูกฝัง
คุณธรรม 
และ
จริยธรรม
นิสิตให้ไป
ประกอบ
อาชีพการ
เป็นครูที่ดี 
และมีจิต
วิญญาณ
ความเป็นครู 

- ไม่มี -ไม่มี  

 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต(ต่อ) 
ภาควิชาพล
ศึกษา 

3. มีการพัฒนาทางวิชาการ
ให้แก่นิสิต โดยการเพ่ิม
ทักษะการเรียนการสอน

- ไม่มี -ไม่มี  
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ภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
ซึ่งตรงกับความต้องการของ
นิสิต 

ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

1. ภาควิชาอาชีวศึกษา มี
การด าเนินการด้านระบบ
และกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการข้อมูลข่าวสาร 
โดยมีคณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
เป็นผู้ด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
ภาคฯ มีกิจกรรมที่ 
คณาจารย์ ผู้ปกครอง นิสิต
และศิษย์เก่าเข้าร่วม มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ทั้งเว็บไซด์ของภาควิชาและ
ของนิสิตบางสาขาวิชา 
 

1. การให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต 
ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ
โดยตรง ข้อมูลข่าวสารที่
ให้ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
2. การจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์
เก่า ยังขาดความชัดเจน
ในตัวกิจกรรมและ
จ านวนศิษย์เก่าที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
3. แม้ว่าภาควิชา
อาชีวศึกษาจะมี
คณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานิสิตและวิเทศ
สัมพันธ์ แต่ไม่พบ
แผนปฏิบัติการของฝ่ายฯ 
 

1. การให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ทางอินเตอร์เน็ต เป็น
ช่องทางส าคัญที่สามารถ
ตอบเกณฑ์มาตรฐานของ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 โดยภาควิชาฯ 
ควรมีผู้รับผิดชอบโดยตรง
(อาจเป็นนิสิตทุนท างาน
และมีอาจารย์เป็นผู้
ควบคุม) เพ่ือให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารให้เป็น
ปัจจุบันมากท่ีสุด ซึ่ง
คณาจารย์ ผู้ปกครอง นิสิต
และศิษย์เก่าสามารถใช้เป็น
ช่องทางเข้าร่วม กิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า 
ได้อีกด้วย 
2. ภาควิชาอาชีวศึกษาควร
จัดท าแผนปฏิบัติการของ
ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศ
สัมพันธ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต(ต่อ) 
ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

2. ภาควิชาอาชีวศึกษา มี
การด าเนินการด้านระบบ
การให้ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรีสอดคล้อง
กับการด าเนินงานระดับ
คณะ มีการจัดท าสมุด
บันทึกของนิสิต ที่ช่วยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและตัว
นิสิตเองมีข้อมูลตรงกัน  

4. กิจกรรมนิสิตด้านกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ ยังไม่
ชัดเจน 
5. การสนับสนุนให้นิสิตสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายใน ที่เป็นของภาควิชาฯ
เอง ยังไม่ตรงเป้าหมาย ส่วน
ใหญ่เป็นกิจกรรมของสโมสร
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
 

3. กิจกรรมนิสิตด้านกีฬา
หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
สามารถด าเนินการได้
ภายใต้องค์ความรู้ของ
ภาควิชา เช่น โครงการ
อาหารเพื่อสุขภาพ เป็น
ต้น 
4. การสนับสนุนให้นิสิต
สร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายใน ควร
สอดคล้องกับแผนงานของ
ฝ่ายพัฒนานิสิตของ 
คณะศึกษาศาสตร์  

โรงเรียนสาธิต
แห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

- มีกิจกรรมพัฒนานักเรียน
จ านวนมาก และกิจกรรมที่
โดดเด่น และเป็นรูปธรรม 
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนมากในการเรียนรู้
ศักยภาพความถนัดและ
ความสนใจของตน ได้แก่ 
โครงการการศึกษาความ
รอบรู้เฉพาะเรื่อง (Senior 
Project) 

- โครงการ Senior Project นี้ 
อาจเพิ่มภาระอาจารย์ที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการมาก
ขึ้น ซึ่งโดยปกติมีภาระงานเต็ม
อยู่แล้ว อาจจะไปเบียดบัง
เวลาของงานอ่ืน ท าให้งานอ่ืน
ด้อยคุณภาพลงได้ 
 

- โรงเรียนควรออกแบบ
ระบบงานการท า Senior 
Project ให้ชัดเจนที่อาจ
ช่วยลดเวลาของอาจารย์
ลงรวมทั้งหาทางกระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจท า
โครงการแต่เนิ่นๆ เป็น
ล าดับไป เพื่อให้ไม่เป็น
ภาระในชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มากนัก 
 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ภาควิชา
การศึกษา 

- คณาจารย์มีศักยภาพใน
การแสวงหาทุนวิจัยจาก
ภายนอก และสร้างสรรค์
งานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 

- ไม่มี 
 

- ไม่มี 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย(ต่อ) 
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

- ไม่มี 
 

- ระบบการจัดการ
ความรู้ที่เกิดจาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ รวมถึงการ
สร้างระบบการ 
บูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอนยัง
ไม่ชัดเจน 

- ควรพัฒนาระบบที่มาของ
การแสดงผลการบูรณาการ
การจัดการความรู้กับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

1. มีทุนวิจัยที่สนับสนุน
ภาควิชาได้เหมาะสมตาม
เกณฑ์ 
2. มีการน าเสนอผลงานวิจัย 
และตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งใน
และต่างประเทศอย่าง
กว้างขวาง 

- มีการติดตามแต่ไม่มี
การประเมินผลการ
สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัย ท าให้ไม่
สามารถน าผลไป
ปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย 

ควรมีระบบกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยและเผยแพร่ให้คน
ทั่วไปเข้าใจง่าย 

ภาควิชาพล
ศึกษา 

- มีการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยอย่างจริงจัง โดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการและ
วิจัย 

- ยังไม่พบระบบและ
กลไกการจัดการความรู้
ที่ได้จากการวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ 
 

- ควรพัฒนาระบบที่
สามารถแสดงผลการ
จัดการความรู้ที่เกิดจาก
งานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 

ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

ภาควิชาได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากภายนอกและ

1. ภาควิชายังไม่มี
ผลงานตีพิมพ์ลงใน

1. ภาควิชาควรหาแนวทาง
สนับสนุนให้อาจารย์น า
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ภายในมหาวิทยาลัยเป็น
จ านวนมาก 
 

วารสารที่มี impact 
factor และยงัไม่มี
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง
ใน refereed journal 
หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ผลงานลงตีพิมพ์ลงใน
วารสารที่มี impact 
factor และเผยแพร่ผลงาน
ที่ได้รับการอ้างอิงใน 
refereed journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ต่อ) 
ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

 2. ผลงานตีพิมพ์อยู่ใน
กลุ่มอาจารย์ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์เป็นประจ า 
3. การขอทุนวิจัยยังอยู่
ในกลุ่มอาจารย์บางกลุ่ม 
4. ภาควิชายังไม่มีกลไก
ในการรวบรวมคัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพ่ือเป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และน าไป
เผยแพร่แก่สาธารณชน 
 

2. ภาควิชาควรหาแนวทาง
เสริมเรื่องการมีพ่ีเลี้ยงแก่
นักวิจัยรุ่นใหม่ แนวทางใน
การเขียนขอทุนวิจัยและ
อาจให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้า
ร่วมเป็นทมีวิจัย 
3. ภาควิชาควรมีการ
ด าเนินการในการน า
ผลงานวิจัยมาเรียบเรียง
ใหม่เพ่ือให้คนทั่วไป
สามารถอ่านและเข้าใจได้
ง่าย 
 

โรงเรียนสาธิต
แห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและ 

1. โรงเรียนมีกลไกในการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
ของอาจารย์และผลงานวิจัย
ปรากฏมาก (แม้จะเป็น
งานวิจัยในชั้นเรียน)  

- ไม่มี 
 

- ไม่มี 
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พัฒนาการศึกษา 2. อาจารย์จ านวนมากมี
ทักษะด้านการวิจัย 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ภาควิชา
การศึกษา 

- ไม่มี 
 

- ไม่มี 
 

- ควรมีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน ภาครัฐ 
หรือเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพใด ๆ เพื่อ
ประกอบการก าหนด
ทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ 
หรือแผนการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

- ภาควิชามีความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้กับภาคเอกชน 
ภาครัฐบาลและหน่วยงาน
วิชาชีพทางการแนะแนวที่
ได้รับการยอมรับและความ
น่าเชื่อถือ ที่เป็นความ
ต้องการของสังคมและชุมชน
ได้อย่างแท้จริง 

- ขาดการสรุปผลการ
วิเคราะห์ การประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม 
 

-ควรจัดท าผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการต่อ
สังคมมาพัฒนากิจกรรม
การให้บริการ โดยให้ท า
เป็น  ลายลักษณ์อักษร
หลังจากสิ้นสุดโครงการ 
 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

- มีการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมในปริมาณท่ีดีมาก 
ทั้งระดับบุคคลและระดับ
โครงการของภาควิชาที่แสดง
ความมีชื่อเสียงและการ
ยอมรับในสังคม ตลอดจน

1. ไม่มีการน าเสนอผล
การประเมินโครงการ
บริการวิชาการต่างๆ 
2. ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน
ของการบูรณาการ
บริการวิชาการแก่สังคม

1. ควรให้ความส าคัญกับ
การประเมินโครงการและ
น าผลการประเมินไปบูรณา
การกับงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
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สร้างความเข้มแข็งกับชุมชน
ได้เป็นอย่างดี 
 

กับการเรียนการสอน
การวิจัย 

2. ควรเก็บหลักฐาน
โครงการและผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ 

ภาควิชาพล
ศึกษา 

- โครงการบริการวิชาการ
ได้รับการยอมรับและ
น่าเชื่อถือเนื่องจาก
ตอบสนองความต้องการ
ชุมชนและสังคมได้อย่าง
แท้จริง 

- ขาดการสรุปวิเคราะห์
และประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อ
สังคม 

- ควรวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการให้บริการวิชาการ
ต่อสังคมเพ่ือให้ระบบ 
กลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการแสดง
คุณประโยชน์อย่างชัดเจน 
รวมทั้งควรจัดท าเป็น
รายงาน และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 
ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

1. ภาควิชาอาชีวศึกษา มี
ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคม มี
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
ภาควิชา การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและงานวิจัย
ได้รับการบูรณาการเข้ากับ

แม้ว่ามีการส ารวจและ
จัดท าเป็นรายงานสรุป
ความต้องการการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
แต่พบว่าข้อมูลของ
รายงานสรุปไม่
สอดคล้องกับแบบ
ส ารวจ 
 

ภาควิชาอาชีวศึกษาควร
จัดท าแบบส ารวจและ
รายงานสรุปการบริการ
วิชาการแก่สังคม ที่สามารถ
เก็บข้อมูลที่น ามาสู่การ
ปรับปรุงการด าเนินการ
ด้านนี้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 
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การให้บริการทางวิชาการ 
เช่น นิสิตและคณาจารย์
สามารถให้บริการอาหาร
ส าหรับการประชุมสัมมนา 
ทั้งระดับภาควิชาและระดับ
คณะ งานวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นหลักฯ โดย
มีองค์ความรู้ของสาขาวิชา
ต่างๆของภาคฯ เป็นต้นทาง
ของการให้บริการวิชาการแก่
สังคมท่ีโดดเด่น 
2. ภาควิชาอาชีวศึกษา มี
การส ารวจ และจัดท าเป็น
รายงานสรุปความต้องการ
การบริการวิชาการแก่สังคม 
มีการประเมินผลการด าเนิน
โครงการการบริการวิชาการ
แก่สังคม และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินการในรอบปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ต่อ) 
โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและ 

1. มีกลไกในการบริการ
วิชาการท่ีดี 
2. บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน

- ยังไม่มีการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับ
งานวิจัย 

- จัดให้มีการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับงานวิจัย 
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พัฒนาการศึกษา แบบสองทาง คือ มีทั้งการน า
วิธีการเรียนการสอนไปสร้าง
เป็นงานบริการวิชาการและ
น าผลการบริการวิชาการมา
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภาควิชา
การศึกษา 

1. มีกิจกรรมหลากหลาย 
2. บุคลากรให้ความร่วมมือ 
ดีมาก 

- ไม่มี 
 

- การจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมความเป็นครู 
ควรยกระดับให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ โดย 
1)จัดร่วมกับกระทรวง 
ศึกษาธิการ บริษัทอ่ืน ๆ 
โดยผู้เข้าร่วมงานจาก
เครือข่ายสถาบันที่ผลิตครู
และหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับอาชีพครู 
2) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ให้ใหญ่ขึ้น โดยร่วมกับ
หน่วยงานหรือสถาบันอื่น
ให้เป็นระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ) 
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

- ไม่มี 
 

1.การน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิตยังไม่
ชัดเจน 
2. ยังไม่มีกิจกรรมการ
ก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

1.น าผลการประเมิน
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 
2. เห็นสมควรให้คณะหารือ
กับทางมหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมใน
ภาพรวมทั้งในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย (คณะ) 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

- มีกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่
หลากหลาย ซึ่งด าเนินการ
โดยนิสิตเป็นส่วนใหญ่ 

- ไม่มี 
 

- ไม่มี 
 

ภาควิชาพลศึกษา -  มีโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่
หลากหลายและต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี 

-  การจัดเอกสารเพ่ือ
การประเมิน ไม่แสดงผล
การด าเนินงานของ
โครงการ 

- ควรสรุปผลการประเมิน
โครงการในที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

- ภาควิชาอาชีวศึกษา มีการ
ด าเนินการในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
เป็นระบบ มีนโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ มีคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบเป็นกลไกส าคัญ 
มีการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
ชัดเจน ทั้ง การแต่งกายด้วย
ผ้าไทยทุกวันศุกร์ของ
บุคลากร  

- ไม่มี 
 

- ไม่มี 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่อ) 
ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

การท าอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติในการเรียนการ
สอน การศึกษาดูงานด้าน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
กิจกรรมบ้าน วัด โรงเรียน 
ของนิสิต การแสดงมุทิตาจิต
ในโครงการเยี่ยมบ้าน
บูรพาจารย์ และงานวิจัยครัว
ไทยสู่ครัวโลก การด าเนินงาน
ทั้งหมดนี้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของการประกัน
คุณภาพในตัวบ่งชี้นี้อย่าง
ครบถ้วน 

- ไม่มี 
 

- ไม่มี 
 

โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน
เป็นจ านวนมาก และ
ให้บริการกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

- ไม่มี 
 

- ไม่มี 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ภาควิชา
การศึกษา 

1.มีระบบกลไกการจัดการ
ความรู้ที่คณาจารย์และนิสิต
สามารถไปศึกษาหาความรู้ได้
ตลอดเวลา ครบทุกสาขาวิชา 
2.มีผลงานวิจัยรองรับการ
ด าเนินงาน 
3. ผลการประเมินบริหารอยู่
ในระดับดีและจากการ

- ไม่มี 
 

- ควรมีแนวทางควบคุมหรือ
จัดการความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอกเพ่ือ
ป้องกันกรณีมีการขโมย
ทรัพย์สิน 
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สัมภาษณ์ได้ผลว่าพึงพอใจ 
ภาควิชาฯและคณาจารย์ 
ตลอดจนผู้บริหารในระดับดี
ถึงดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ(ต่อ) 
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

1.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่จะ
เสริมสร้างในการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ในภาควิชาโดย
การสร้างบรรยากาศในการ
ท างานร่วมกัน 
2.  ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาภาควิชาให้เข้าสู่
สถาบันเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ใน
การด าเนินการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1. กิจกรรมการเผยแพร่
ความรู้อันเกิดจากกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังไม่
ครบถ้วนในทุกกิจกรรมที่
ผ่านมา 
2. กิจกรรมการน าความรู้
ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงยังไม่
ชัดเจน 
 

1.ควรด าเนินการจัดการ
เผยแพร่ความรู้จากกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
2.ควรมีการวิเคราะห์ความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้
เพ่ือเป็นการสร้างแนวปฏิบัติ
ที่ดีให้แก่ภาควิชาโดยน าการ
จัดการเรียนรู้ไปขยายผลให้
เกิดประโยชน์ในระดับ
หน่วยงานและชุมชน 
 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

1. ผู้บริหารใช้การสื่อสารใน
ช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้
บุคลากรทราบถึงเป้าหมาย
การด าเนินงาน กฎระเบียบ 
กลยุทธ์ เพ่ือการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการ
ประชุมอย่างต่อเนื่อง 

- ไม่มี การด าเนินงานในบาง
กระบวนการอาจจะยังไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 
7.1ข้อ 1 เทียบเคียงได้กับ
การด าเนินงานของ
กรรมการบริหารภาควิชา 
ผลการด าเนินงานต้องมีการ
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2. ผู้บริหารสนับสนุนให้
คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ  
3. บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานมีความอบอุ่นเป็น
กันเอง 
 

ประเมินตนเองในการ
บริหารภาควิชา แต่ได้
รายงานผลการด าเนินงานว่า
ให้คณาจารย์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองและ
ผู้บริหาร ซึ่งน่าจะไม่ตรง
ประเด็นของการประเมินที่
ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ(ต่อ) 
ภาควิชาพล
ศึกษา 

-  โครงสร้างการบริหารงาน
เป็นฝ่ายต่างๆ ท าให้เกิดการ
มีส่วนร่วมที่ดีจากอาจารย์
และบุคลากรทุกคน 

-  ขาดการรวบรวม
ประเด็นความรู้พิเศษ 
จากแต่ละบุคคลเพ่ือ
น ามาขยายผลในเรื่อง
การจัดการความรู้ 
 

-  ควรจัดท าระบบรวบรวม
ความรู้พิเศษของอาจารย์
แต่ละท่าน เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ และเป็นแนวทาง 
สร้างการเรียนรู้ให้กับ
อาจารย์และบุคลากร  
 

ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

 1. ยังไม่มีการก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย
ที่ชัดเจน 
2. เอกสารประกอบตัว
บ่งชี้ 7.2 ในเกณฑ์ข้อ 1-
5 ยังไม่ชัดเจน 

1. ภาควิชาควรก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยที่ชัดเจน 
2. ภาควิชาควรปรับปรุง
เอกสารประกอบตัวบ่งชี้ 
7.2 ในเกณฑ์ข้อ 1-5 ให้
ชัดเจนขึ้น 
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โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

- โรงเรียนมีการรวบรวม
หลักฐานตัวบ่งชี้ครบทุกตัว
บ่งชี้ในองค์ประกอบนี้ 
 

- ไม่มี - ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดให้ประเมินระดับคณะเท่านั้น 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ภาควิชา
การศึกษา 

1. มีกระบวนการประกันที่
เป็นระบบดีมาก  
2. มีการจัดท าคู่มือการใช้
งานฐานข้อมูล 
3. บุคลากรมีส่วนร่วมใน
ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพ 
 

- ไม่พบหลักฐานการ
สร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย 
 

1. ควรสนับสนุนให้บุคลากร
และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาใน
เครือข่ายที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ไปท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ 8 
สถาบัน ที่มีการลงนามใน
วันที่ 25 มีนาคม 2554 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ภาควิชา
การศึกษา 

  2. การรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพในบทที่ 2 
ควรรายงานในรูปของการ
บรรยายในภารกิจที่
ด าเนินการจริงและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ควร
อ้างอิงหลักฐานให้สอดคล้อง
กับผลการด าเนินงาน และ
เชื่อมโยงให้ง่ายต่อการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 
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ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

- ผู้บริหารและบุคลากรให้
ความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและน า
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เข้าสู่งานประจ า 
 

1.ไม่มีการก าหนดตัว
บ่งชี้เพ่ิมเติมตาม 
อัตลักษณ์ของคณะ 
2. ยังไม่มีการด าเนินการ
จัดท าระบบสารสนเทศ
ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 
9 องค์ประกอบ 
3. ยังไม่ได้ด าเนินการ
ก่อตั้งเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัยและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
4. ยังไม่พบแผนปฏิบัติที่
ดีหรืองานวิจัยด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีภาควิชา
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

- เสนอทางคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้พิจารณา
เกณฑ์การประเมินที่
เหมาะสมกับการประเมิน
ระดับภาควิชา 
 

 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ(ต่อ) 
ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

- ไม่มี - ไม่มี - ควรมีการน าเสนอ
หลักฐานที่สอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ที่ขอรับการประเมิน
คุณภาพ 

ภาควิชาพล - ไม่มี 1. การจัดเอกสารเพ่ือ - ควรจัดเอกสารเพื่อการ
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ศึกษา การประเมินไม่ครบถ้วน 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ 
2. เอกสารหลักฐานไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมิน 

ประเมินให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานใน
แต่ละตัวบ่งชี้ 

ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

- บุคลากรและอาจารย์ทุก
คนมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายใน 
 

1. ภาควิชายังขาดการ
ประสานงานในการ
รวบรวมข้อมูลประกัน
คุณภาพที่ดี ท าให้มีการ
ตามข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บ
ในช่วงของการตรวจ
ประเมิน 
2. การจัดเก็บเอกสารยัง
ไม่เป็นระบบและมีการ
ท าตัวก ากับเอกสารบาง
องค์ประกอบท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารท าได้
ยาก 
3. เอกสารบาง
องค์ประกอบยังไม่
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงกระบวนการ
รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
ใหม่ 
2. ปรับปรุงเอกสาร
ประกอบการประเมินบาง
องค์ประกอบให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ 
 

โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

1.  มีคู่มือการประกัน
คุณภาพของโรงเรียน 
2.  มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของทุกงาน 
3.  ระบบการจัดเอกสารดี 
ง่ายต่อการค้นหา 

-  เอกสารที่เป็น
หลักฐานไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามที่ระบุใน 
SAR 
 

- ควรจัดหลักฐานให้
ครบถ้วน เช่น ควรมีการน า
เอกสารที่อ้างถึงในรายงาน
การประชุมมาประกอบ 
 

 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภาพรวม 
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ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

1. มีการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านงานคลังและพัสดุ 
โดยมีการจัดท าคู่มือ
ตรวจสอบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงิน 
2. มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ประสิทธิภาพและมีจิตบริการ 
 

- ไม่มี 1. ควรจัดท าคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ครบทุก
ภารกิจ 
2. ควรจัดสวัสดิการด้าน
เงินกู้ฉุกเฉิน (ดอกเบี้ยต่ า) 
ส าหรับผู้ที่เดือดร้อนในกรณี
ต่างๆ 
3. ควรจัดตั้งกองทุนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
4. ควรพัฒนาความสัมพันธ์
ของผู้บริหารคณะกับ
บุคลากร 
5. ควรส ารวจความต้องการ
สิ่งอ านวยความสะดวกของ
นิสิตในการเรียนการสอน
และการท ากิจกรรม 
6. ควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการท างาน
และภูมิทัศน์โดยรอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดให้ภาควิชาไม่ต้องรับการประเมินแต่รายงานผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

1. มีการประเมินความพึง
พอใจในทุกระดับโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
2. มีการส ารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการเฉพาะด้าน 
(การจัดหาหนังสือเข้า
ห้องสมุด) 
 

- ไม่มี 1. ควรหาวิธีการให้มีผู้เข้า
ประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการของส านักงาน
เลขานุการมากข้ึน 
2. การประเมินควรมีหัวข้อ
ครบทั้ง 4 ประเด็นหลัก
ส าคัญตามตัวบ่งชี้ (ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านคุณภาพ
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การให้บริการ) 
 

 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

   
 

3. ควรด าเนินการให้ครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
4. ควรมีการสอบถามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการโดย
ภาพรวมที่เก่ียวกับภารกิจ
หลัก และน าข้อเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพ
การให้บริการรวมทั้งน า
ข้อเสนอแนะจากการจัด
โครงการต่างๆ มาจัดประชุม 
วางแผนการให้บริการที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ และ
ด าเนินการตามแผน/
ประเมินผลการด าเนินงาน/
ปรับปรุงการด าเนินงานใน
รอบปีถัดไป 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
1. มีหลักฐานอ้างอิงที่ดี 
2. มีการก าหนดประเด็นงาน
ที่มีปัญหาในการปฏิบัติทาง
การเงิน และมีการแก้ปัญหา
ตรงประเด็น 
3. มีการน าผลการพัฒนาองค์
ความรู้พัฒนาเป็นคู่มือเพ่ือใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
- ไม่พบเอกสารหลักฐาน
ตามรายงานผลการ
ด าเนินงานข้อ 6 และ 7 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
- ควรประเมินผลก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโครงการ 
โดยใช้แบบประเมินเดียวกัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
- ควรจัดหาหลักฐานเพิ่มเติม
ให้ครบตามรายงานผลการ
ด าเนินงานข้อ 6 และ 7 
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ตรวจสอบหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
- บุคลากรได้รับการสนับสนุน
และพัฒนาความรู้เป็นอย่างดี 
ทั้งด้านการอบรมการสัมมนา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
- ส านักงานเลขานุการควร
พิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ในต าแหน่งอ่ืนๆ ให้ได้รับ
การพัฒนาวิสัยทัศน์ใน
ต่างประเทศด้วย 

 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
1. บุคลากรที่รับผิดชอบมี
ความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ 
2. การให้บริการมีการแต่งตั้ง
บุคลากรเป็นคณะกรรมการ
ด้านการเงินในโครงการต่างๆ 
ในระดับคณะ ซึ่งสามารถ
ช่วยแนะน าด้านการเงิน
รวมทั้งลดขั้นตอนและ
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย  

  
 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 
- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยควรแสดงรายละเอียด
การใช้ทรัพยากรหรือ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรมให้ชัดเจน 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

 - ไม่มี  
  

 - ไม่มี 
 

1. ควรจัดประชุมบุคลากร
ทุกคนเพ่ือก าหนดนโยบาย
และชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านประกัน
คุณภาพของส านักงาน
เลขานุการ 
2. การรายงานผลการ
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ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงควรระบุ
รายละเอียดของผลการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนว่า
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
อย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

 - ไม่มี  
  

 - ไม่มี 
 

1. ควรด าเนินการให้ครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. ควรด าเนินการก าหนด
กระบวนการหลักของแต่ละ
งานให้ครบถ้วน โดยจัดท า
เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของแต่ละงานให้ครบถ้วน 
3. ควรด าเนินการจัด
ประชุม สรุปประจ าปีเพ่ือ
หาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนางาน ลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานทุกปี 
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บทท่ี 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ ตามรอบปี
การศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2553 นั้น คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
(สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
(สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 27 กิจกรรม และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 27 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
คณะศึกษำศำสตร์ 

รำยงำน ณ วันที่ 13 กันยำยน 2553 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. กำร

วิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

7. งบประมำณ
ที่ตั้งไว ้

8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมรอบ 
ปีกำรศึกษำ 2553 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ภำพรวม          

1. อาจารย์มีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. 

 ด าเนินการ
ได้ 

สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการ 
 

 โครงการพัฒนาอาจารย์ใน
การท าวจิัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอนและผลิต
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
ตามโครงการพัฒนาอาจารย์
ตามกลุ่มวิจยั 

อาจารย์มีผลงานวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

100,000 บาท ตลอดปีการศึกษา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

2.อาจารย์ที่เป็นหวัหนา้
โครงการวิจัย และ
จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์
ในวารสารที่มี Impact 
factor ยังมีน้อย 

1.ควรมีกลไกในการผลักดัน
ให้อาจารย์ส่งผลงานตีพิมพ์
ในวารสารที่มี Impact 
factor และสนับสนุนให้เป็น
นักวิจยัหลักมากขึ้น 

ด าเนินการ
ได้ 

จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกบัการเขยีนผลงาน
วิชาการเพื่อลงวารสาร 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการเขียน
ผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาต ิ

อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์
ในวารสารที่มี Impact 
factor เพิ่มมากขึ้น 

10,000 บาท ตลอดปีการศึกษา รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

3. ขาดการวิเคราะห์
ความต้องการและ
แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของคณะ 

 2. ควรมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ของคณะอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อน าไปสู่การวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง

ด าเนินการ
ได้ 

คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
คณะศึกษาศาสตร์ประชุม
ร่วมกับผู้แทนหนว่ยงาน
สังเคราะห์และท าแผนการใช้

โครงการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ในพื้นที ่
คณะศึกษาศาสตร์ 

มีแผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

10,000 บาท ตุลาคม 2553 รองคณบดีฝ่าย
พัฒนากายภาพ 



 193 

หน่วยงานย่อยภายในคณะ 
(ทรัพยากรครอบคลุมทั้งพื้นที่
ภายในและภายนอกอาคาร 
ห้องคอมพิวเตอร์ หอ้งสมุด 
ห้องประชุม ฯลฯ) 

ทรัพยากรร่วมกันทั้งคณะ 

 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 
3. กำร

วิเครำะห์
ตนเอง 

4. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

6. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ 
(KPI) ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

7. งบประมำณ
ที่ตั้งไว ้

8. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมรอบ 
ปีกำรศึกษำ 2553 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1         

1. การบรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ของแผนงาน
โครงการที่ก าหนด ยัง
ไม่ครบถ้วน 

1. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ให้ครบตามที ่
ก าหนด 

ด าเนินการ
ได้ 

ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ให้ครบตามที่ก าหนด 

การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้
ครบตามที่ก าหนด 

มีการติดตาม ผลการ
ด าเนินงานครบตาม 
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

- ตลอดปีการศึกษา คณบดี 
หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าส านักงาน 
หัวหน้าโครงการ 

2.การติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานไม่ครบทุก
ภาควิชา 

2. ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานให้ครบทุก
ภาควิชา 
 

ด าเนินการ
ได้ 

ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน
ให้ครบทุกภาควิชา 

การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ให้ครบทุกภาควิชา 

มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานครบทุก
ภาควิชา 

- ตลอดปีการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 2         

1. คณาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ.  

1.คณะควรมีระบบและกลไก
ในการส่งเสริมอาจารย์รุ่น
ใหม่ให้ท าผลงานทางวิชาการ  
และอาจารย์อาวโุสให้ท า
ผลงานเพื่อเล่ือนต าแหน่ง
ทางวิชาการให้สูงขึ้น 

ด าเนินการ
ได้ 

สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการ 
 

 โครงการพัฒนาอาจารย์ใน
การท าวจิัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอนและผลิต
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
ตามโครงการพัฒนาอาจารย์
ตามกลุ่มวิจยั 

อาจารย์มีผลงานวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

100,000 บาท ตลอดปีการศึกษา รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

2. บางหลักสูตรมี
รายวิชาที่ไม่ทันต่อ

 ด าเนินการ
ได้ 

การสอดแทรกเทคโนโลยีใน
การสอน 

การสอดแทรกเทคโนโลยีใน
การสอน 

มีการสอดแทรก
เทคโนโลยีในการสอนใน

- ตลอดปีการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 
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ความก้าวหนา้ของ
เทคโนโลยี 

รายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การ

วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ 
ปีการศึกษา 2553 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 (ต่อ)         

 2.คณะควรเพิ่มสมรรถนะ
ของนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านการอ่าน
และเขียนบทความวิชาการ/
บทคัดย่อ เป็นภาษาอังกฤษ 
(จากขอ้มูลสัมภาษณ์) 

ด าเนินการ
ได้ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ของบัณฑิตวิทยาลยั 
 
2. การบูรณาการภาษาอังกฤษ
ในรายวิชา 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการของบัณฑิต
วิทยาลยั 
2. การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในรายวิชา 
3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการอ่านการ
เขียนบทความวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1.นิสิตบัณฑิตศึกษาได้รับ
การเพิ่มสมรรถนะด้านการ
อ่านและเขยีนบทความ
วิชาการ/บทคัดย่อ เป็น
ภาษาอังกฤษ 
2. จ านวนบทความ
ภาษาอังกฤษ 15 เร่ือง  

25,000 บาท ตลอดปีการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 
รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ ์

 3.คณะควรมีแนวทาง
ส่งเสริมให้ห้องสมุดมี
ทรัพยากรที่เพยีงพอกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บรกิาร (จากข้อมูล

ด าเนินการ
ได้ 

พิจารณาคัดเลือกหนังสือน่า
อ่านและจัดซื้อเป็นระยะๆ 
ตลอดปี 

การพิจารณาคัดเลือก
หนังสือน่าอ่านและจัดซื้อ
เป็นระยะๆ ตลอดป ี

มีทรัพยากร สื่อสิ่งพิมพ์
เพิ่มขึ้น 

60,000 บาท ตลอดปีการศึกษา รองคณบดีฝ่าย
พัฒนากายภาพ 
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สัมภาษณ์) 

องค์ประกอบที่ 3         

1.ห้องพักส าหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษาไม่เพียงพอ 
และขาดพื้นที่ให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีท า
กิจกรรม (จากข้อมูล
สัมภาษณ)์ 

1.ควรเพิ่มพื้นที่ห้องพักและ
ห้องท ากิจกรรมให้กับนิสิต
ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

ด าเนินการ
ได้ 

คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
คณะศึกษาศาสตร์พิจารณา
เพิ่มพื้นภายในและภายนอก
อาคาร 

โครงการต่อเติมอาคาร 3 
ชั้น 5 เป็นห้องกิจกรรมนิสิต 

มีห้องกิจกรรมนิสิตเพิ่มขึ้น
ทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

9,388,888 
บาท 

ตลอดปีการศึกษา รองคณบดีฝ่าย
พัฒนากายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ 
ปีการศึกษา 2553 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4          

1. อาจารย์ที่เป็น
หัวหน้าโครงการวิจยั
ยังมีน้อย เมื่อเทียบกับ
จ านวนอาจารย์ที่
ท างานวิจยั (อาจารย์
ส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วม
วิจัย) 

 ด าเนินการ
ได้ 

1. จัดท าชุดโครงการวิจยัโดยมี
โครงการวิจัยย่อยที่ให้อาจารย์
ท างานเด่ียวมากขึ้น 
2. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยใหก้ับอาจารย ์

1. โครงการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ 
2. โครงการพัฒนาอาจารย์
รุ่นใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 

อาจารย์มีผลงานวิจยัใน
ฐานะนักวจิัยหลกัเพิ่มมาก
ขึ้น 

- ตลอดปีการศึกษา รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

2. จ านวนผลงานที่
ตีพิมพ์ในวารสารที่มี 
Impact factor ยังมี
น้อย  

1. ควรมีกลไกในการผลักดัน
ให้อาจารย์ส่งผลงานตีพิมพ์
ในวารสารที่มี Impact 
factor และสนับสนุนให้เป็น

ด าเนินการ
ได้ 

1.จัดการฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับการเขียน
ผลงานวิชาการเพือ่ลงวารสาร
2. สนับสนุนทุนส าหรับการ

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการเขียน
ผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาต ิ

อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารที่มี Impact factor 
เพิ่มมากขึ้น 

10,000 บาท ตลอดปีการศึกษา รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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 นักวิจยัหลักมากขึ้น ตีพิมพ์ 
 

องค์ประกอบที่ 5         

1. การประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการยังไม่
ครอบคลุม 4 ประเด็น
ตามคู่มือตัวบ่งชี้ฯ และ
ไม่ครบทุกโครงการ 
 

1. ควรปรับปรุงและจัดท า
แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการให้
ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น
ตามคู่มือตัวบ่งชี้ฯ และ
ประเมินผลให้ครบทุก
โครงการ เพื่อน าผลมา
ปรับปรุงการจัดบริการทาง
วิชาการให้มีประสิทธภิาพ 

ด าเนินการ
ได้ 

1. พัฒนาแบบประเมิน
โครงการที่ครอบคลุม 4 
ประเด็นตามคู่มือตัวบ่งชี้ 
2. ก าหนดให้ทุกโครงการส่ง  
รายงานการประเมินโครงการ
ที่ครอบคลุม 4 ประเด็นตาม
ตัวบ่งชี ้

1. โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ 
2.  การสร้างและพัฒนา
เครื่องมือในการประเมิน
โครงการ 

มีผลการประเมินครบทุก
โครงการและครอบคลุม 4 
ประเด็นตามตัวบ่งชี้ 

3,000 บาท ตลอดปีการศึกษา รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 

 
 
 
 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนำ 2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ 
ปีการศึกษา 2553 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6         

1. การจัดกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยังขาด
การเชื่อมโยงการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ระหว่างนิสิตทุกระดับ 
(ปริญญาตรี ปริญญา

1. คณะฯ ควรจัดกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้นิสิต
ทุกระดับได้ร่วมกิจกรรม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน เพือ่สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และ

ด าเนินการ
แล้วตาม
ธรรมชาติ
ของแต่ละ
โครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรมด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

นิสิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญา
เอกเข้าร่วมกจิกรรม 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ตลอดปีการศึกษา รองคณบดีทุก
ฝ่าย 
หัวหน้าภาควิชา 
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โท และปริญญาเอก) หลอมรวมจิตวญิญาณ และ
เกียรติศักดิ์ของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 7         

1. ยังไม่มีการประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ท างานของบุคลากรทุก
ระดับ และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การด าเนินงาน 

1. ควรมีการประเมินความ
พึงพอใจในการท างานของ
บุคลากรทุกระดับอย่างเป็น
ระบบ และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น  
 

ด าเนินการ
ได้ 

ประเมินความพึงพอใจในการ
ท างานของบุคลากรทุกระดับ 

โครงการประเมินความพึง
พอใจในการท างานของ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

ร้อยละของบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการท างาน 

10,000 บาท ต.ค. 53 - พ.ค. 54 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 
หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 
หัวหน้างาน
นโยบายและ
แผน 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การ

วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ 
ปีการศึกษา 2553 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 7 (ต่อ)         

2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานยังไม่
สะท้อนถึงความส าเร็จ

2. ควรรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่แสดงถึง
ความส าเร็จในการจัดการ

ด าเนินการ
ได้ 

1. ปรับปรุงคณะกรรมการ
จัดการความรู้และวางแผนการ
ท างานให้เป็นระบบ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้เพิ่มเติม 
 

1. มีคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ชุดใหม่ 
 

30,000 บาท ตลอดปีการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ 
คณะกรรมการ
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ในการจัดการความรู้
ของคณะฯ 
 

ความรู้ของคณะให้ครบถ้วน
และมีความชัดเจนในทุก
โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนงานที่ก าหนด เช่น มี
การน าความรู้ด้านการ
จัดการความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิผล
ของการท างานที่เพิ่มขึ้น มี
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่
ได้จากการจัดการความรู้ของ
คณะ 

2. น าแผนจัดการความรู้บรรจุ
ในแผนงานของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
3. จัดท าโครงการจัดการ
ความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ 

2. โครงการจัดการความรู้
ผ่าน website และกิจกรรม
การจัดการความรู ้

2. ได้องค์ความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่เกิดจากการ
จัดการความรู ้

จัดการความรู ้

3. ขาดกระบวนการ
หรือกลไกการติดตาม
ตรวจสอบโดย
ประชาชน 

3. ควรมีระบบและกลไกใน
การติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของคณะฯ โดย
ภาคประชาชน 

ด าเนินการ
ได้ 

1. จัดท าระบบรับฟังความ
คิดเห็นใน website 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

การจัดท าระบบรับฟัง 
ความคิดเห็น 

มีระบบและกลไก 
ในการติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานของ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

5,000 บาท ตลอดปีการศึกษา รองคณบดีฝาย
บริหาร 
รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ 
หัวหน้างาน
นโยบายและ
แผน 

 
 
 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การ

วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ 
ปีการศึกษา 2553 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 7 (ต่อ)         
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 4. จัดโครงการที่สร้างแรง
กระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมท างานเป็นทีมให้กับ
คณะและมหาวิทยาลยั 

ด าเนินการ
ได้ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทีมงานมุ่งพัฒนาองค์กร 
2.จัดท าสมรรถนะ มาตรฐาน
และคุณภาพการปฏบิัติงานของ
บุคลากร 
3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การท างานและการท างานเป็น
ทีมของบุคลากร 

โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ร้อยละการมีส่วนร่วมใน
การท างานของบุคลากร 
2. ระดับประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

50,000 บาท ต.ค. 53- พ.ค. 54 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 5. สื่อสารให้บุคลากรทราบ
ถึงความก้าวหน้าตามสาย
งาน  

ด าเนินการ
ได้ 

จัดระบบการส่ือสารและการ
ประชาสัมพันธก์ารท างานใน
องค์กร 

จัดระบบการส่ือสารและ
การประชาสัมพันธ์การ
ท างานในองค์กร 

ระดับการรับรู ้
ความเคลื่อนไหวและ
ความก้าวหนา้การท างาน 
ของบุคลากร 

10,000 บาท ต.ค. 53- พ.ค. 54 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 

องค์ประกอบที่ 8         

1. ขาดการวิเคราะห์
ความต้องการและ
แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของคณะ 

1. ควรมีการวิเคราะห์ความ

ต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ของคณะอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อน าไปสู่การวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานย่อยภายในคณะ 
(ทรัพยากร ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่ภายในและภายนอก
อาคาร หอ้งคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด ห้องประชุม ฯลฯ) 

ด าเนินการ
ได้ 

คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
คณะศึกษาศาสตร์ประชุม
ร่วมกับผู้แทนหนว่ยงาน
สังเคราะห์และท าแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันทั้งคณะ 

โครงการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ในพื้นที ่
คณะศึกษาศาสตร์ 

มีแผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

10,000 บาท ตุลาคม 2553 รองคณบดีฝ่าย
พัฒนากายภาพ 

 2. รายงานงบการเงินที่แสดง
ในรายงานการประเมินตนเอง 
ควรสะท้อนศักยภาพทีแ่ท้จริง
ของคณะในภาพรวมทั้งหมด 
และควรท าการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายด้านตา่งๆ เพิ่มขึ้น 

ด าเนินการ
ได้ 

จัดท ารายงานการเงินที่สะท้อน
ศักยภาพของคณะ 
ในรายงานการประเมินตนเอง 

จัดท ารายงานการเงินที่
สะท้อนศักยภาพของคณะ
ในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

มีรายงานการเงินที่สะท้อน
ศักยภาพของคณะใน
รายงานการประเมินตนเอง 

- ตลอดปีการศึกษา คณบดี 
หัวหน้างานคลัง
และพัสด ุ
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. การ

วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

7. งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

8. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ 
ปีการศึกษา 2553 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 9         

1. ยังไม่มีการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของ
คณะ พร้อมตัวบ่งชี้
และเกณฑ์คุณภาพ 

1. ควรมีการก าหนด 
อัตลักษณ์ของคณะ พร้อม
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพ 

ด าเนินการ
ได้ 

1. ทบทวนและก าหนด 
อัตลักษณ์ของคณะ 
2. สื่อสารอัตลักษณ์คณะสู่
ระดับบุคคล 

โครงการทบทวนและ
สื่อสารอัตลักษณ์ของ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์มี 
อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงาน 

50,000 บาท ต.ค. 53 – พ.ค. 54 คณบดี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 2. การจัดท าหลกัฐาน
ประกอบการตรวจ ควร
จัดท าให้เป็นระบบ โดยมี
ตารางสรุปเพื่อให้ทราบวธิี
ได้มาซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผลการด าเนินงาน 
แล้วจึงมีหลักฐานที่เป็น
รายละเอียดของข้อมูล 

ด าเนินการ
ได้ 

จัดท าหลักฐานประกอบการ
ตรวจให้เป็นระบบ 

จัดท าหลักฐาน
ประกอบการตรวจ 
ให้เป็นระบบ 

มีการจัดท าหลกัฐาน
ประกอบการตรวจเป็น
ระบบ 

- ตลอดปีการศึกษา คณะกรรมการ
จัดการข้อมูล
เพื่อการประกัน
คุณภาพ 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2552 (สปค.02) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
คณะศึกษำศำสตร์  

รำยงำน ณ วันที่ 1 มิถุนำยน 2554 
 

1. แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

2. ชื่อโครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรบัปรุง  

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร 

7. งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ภำพรวม        
1. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการ 
 

โครงการพัฒนาอาจารย์ในการท า
วิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน
และผลิตนวัตกรรมการเรียนการ
สอน ตามโครงการพัฒนาอาจารย์
ตามกลุ่มวิจยั 

-การจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
- โครงการบรรยายพิเศษ 
เร่ือง จากผลงานวิชาการสู่
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา 

อาจารย์มีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น  -มีจ านวนอาจารย์ทีอ่ยู่ใน
กระบวนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 24 คน  
โดย ขอประเมินการสอน
จ านวน 24 คน ขอต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน 
และขอต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 3 คน   
 

100% 
 

5,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

2.จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกบัการเขยีนผลงานวิชาการ
เพื่อลงวารสาร 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาตแิละนานาชาติ 

มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย
วิทยากรผู้เช่ียวชาญทั้งชาว
ไทยและชาวตา่งชาติ 
จัดหาวิทยากรพี้เล้ียงคอย
ช่วยเหลือและตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลงาน รวมทั้งมี
การก ากับติดตามเพื่อให้

อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารที่มี Impact factor 
เพิ่มมากขึ้น 

มีบทความวจิัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
จ านวน 15 เร่ือง 

100% 5,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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1. แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

2. ชื่อโครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรบัปรุง  

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร 

7. งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

สามารถเขียนบทความได้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
 

1. แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

2. ชื่อโครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรบัปรุง 

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร 

7. งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

3 คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
คณะศึกษาศาสตร์ประชุมร่วมกับ
ผู้แทนหน่วยงานสังเคราะห์และท า
แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
คณะ 

โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์ 

ประชุมคณะกรรมการซ่ึงเป็น
ผู้แทนของหน่วยงาน ระดม
ความคิดเพ่อหาแนวทางการ
ใช้งานทรัพยากร การใช้งาน
ทรัพยากรทกุภาคสว่นให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด 

ความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร 

มีความคล่องตัวในการใช้
ทรัพยากรระหว่างหนว่ยงาน 
โดยเฉพาะทรัพยากร
ส่วนกลาง เช่น ปา้ย
ประชาสัมพันธ ์TV วงจรปิด 
ห้องประชุม พื้นที่สนาม ห้อง
กิจกรรม 

       100%            - รองคณบดีฝ่าย
พัฒนากายภาพ 

องค์ประกอบที่ 1        
1. ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ให้ครบตามที่ก าหนด 

การติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชีใ้ห้ครบตามที่ก าหนด 

การติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ให้ครบตามที่
ก าหนด 

มีการติดตาม ผลการด าเนินงาน
ครบตาม 
ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

มีการท าบันทกึติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
จากทุกภาควิชาและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

100% - คณบดี 
หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าส านักงาน 
หัวหน้าโครงการ 

2. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานให้
ครบทุกภาควิชา 

การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานให้ครบ
ทุกภาควิชา 

การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานให้
ครบทุกภาควิชา 

มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานครบ
ทุกภาควิชา 

มีการท าบันทกึติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
จากทุกภาควิชา 

100% - หัวหน้าภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 2         
1. สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผล
งานวิชาการ 

โครงการพัฒนาอาจารย์ในการท า
วิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน

1. การจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

อาจารย์มีผลงานวิชาการเพิ่มขึ้น  -มีจ านวนอาจารย์ทีอ่ยู่ใน
กระบวนการขอต าแหน่งทาง

100% 
 

5,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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และผลิตนวัตกรรมการเรียนการ
สอน ตามโครงการพัฒนาอาจารย์
ตามกลุ่มวิจยั 

2. โครงการบรรยายพิเศษ 
เร่ือง จากผลงานวิชาการสู่
ลิขสิทธิ์ทางปัญญา 

วิชาการ 24 คน  
โดย ขอประเมินการสอน
จ านวน 24 คน ขอต าแหน่ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 6 คน 
และขอต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 3 คน   

 รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

2. การสอดแทรกเทคโนโลยีในการ
สอน 

การสอดแทรกเทคโนโลยีในการ
สอน 

การสอดแทรกเทคโนโลยีใน
การสอน 

มีการสอดแทรกเทคโนโลยีใน
การสอนในรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ได้ใช้เทคโนโลยีและ
สื่อการสอนต่าง ๆ ในการ
สอนนิสิต  

100% 
 

- หัวหน้าภาควิชา 

 
 

 
1. แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 
2. ชื่อโครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรบัปรุง 

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร 

7. งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 (ต่อ)        
3. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
4. การบูรณาการภาษาอังกฤษใน
รายวิชา 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ของบัณฑิตวิทยาลยั 
2. การบูรณาการภาษาอังกฤษใน
รายวิชา 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการอา่นการเขยีนบทความ
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 

1. มีการจัดการเรียนการสอน
ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ 
2. มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 
3.มีการจัดโครงการ 
Workshop on Essay 
Writing 
 

1.นิสิตบัณฑิตศึกษาได้รับการ
เพิ่มสมรรถนะด้านการอา่นและ
เขียนบทความวิชาการ/
บทคัดย่อ เป็นภาษาอังกฤษ 
2. จ านวนบทความ
ภาษาอังกฤษ 15 เร่ือง 
 

 ได้บทเรียงความ
ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 12 เร่ือง 

100% - หัวหน้าภาควิชา 
รองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ ์

5. พิจารณาคัดเลือกหนังสือน่า
อ่านและจัดซื้อเป็นระยะๆ ตลอดป ี

การพิจารณาคัดเลือกหนังสือน่า
อ่านและจัดซื้อเป็นระยะๆ ตลอด
ปี 

จัดพื้นที่เป็นส่วนเฉพาะเพื่อให้
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้
ห้องสมุดรับรู้และติดตาม 

มีทรัพยากร สื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น ห้องสมุดมีหนังสือใหม่ 
หมุนเวียนบริการตลอดป ี

100% 40,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
พัฒนากายภาพ 

องค์ประกอบที่ 3        
1.คณะกรรมการส่งเสริมและ โครงการต่อเติมอาคาร 3 ชั้น 5 ประชุมรายงานความก้าวหนา้ มีห้องกิจกรรมนิสิตเพิ่มขึ้นทั้ง ผลงานล่าช้ากวา่ก าหนด 95% 8,899,829.54 บาท รองคณบดีฝ่าย
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พัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาเพิ่ม
พื้นภายในและภายนอกอาคาร 

เป็นห้องกิจกรรมนิสิต ของการด าเนินการโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โดย
คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เนื่องจากปัญหาภายในของ
ผู้ด าเนินการก่อสร้าง 

พัฒนากายภาพ 

องค์ประกอบที่ 4        
1. จัดท าชุดโครงการวิจยัโดยมี
โครงการวิจัยย่อยที่ให้อาจารย์
ท างานเด่ียวมากขึ้น 
2. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
งานวิจัยใหก้ับอาจารย ์

1. โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
2. โครงการพัฒนาอาจารย์รุ่น
ใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 

1. เปิดโอกาสให้อาจารย์ใน
คณะได้ท างานวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
จัดสรรทุนวิจัย รวมทั้งการ
ก ากับติดตามเพือ่ให้ได้ผล
งานวิจัยตามแผนที่วางไว้ 

อาจารย์มีผลงานวิจยัในฐานะ
นักวิจยัหลักเพิ่มมากขึ้น 

อาจารย์รุ่นใหม่มีผลงานวิจยั
ในฐานะนักวิจยัหลักเพิ่มมาก
ขึ้น  

100% 100,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 

1. แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

2. ชื่อโครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรบัปรุง 

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร 

7. งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

3.จัดการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกบัการเขยีนผลงานวิชาการ
เพื่อลงวารสาร 
4. สนับสนุนทุนส าหรับการตีพิมพ ์
 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาต ิ
4. โครงการจัดสรรทุนสนับสนุน
การตีพิมพ ์

2. มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญทั้ง
ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ
จัดหาวิทยากรพี้เล้ียงคอย
ช่วยเหลือและตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลงาน รวมทั้งมี
การก ากับติดตามเพื่อให้
สามารถเขียนบทความได้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
3. มีการจัดสรรทุนสนับสนุน

อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารที่มี Impact factor 
เพิ่มมากขึ้น 

ผลงานวิจัยได้รับการตอบรับ
ให้ตีพิมพ์จ านวน 15 เร่ือง 

100% 5,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ส าหรับงานวิจยัที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ

องค์ประกอบที่ 5        
1. พัฒนาแบบประเมินโครงการที่
ครอบคลุม 4 ประเด็นตามคู่มือตัว
บ่งชี ้
2. ก าหนดให้ทุกโครงการส่ง  
รายงานการประเมินโครงการที่
ครอบคลุม 4 ประเด็นตามตัวบ่งชี ้

1.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการประเมินโครงการ 

ประชุมคณะกรรมการวิจยั
และบริการวิชาเพื่อพัฒนา
แบบประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 
4 ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ  กระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก   

มีผลการประเมินครบทุก
โครงการและครอบคลุม 4 
ประเด็นตามตัวบ่งชี้ 

โครงการบริการวิชาการทุก
โครงการของคณะ
ศึกษาศาสตร์มีการประเมิน
ครบทั้ง 4 ด้าน  

100% - รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 6         
1. คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรมด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรมด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มีนิสิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอกเข้า
ร่วมกิจกรรมท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัด
กิจกรรมทางด้านบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยสนับสนุน
ให้นิสิตทุกระดับเข้าร่วม 

100% - รองคณบดีทุก
ฝ่าย 
หัวหน้าภาควิชา 

 
 
 
 
 
 

1. แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

2. ชื่อโครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรบัปรุง 

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำรแก้ไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส ำเร็จของ

โครงกำร 

7. งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 7         
1. ประเมินความพึงพอใจในการ
ท างานของบุคลากรทุกระดับ 

โครงการประเมินความพึงพอใจ
ในการท างานของบุคลากรคณะ

1. วางแผนการด าเนินการโดย
มอบหมายงาน 

ร้อยละของบุคลากรมีความพึง
พอใจในการท างาน 

มีการด าเนินงานตาม
โครงการและกิจการรมที่

100 % - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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ศึกษาศาสตร์ 2. จัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 
3. รับการประเมินความพึง
พอใจทางเว๊ปไซค์ 
4. วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผล
การประเมิน 
5. น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ต่อไป 

ก าหนดทุกรายการ โดยมี
การ วางแผนการด าเนินการ
โดยมอบหมายงาน   จัดท า
แบบประเมินความพึงพอใจ   
รับการประเมินความพึง
พอใจทางเว๊ปไซค์   
วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลการ
ประเมิน  และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 
หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะ 
หัวหน้างาน
นโยบายและแผน 

2. ปรับปรุงคณะกรรมการจัดการ
ความรู้และวางแผนการท างานให้
เป็นระบบ 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู้เพิ่มเติม 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ตามค าสั่งคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่ 107/2553 ลง
วันที่ 6 ตุลาคม 2553 

 มีคณะกรรมการจัดการความรู้
ชุดใหม่ 
 

มีคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ชุดใหม่ 
 

100% - ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ 
คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

3. น าแผนจัดการความรู้บรรจุใน
แผนงานของคณะศึกษาศาสตร์ 

 การจัดท าแผนจัดการความรู ้ มีแผนจัดการความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

มีแผนจัดการความรู้ของ
คณะศึกษาศาสตร์ 

100% - ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ 
คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

4. จัดท าโครงการจัดการความรู้
ของคณะศึกษาศาสตร์ 

โครงการจัดการความรู ้ จัดกิจกรรมจัดการความรู้ทุก
บ่ายวันอังคาร 1 ครั้งของทุก
เดือนโดยให้ภาควิชาต่างๆ ได้
เป็นเจ้าภาพในการจัดตาม
ความเชี่ยวชาญ และจัดท า
บทความลงในสาร
ศึกษาศาสตร์ 

ได้องค์ความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่เกิดจากการ
จัดการความรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษา 

ได้จัดกิจกรรมและองค์
ความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่เกิดจากการ
จัดการความรู ้

100% 1,500 บำท ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ 
คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 
 

1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

2. ชื่อโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

5. ผลการด าเนนิงาน 
ตามกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

7. งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 
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(กลยุทธ์) (กลยุทธ์) โครงการ 
5. จัดท าระบบรับฟังความคิดเห็น
ใน website คณะศึกษาศาสตร์ 
 

การจัดท าระบบรับฟัง 
ความคิดเห็น 

การประเมินความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศ 

มีระบบและกลไก 
ในการติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานของ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

 ได้ทราบผลการประเมิน
ความพึงพอใจระบบ
สารสนเทศเพื่อน าไปใช้ใน
การปรับปรุงระบบ 

100% - รองคณบดีฝาย
บริหาร 
รองคณบดีฝาย
วิเทศสัมพันธ ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศ 
หัวหน้างาน
นโยบายและแผน 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทีมงานมุ่งพัฒนาองค์กร 
7.จัดท าสมรรถนะ มาตรฐานและ
คุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ท างานและการท างานเป็นทีมของ
บุคลากร 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. วางแผนการด าเนินงานโดย
ออกค าสั่งและประชุมชีแ้จง
แนวทางปฏบิัติให้ทุกฝ่าย
ทราบ 
2. ด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทีมงานมุ่ง
พัฒนาองค์กรและ สนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการท างาน
และการท างานเป็นทีมของ
บุคลากร 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 
4.  น าผลมาพจิารณาและ
เสนอแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

1. ร้อยละ 90 การมีส่วนร่วมใน
การท างานของบุคลากร 
2.ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่
ในระดับมาก 

ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่ก าหนด โดยมี
การวางแผนการด าเนินการ 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทีมงานมุ่งพัฒนา
องค์กรและ สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการท างานและ
การท างานเป็นทีมของ
บุคลากร   สรุปผลการ
ด าเนินงาน  และ น าผลมา
พิจารณาและเสนอแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ต่อไป 

100% - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 
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1. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

2. ชื่อโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงาน 
ตามกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ 

7. งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

9. จัดระบบการส่ือสารและการ
ประชาสัมพันธก์ารท างานใน
องค์กร 

จัดระบบการส่ือสารและการ
ประชาสัมพันธก์ารท างานใน
องค์กร 

1. วางแผนการด าเนินงานโดย
ออกค าสั่งและประชุมชีแ้จง
แนวทางปกบิัติให้ทุกฝ่าย
ทราบ 
2. ด าเนินการการส่ือสารและ
การประชาสัมพันธ์การท างาน
ในองค์กร 
3. สรุปผลการด าเนินงานการ
สื่อสารและการ
ประชาสัมพันธก์ารท างานใน
องค์กร 
4.  น าผลมาพจิารณาและ
เสนอแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

ระดับการรับรู ้
ความเคลื่อนไหวและ
ความก้าวหนา้การท างาน ของ
บุคลากร 

ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามกิจกรรมที่ก าหนด โดยมี
การวางแผนการด าเนินการ
สื่อความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรได้รับ
ทราบทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
และสื่อสารโดยการประชุม
ในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารส านกังาน
และประชาคม   สรุปผลการ
ด าเนินงาน  และ น าผลมา
พิจารณาและเสนอแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ต่อไป 

100% - รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหาร 

องค์ประกอบที่ 8        
1.คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
คณะศึกษาศาสตร์ประชุมร่วมกับ
ผู้แทนหน่วยงานสังเคราะห์และท า
แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง
คณะ 

โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์ 

ประชุมคณะกรรมการซ่ึงเป็น
ผู้แทนของหน่วยงาน ระดม
ความคิดเพื่อหาแนวทางการ
ใช้งานทรัพยากรทุกภาคส่วน
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
ที่สุด 

มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีความคล่องตัวในการใช้
ทรัพยากรระหว่างหนว่ยงาน 
โดยเฉพาะทรัพยากร
ส่วนกลาง เช่น ปา้ย
ประชาสัมพันธ ์TV วงจรปิด 
ห้องประชุม พื้นที่สนาม ห้อง
กิจกรรม 

100% 1,134,000.00 
บาท 

(ปรับปรุง 
ห้องคอมฯ) 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนากายภาพ 

2. จัดท ารายงานการเงินที่สะท้อน จัดท ารายงานการเงินที่สะท้อน มีการรายงานขอ้มูลทาง มีรายงานการเงินที่สะท้อน คณะศึกษาศาสตร์ได้รายงาน 100 % - คณบดี 
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ศักยภาพของคณะ 
ในรายงานการประเมินตนเอง 

ศักยภาพของคณะในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

การเงินที่สะท้อนศักยภาพ
ของคณะในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

ศักยภาพของคณะในรายงาน
การประเมินตนเอง 

ข้อมูลทางการเงินที่ศักยภาพ
ของคณะในบทที่ 1 ข้อมูล
พื้นฐาน ของรายงานการ
ประเมินตนเอง  

หัวหน้างานคลัง
และพัสด ุ

 
 
 
 

1. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

2. ชื่อโครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการแก้ไข/

ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3. ชื่อกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ

แก้ไข/ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ผลการด าเนินงาน 
ตามกิจกรรม 

6. ร้อยละ
ผลส าเร็จของ

โครงการ 

7. งบประมำณ 
ที่ใช้จริง 

8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 9        
1. ทบทวนและก าหนด 
อัตลักษณ์ของคณะ 
2. สื่อสารอัตลักษณ์คณะสู่
ระดับบุคคล 

โครงการทบทวนและ
สื่อสารอัตลักษณ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

1. วางแผนการด าเนินงาน
โดยออกค าสั่ง
คณะกรรมการศึกษาและ
ก าหนดอัตลักษณ์ของ
คณะ 
2. คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามแผนและ
ฝ่ายบริหารได้มีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
เป็นระยะและ มีการ
น าเสนออัตลักษณ์ของ
คณะต่อคณะกรรมการ
ประจ า 
คณะศึกษาศาสตร์ให้
ความเห็นขอบและ
เผยแพร่ต่อประชาคม 

คณะศึกษาศาสตร์มี 
อัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงาน 

มีการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมทุก
รายการ โดยที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตลกัษณ์และ
เอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับภารกิจและวตัถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา ทั้งนี้เป็นข้อเสนอจาก
ประชาคมทุกระดับที่เกีย่วขอ้ง 

100% 50,000  บาท คณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร 
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3. สรุปผลและรายงานผล
การด าเนินงานโดยคณะ
บริหารบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
4.  น าผลมาพจิารณาและ
เสนอแนวทางในการ
น าอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

3. จัดท าหลักฐาน
ประกอบการตรวจให้เป็น
ระบบ 

การจัดดท าหลกัฐาน
ประกอบการตรวจให้เป็น
ระบบ 

มีการมอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้องรวบรวมและ
จัดเก็บหลักฐานเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพ 
ประจ าป ี2554 

มีการจัดท าหลกัฐาน
ประกอบการตรวจเป็น
ระบบ 

ในการจัดท าหลกัฐานเพื่อประกอบการประเมิน
คุณภาพนั้น ทุกรายการหลักฐานมหีมายเลข
เอกสารก ากับ กรณีที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้ท า
ตารางสรุปข้อมูลไว้แล้ว 

100% - คณะกรรมการ
จัดการข้อมูล
เพื่อการประกัน
คุณภาพ 
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บทท่ี 5  
รำยงำนผลกำรประเมนิคุณภำพภำยใน  

จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้
ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 
พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ 5 คน บุคลากร 5 คน นิสิตทุกระดับ
การศึกษา 8 คน ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน รวมทั้งตรวจเยี่ยมภำควิชำ   
  คณะศึกษาศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.87 ผลประเมินได้คุณภำพ
ระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.85 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี  

ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 23 ตัวบ่งชี้ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.78 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ านวน 15 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน
เฉลี่ย 4.18 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 5.1 
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ตำรำงท่ี 5.1   สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.13 - 4.34 5.00 5.00 4.13 5.00 5.00 4.34 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 2  กำรผลิตบัณฑิต  4.62 4.62 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 2.89 5.00 3.22 4.86 4.86 2.89 4.86 4.86 3.22 ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดีมาก ดีมาก พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมกำร
พัฒนำนิสิต  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - 4.00 - 4.45 5.00 5.00 4.00 4.33 4.33 4.45 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.62 - 5.00 5.00 5.00 4.62 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไก
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 - 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและ
จัดกำร  

- - 4.50 4.50 - 4.50 4.50 - - 4.06 - 4.06 4.50 4.50 4.06 4.50 4.50 4.06 ดี ดี - ดี ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไก
กำรเงินและงบประมำณ 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก - 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
กำรประกันคุณภำพ  

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.86 - 4.78 5.00 5.00 4.86 5.00 5.00 4.78 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวม 4.72 4.72 4.89 4.89 5.00 4.79 4.78 5.00 5.00 3.77 5.00 4.12 4.87 4.86 3.85 4.79 4.78 4.18       

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดีมำก ดี ดีมำก ดีมำก ดี ดีมำก ดีมำก ดี       
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  ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะสู่หน่วยงานภายในหลายรูปแบบทั้งแผ่นพับ โปสเตอร์ 
Home Page และการจัดสัมมนา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

2. คณาจารย์มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูงด้านการสอนและการ
วิจัย  

3. คณาจารย์มีศักยภาพสูง และได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกจ านวนมาก และเป็น
ที่ยอมรับในวงวิชาการและชุมชน 

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับมหาวิทยาลัย อีก
ทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย 

5. มีการน าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ 4’S Model of ED KU KM ที่เป็นจุดเด่นของคณะที่แตกต่าง
จากสถาบันอ่ืนๆ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การกรอกข้อมูลในแบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ยังไม่เป็น

รูปแบบเดียวกัน 
2. คณาจารย์ยังมีต าแหน่งทางวิชาการไม่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
3. ขาดการวิเคราะห์ระบบการบริหารความเสี่ยง ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง และการประเมินผล

กระทบของความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. การเขียนตัวบ่งชี้และก าหนดค่าเป้าหมาย ควรระบุให้ชัดเจนแทนการระบุว่าด าเนินการตามแผนที่

ก าหนด และบางโครงการกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนามหาวิทยาลัย มี
รายละเอียดแต่งบประมาณ 

2. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนร่วมกัน โดยการก าหนดเส้นทาง
การขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีชัดเจนและติดตามก ากับอย่างใกล้ชิด 

3. ควรวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญการบริหารความเสี่ยง เช่น ด้านบุคลากรและจรรยาบรรณ 
รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติงานและการเงิน 

ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น เพ่ือเป็นการ

จูงใจและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ 
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ประสิทธิผลตำมพันธกิจทั้ง  4  ด้ำน 
 คณะมีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีถึงดีมากท้ังด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรทุกระดับ ท าให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการผลิต
บัณฑิตด้านศึกษาศาสตร์ของประเทศ 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

1. รูปแบบการจัดการความรู้ 4’S Model of ED KU KM ที่เป็นจุดเด่นของคณะและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สถาบันอื่นได ้

2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการท าวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้
โครงการพัฒนาอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย 

3. มีศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิ ตให้มีทักษะ
ทางวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรบัปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 
2552  พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดย
มีโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 27 กิจกรรม มีการด าเนินงานครบทั้ง 27 กิจกรรม   

ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 10 ครั้ง ซึ่งผล
การประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 10 ตามรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 7 - 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบว่า มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด จ านวน 50 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 2.80 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 2.68 ผลประเมินได้คุณภำพ
ระดับดีมำก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่
ดีของหน่วยงาน 
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3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบกำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 
2554 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง โดยมีก าหนดการ ดังนี้ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2554 
เวลา 08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมินฯ เบื้องต้น  

ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 09.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ 
 - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2553 
 - ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 

โดยน าเสนอประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา และ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม 
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เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์  

กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย รศ.ดร.ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน ์รศ.อธิเกียรติ  ทองเพ่ิม  
รศ.ดร.กิติมา  อินทรัมพรรย์ และ นางมุกดา เกตุแก้ว  
ณ ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 2 อาคาร 2 

  -  กลุ่มอาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ของแต่ละภาควิชา     จ านวน 5 คน 
  -  กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง       จ านวน 5 คน 

  กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  และนางสาวพิสินี  ภาคกาย  
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 

  -  กลุ่มนสิิตทุกระดับคละชั้นปี                          จ านวน 8 คน 

- ระดับปริญญาเอก 2 คน 

- ระดับปริญญาโท 3 คน 

- ระดับปริญญาตรี 3 คน 
    - กลุ่มศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                    จ านวน 3 คน 
 
เวลา 14.30 – 16.00 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

- ศูนย์วัสดุการศึกษา 

- ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

- ภาควิชาอาชีวศึกษา 

- ภาควิชาการศึกษา 
เวลา 16.00 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินฯ ในเบื้องต้น 

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2554 
เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.15 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
เวลา 15.15 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ รับทราบ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพ่ือให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานภาพรวมรายองค์ประกอบคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2553 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 5.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ มก. 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  
  
  

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 
ตัวหำร ตัวหำร ตัวหำร x = ไม่บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)     - 4.86 4.78 22 22 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)     - 4.87 4.79 22 22 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร  (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)     - 5.00 5.00 1 1 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ - 8 8 6 7 - 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต (สกอ. 8 ตัวบ่งชี้)     - 4.86 4.86 7 7 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบรหิารหลักสตูร 

ข้อ - 7 7 6 7 - 5.00 5.00 / / 

หมายเหตุ : แก้ไขการค านวณจ านวนหลักสูตรและจ านวนนิสิต ดังน้ี  

- จ านวนหลักสูตรบัณฑิตท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน ป.โท แผน ก และ ป.เอก จากจ านวน 16 หลักสูตรต่อหลักสูตรท้ังหมด 16 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 แก้ไขเป็น จ านวน 22 หลักสูตร จากหลักสูตรท้ังหมด 29 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 75.86  

- จ านวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตร จากจ านวนนิสิต 901 คนต่อจ านวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 2,310 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 แก้ไขเป็น จ านวน 1,247 คนต่อจ านวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 2,214 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.32 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ  
(เง่ือนไข 1) 

74.5 65.07 72.5 70.05 72.5 70.05 60 60 5.00 5.00 5.00 / / 
114.5 103.5 103.5 

ผลต่างค่าร้อยละ 
(เง่ือนไข 2) 

2.62 4.98 4.98     1.09 2.08 2.08     
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  
  
  

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปกีำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  
(เง่ือนไข 1) 

33 28.82 24 23.19 24 23.19 30 30 4.80 3.86 3.87 x x 

114.5 103.5 103.5 

ผลต่างค่าร้อยละ  
(เง่ือนไข 2) 

0.14 5.63 5.63     0.12 4.69 4.69     

2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ - 7 7 7 7 - 5.00 5.00 / / 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ - 7 7 5 6 - 5.00 5.00 / / 

หมำยเหตุ : ข้อมูลจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้กับนสิิต ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานและส านกับริการคอมพิวเตอร์ สบค. ซึ่งมีจ านวน FTES 1,659.2 คน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 4,436 เครื่อง คิดเป็นสัดส่วน 
0.37 FTES ต่อเครื่อง  
2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน 

ข้อ - 7 7 7 7 - 5.00 5.00 / / 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ - 6 6 6 6 - 5.00 5.00 / / 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  
  
  

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปกีำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ - 5 5 5 5 - 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ และ มก. 1 ตัวบ่งชี้)     - 5.00 5.00 3 3 

3.1 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ - 7 7 7 7 - 5.00 5.00 / / 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนสิิต 

ข้อ - 6 6 6 6 - 5.00 5.00 / / 

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตร ี

ข้อ - 5 5 5 5 - 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้)     - 5.00 4.33 3 3 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ข้อ - 7 6 7 7 - 5.00 4.00 / / 

หมำยเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ อย่างชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  
  
  

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปกีำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ข้อ - 6 5 6 6 - 5.00 4.00 / / 

หมายเหตุ : ไม่พบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อ 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 29,150,400 271,166.51 27,306,900 277,227.41 27,306,900 277,227.41 75,000 80,000 5.00 5.00 5.00 / / 

107.50 98.50 98.50 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ. 2 ตัวบ่งชี้)     - 5.00 5.00 2 2 

5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ - 5 5 5 5 - 5.00 5.00 / / 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ - 5 5 5 5 - 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)     - 5.00 5.00 1 1 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ - 5 5 5 5 - 5.00 5.00 /  /   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  
  
  

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปกีำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

/ = บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและจัดกำร (สกอ. 4 ตัวบ่งชี้)     - 4.50 4.50 3 3 

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ข้อ - 7 7 7 7 - 5.00 5.00 / / 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ - 5 5 5 5 - 5.00 5.00 / / 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ - 5 5 5 5 - 5.00 5.00 / / 

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ - 3 3 5 5 - 3.00 3.00 x x 

หมำยเหตุ : ผลการประเมินผลตามเกณฑ์ข้อ 2, 3, 6 ไม่ชัดเจน 
องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)     - 5.00 5.00 1 1 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ - 7 7 7 7 - 5.00 5.00 / / 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ (สกอ. 1 ตัวบ่งชี้)     - 5.00 5.00 1 1 

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ - 9 9 9 9 - 5.00 5.00 / / 
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ตำรำงท่ี 5.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. (15 ตัวบ่งชี้) - - 3.80 4.14 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินกำร (สมศ.) 1 ตัวบ่งชี ้   - - 4.13 4.34 

16.2 

(สมศ.) 
ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ ์ ค่าเฉลี่ย - -  4.13 4.34 - - 4.13 4.34 

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานท่ีมีการส ารวจแยกเป็นรายคณะ และภาพรวมระดับมหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต (สมศ.) 5 ตัวบ่งชี ้   1.65 2.11 1.87 2.24 

1  

(สมศ.) 
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ ร้อยละ 7 50.00 108 65.06 125 78.13 125 78.13 2.50 3.25 3.91 3.91 

14 166 160 160 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

ประกอบอาชีพอิสระ 

2  

(สมศ.) 
คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท 

และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลการ
ประเมิน
โดย Exit 
Exam 

- -  0.00 0.00 - - 0.00 0.00 

ผลการ
ประเมิน

จาก
นายจา้ง 

- -  4.31  4.34 - - 4.31 4.34 

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานท่ีมีการส ารวจแยกเป็นรายคณะ และภาพรวมระดับมหาวิทยาลยั  
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

3  

(สมศ.) 
ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 3.25 0.95 9.25 2.06 4.25 1.21 15.88 4.54 0.19 0.41 0.24 0.91 

341 448 350 350 

  ประชุมวิชาการระดับชาต ิ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 1.63         

  ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานข้อมูล TCI 

จ านวน 13.00 3.25 37.00 9.25 17.00 4.25 31.00 7.75         

  วารสารวิชาการระดับชาติที ่สกอ.
รับรอง 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 6.50         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
สกอ.รับรอง (ไม่รวม ISI) 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล ISI 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับชาต ิ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

  จัดนิทรรศการระดับภูมิภาคอาเซยีน จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับนานาชาต ิ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

หมำยเหตุ : ควรรายงานข้อมูลผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ แยกในแต่ละประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน 
4  

(สมศ.) 
ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 3.50 13.46 8.25 26.61 2.63 9.38 7.63 27.25 1.35 2.66 1.74 2.73 

26 31 28 28 

  ประชุมวิชาการระดับชาต ิ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.13 1.00 0.13         

  ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 2.25         

  วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานข้อมูล TCI 

จ านวน 14.00 3.50 33.00 8.25 10.00 2.50 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับชาติที ่สกอ.
รับรอง 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
สกอ. รับรอง (ไม่รวม ISI) 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.25         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล ISI 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

หมำยเหตุ : ควรรายงานข้อมูลผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่แยกในแตล่ะประเภทให้ถกูต้องและครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

14 

(สมศ.) 
การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 558 5.05 581.5 5.08 527.5 5.10 524.5 5.07 4.21 4.23 4.25 4.23 

110.5 114.5 103.5 103.5 

หมายเหตุ : มีการปรับข้อมลูอาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีคณุวุฒิระดับปริญญาโท จาก 6 คน เป็น 7 คน รวมทั้งปรับข้อมูลอาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก 
จาก 18 คน เป็น 17 คน ท าให้ผลรวมค่าน้ าหนักระดับคณุภาพอาจารย์ ปรับจาก 527.5 คะแนน แก้ไขเปน็ 524.5 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4  กำรวิจัย (สมศ.) 3 ตัวบ่งชี้   2.00 3.48 4.00 4.45 

5 

(สมศ.) 
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 20.75 18.61 23.13 19.85 9.88 9.45 11.38 10.89 5.00 5.00 4.72 5.00 
111.50 116.50 104.50 104.50 

  ประชุมวิชาการระดับชาต ิ จ านวน 30.00 3.75 13.00 1.63 7.00 0.88 17.00 2.13         

  ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ จ านวน 68.00 17.00 86.00 21.50 36.00 9.00 0.00 0.00         

  วารสารวิชาการระดับชาติใน
ฐานข้อมูลTCI 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2.00         

  วารสารวิชาการระดับชาติทีส่กอ.
รับรอง 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
สกอ.รับรอง (ไม่รวม ISI) 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.25         

  วารสารวิชาการระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล ISI 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

  จัดนิทรรศการระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับชาต ิ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับภูมิภาคอาเซยีน จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

  จัดนิทรรศการระดับนานาชาต ิ จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

หมำยเหตุ : ควรรายงานข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แยกในแต่ละประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน 
6 

(สมศ.) 
งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 4.00 3.59 37.00 31.76 85.00 81.34 85.00 81.34 0.90 5.00 5.00 5.00 

111.50 116.50 104.50 104.50 

7 

(สมศ.) 
ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ 0.25 0.22 1.00 0.86 4.75 4.55 7.00 6.70 0.11 0.43 2.27 3.35 

111.50 116.50 104.50 104.50 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

จ านวน 1.00 0.25 1.00 0.25 1.00 0.25 4.00 1.00         

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

  ต าราหรือหนังสือท่ีตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 0.00 0.00 1.00 0.75 6.00 4.50 8.00 6.00         

  ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการ 

จ านวน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00         

หมำยเหตุ : ควรรายงานข้อมูลผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ แยกในแต่ละประเภทให้ถูกตอ้งและครบถ้วน 

องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สมศ.) 4 ตัวบ่งชี้    - - 4.62 5.00 

8 

(สมศ.) 
ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 

ร้อยละ 0.00 0 0.00 0 14.00 25.45 20.00 36.36 - - 4.24 5.00 

51 40 55 55 

   - ใช้พัฒนาการเรียนการสอน  จ านวน 0.00 0.00 20.00 6.00         

  - ใช้พัฒนาการวิจัย จ านวน 0.00 0.00 14.00 0.00         

  - ใช้พัฒนาท้ังในส่วนของการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

จ านวน 0.00 0.00 14.00 14.00         

  - ใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุง
รายวิชา  

จ านวน - - 14.00 14.00         

  - ใช้กับการขยายผลสู่การเปดิรายวิชา
ใหม่  

จ านวน - - 0.00 0.00         
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

  - ใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือต ารา  จ านวน - - 0.00 0.00         

หมำยเหตุ : ควรรายงานข้อมูลผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย แยกในแตล่ะประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน (ไม่นับซ้ า) 

9 

(สมศ.) 
ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ - - 5 5 - - 5.00 5.00 

 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 1 ตัวบ่งชี้   - - 4.50 5.00 

10 

(สมศ.) 
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ - - 4 5 - - 4.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) ผลกำรประเมิน (คะแนนเต็ม 5)  

  2551 2552 2553 2551 2552 2553 
  ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

  ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร  (% หรือ
สัดส่วน) 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 5 มีข้อมูลนสิิตระดับปริญญาตรี และระดับปรญิญาเอก ได้รับรางวัลจากรางวัลนสิิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดคีณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยซึ่งนับถือว่าไดร้ับการยกย่องระดับชาต ิ

11 

(สมศ.) 
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ - - 5 5 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร (สมศ.) 1 ตัวบ่งชี ้   - - 4.06 4.06 

13 

(สมศ.) 
การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

ค่า
คะแนน 

- - 4.06 4.06 - - 4.06 4.06 

หมำยเหตุ : จ านวนผูต้อบแบบประเมินมีน้อย เพียงร้อยละ 40.70 ควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประเมินใหม่อีกครั้ง 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ (สมศ.) 1 ตัวบ่งชี้   - - 4.86 4.78 

15 

(สมศ.) 
ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

ค่า
คะแนน 

- - 4.86 4.78 - - 4.86 4.78 

หมำยเหตุ : พิจารณาจากผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนงำน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และ
แผนงำน ของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 
ผลกำรประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผล
กำรประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก  

จุดแข็ง 
1. บุคลากรทุกระดับเข้าใจวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของคณะฯ เป็นอย่างดี และมีส่วนร่วมใน

การก าหนดแผนด าเนินงานของคณะ 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะสู่หน่วยงานภายในหลายรูปแบบทั้งแผ่นพับ โปสเตอร์ 

Home Page และการจัดสัมมนา 
3. แผนของคณะมีความสอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี โดยเน้นความเป็นสากล 

สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งท้ังระบบ  
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.  ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแผนการด าเนินงานของคณะ ทั้งในระดับ

ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อน าข้อมูลมาสนับสนุนการบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  การกรอกข้อมูลในแบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ยัง

ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดท ารูปแบบการติดตาม และกรอกข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน เช่น ควรระบุทั้ง

งบประมาณท่ีได้รับกับงบประมาณที่ใช้จริง   
2. การเขียนตัวบ่งชี้และก าหนดค่าเป้าหมาย ควรระบุให้ชัดเจนแทนการระบุว่าด าเนินการตาม

แผนที่ก าหนด และบางโครงการกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น โครงการวางพวงมาลาวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดแต่งบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้คุณภำพ
ระดับดีมำก  

จุดแข็ง 
1.  มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
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2.  คณาจารย์มีคุณวุฒิและศักยภาพในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพครูที่เน้นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกความเป็นครูในตัวผู้เรียน 

3.  นิสิตจ านวนมากกว่าร้อยละ 30 เข้าเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย  
4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับมหาวิทยาลัย อีกท้ัง

มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย  
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรพิจารณารวมหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน หรือมีผู้เรียนน้อย และพิจารณาเปิดหลักสูตร

ที่มีความต้องการในบริบทใหม่ และหลักสูตรควบโท-เอก 
2. ควรจัดหาแหล่งทุนเพ่ือจูงใจให้กับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นเข้าเรียนมากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  คณาจารย์ยังมีต าแหน่งทางวิชาการไม่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนร่วมกัน โดยการก าหนดเส้นทาง

การขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีชัดเจนและติดตามก ากับอย่างใกล้ชิด 
2. สนับสนุนให้เกิดการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 

และนานาชาติ โดยวิเคราะห์ เร่งรัด ติดตาม และส ารวจผู้ยังไม่ด าเนินการเป็นรายบุคคล 
 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพ
ระดับดีมำก   
 จุดแข็ง 

1. มีโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่
หลากหลายตอบสนองการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามวิชาชีพครู เช่น โครงการแข่งขันประสบการณ์การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ (English online, English for Office Staff) 
โครงการประชันการสอนระดับมหาวิทยาลัย และระดับอุดมศึกษา (Teaching Contest) ศูนย์ปฏิบัติการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ (โครงการประกวดสื่อการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร) โครงการ
จิตส านึกศึกษาศาสตร์  และโครงการมอบลูกเป็นศิษย์-มอบชีวิตเป็นครู เป็นต้น 

2. มีระบบการให้ค าปรึกษาที่ดีโดยเฉพาะนิสิตปริญญาตรี 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย ของคณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
 จุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยผ่านศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
2. มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์สูงด้านการวิจัย ได้รับ

ทุนอุดหนุนวิจัยจากภายในและภายนอกจ านวนมาก และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและชุมชน  
3. มีการสนับสนุนและฝึกฝนนิสิตทุกระดับการศึกษา โดยให้นิสิตมีบทบาทในการท าวิจัย และท า

วิจัยร่วมกับอาจารย์  
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ระบบและกลไกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ ยัง

ไม่ชัดเจน  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระบบและกลไกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเป็น

ประโยชน์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
2. ควรมีการประเมินสัมฤทธิผลของการด าเนินงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
ของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน
ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก 

จุดแข็ง 
1. ชื่อเสียงของคณะและศักยภาพของคณาจารย์ ส่งเสริมให้การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ

ครู บุคลากรทางการศึกษา และสังคมในวงกว้าง 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. ควรสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุน

การบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณาจารย์ ผู้รับบริการ และสังคม และตอบสนองนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในการพ่ึงพาตนเองให้มากยิ่งขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน
ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก 

จุดแข็ง 
1. มีธรรมชาติของรายวิชาที่สอดคล้อง สามารถสร้างระบบกลไกการบูรณาการด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมพัฒนานิสิต เพ่ือการต่อยอดงานด้านดังกล่าวให้ส่งผลถึง
คุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของนิสิต บุคลากรและสังคม 

จุดที่ควรพัฒนำ 
  ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะ 

       ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภำพ
ระดับดี 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญแก่บุคลากรในการมีส่วนร่วม การบริหารของคณะในรูปแบบของ

คณะกรรมการ และมีความตั้งใจ มุ่งมั่น อุทิศเวลา และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
2. มีการประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการประเมินติดตามผลการด าเนินงานตามวงจร PDCA 
4. มีการน าเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ 4’S Model of ED KU KM ที่เป็นจุดเด่นของคณะที่

แตกต่างจากสถาบันอ่ืนๆ  
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
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1.  ขยายแนวคิดการจัดการความรู้ 4’S Model of ED KU KM สู่วิชาชีพอ่ืนๆ และศึกษาศาสตร์
แห่งอ่ืนๆ  

2.  ติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณาปรับปรุง Model ต่อไป  
จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  ขาดการวิเคราะห์ระบบการบริหารความเสี่ยง ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง และการ

ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญการบริหารความเสี่ยง เช่น ด้านบุคลากรและ

จรรยาบรรณ รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติงานและการเงิน 
2. ควรมีอนุกรรมการความเสี่ยงในระดับภาควิชา เช่นเดียวกับภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

โดยเฉพาะการบริหารงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและการเงิน โดยอนุกรรมการท าหน้าที่วิเคราะห์
ประเมินติดตามผลเบื้องต้น และน าเสนอกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะที่ควบคุมนโยบายและ
แผนงาน 

3. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบๆ เช่น พ้ืนที่ทางเดินรอบอาคาร แสงสว่าง และการรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก 

จุดแข็ง 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของ

คณะ  ยังไม่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของ

คณะ โดยมีคณะกรรมการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้เป็นงบประมาณด าเนินการ ก าหนด
แหล่งที่มาของงบประมาณ การระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ของคณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน
ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก 

จุดแข็ง 
1. มีการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพที่เข้มแข็งในองค์กร โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในกระบวนการคุณภาพ การใช้วงจรคุณภาพในการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจและทุกกิจกรรม ส่งผล
ให้หน่วยงานประสบความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนำ 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอ่ืนให้แพร่หลาย

ยิ่งขึ้น  
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับคณะวิชา 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า มี
ผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน ตำมตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผล
ประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.78 ผลประเมินได้
คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ สมศ. 15 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.18 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 5.4 

ตำรำงท่ี 5.4    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มำตรฐำน คะแนนกำรประเมินเฉล่ีย ปีกำรศึกษำ 2553 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

มำตรฐำนที่ 1 
ด้ำนคุณภำพ

บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 2.55 5.00 2.97 5.00 5.00 2.55 5.00 5.00 2.97 

มำตรฐำนที่ 2 
ด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรกำร
อุดมศึกษำ 

4.72 4.72 4.88 4.88 5.00 4.82 4.81 5.00 - 4.36 - 4.63 4.85 4.84 4.44 4.80 4.79 4.68 

  มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ

บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 4.71 4.71 - 4.71 4.71 - - 4.06 - 4.06 4.71 4.71 4.06 4.71 4.71 4.06 

  มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

4.72 4.72 5.00 5.00 5.00 4.90 4.89 5.00 - 4.41 - 3.89 4.92 4.91 3.93 4.85 4.84 4.05 

มำตรฐำนที่ 3 
ด้ำนกำรสร้ำง
และพัฒนำ

สังคม
ฐำนควำมรู้และ
สังคมแห่งกำร

เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 - - 4.00 - 4.45 5.00 5.00 4.00 4.50 4.50 4.45 

คะแนนภำพรวม 4.72 4.72 4.89 4.89 5.00 4.79 4.78 5.00 5.00 3.77 5.00 4.12 4.87 4.86 3.85 4.79 4.78 4.18 
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ผลกำรประเมิน ดี
มำก 

ดีมำก ดีมำก ดี
มำก 

ดีมำก ดีมำก ดี
มำก 

ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดี
มำก 

ดี ดีมำก ดี
มำก 

ด ี ดีมำก ดี
มำก 

ดี 

  

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 
5.00 ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. และตัวบ่งชี้ สกอ. ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ. มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับพอใช้ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 2.97 สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับมหาวิทยาลัย อีกท้ังมีโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ที่เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมที่หลากหลายตอบสนองการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามวิชาชีพครู  ส่งผลให้บัณฑิตเป็นที่พึงพอใจของ
นายจ้าง และได้รับรางวัลระดับชาติ อย่างไรก็ตาม ควรสนับสนุนให้เกิดการเขียนผลงานทางวิชาการ เพ่ือ
น าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ  
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80, 4.79 และ 4.68 ทั้งตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. ตัวบ่งชี้ สกอ. และตัวบ่งชี้ สมศ. 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ และบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ ท าให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการผลิตบัณฑิตด้านศึกษาศาสตร์ของประเทศ 
ส่งผลให้การบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน บรรลุผลอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า มีผลการ
ประเมินได้คุณภาพระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50, 4.50, 4.45 ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. ตัวบ่งชี้ สกอ.  และตัว
บ่งชี้ สมศ. สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงด้านการวิจัย ท าให้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากภายในและภายนอกจ านวน
มาก และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและชุมชน สามารถจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่
ส่งผลให้มีงานบริการทางวิชาการทีเ่กิดประโยชน์ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และสังคมในวงกว้าง รวมทั้ง
มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองการบริหารจัดการ

ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  พบว่า มีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน ตำมตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ตัว
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บ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.78 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ. 15 ตัว
บ่งชี้ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.18 ผลประเมินได้คุณภำพระดับด ีมีรายละเอียดดังตารางที่ 5.5 

 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 5.5  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศกึษำ 2553 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. สม

ศ. 
สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. สกอ. สม
ศ. 

สกอ. สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

1. ด้านนิสิตและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00   5.00 3.24 5.00 3.65 5.00 5.00 3.24 5.00 5.00 3.65 

2. ด้าน
กระบวนการ

ภายใน 

5.00 5.00 4.78 4.78 5.00 4.67 4.67 5.00 - 4.26 - 4.54 4.80 4.80 4.41 4.70 4.70 4.64 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00   - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 
4. ด้านบุคลากร
และการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

4.43 4.43 5.00 5.00 - 4.50 4.50   - 4.06 - 4.39 4.72 4.72 4.06 4.47 4.47 4.39 

คะแนนภำพรวม 4.72 4.72 4.89 4.89 5.00 4.79 4.78 5.00 5.00 3.77 5.00 4.12 4.87 4.86 3.85 4.79 4.78 4.18 

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดีมำก ดี ดีมำก ดีมำก ดี ดีมำก ดีมำก ดี 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อน
ผลการด าเนินงานไดด้ังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ทั้งตัวบ่งชี้ 
สกอ.+ มก. และตัวบ่งชี้ สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ. มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี 
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.65 สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับมหาวิทยาลัย 
อีกท้ังมีการจัดโครงการกิจกรรมเสริมทักษะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย มีการสนับสนุน
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และฝึกฝนนิสิตทุกระดับการศึกษา ให้มีบทบาทในการท าวิจัย และท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ ตลอดจนมีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภายนอก 

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ 
มก. ตัวบ่งชี้ สกอ. และตัวบ่งชี้ สมศ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70, 4.70 และ 4.64 ตามล าดับ สะท้อนให้เห็นว่า 
คณะศึกษาศาสตร์ มีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผ่าน โดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
กระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบของคณะกรรมการฯ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น อุทิศ
เวลา และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบ เพ่ือหาแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สามารถตอบอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของคณะได้อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีของการผลิตบัณฑิตด้านศึกษาศาสตร์ของประเทศ ส่งผลให้การบริหารจัดการตาม
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน บรรลุผลอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

- ด้านการเงิน  พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. และตัว
บ่งชี้ สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีความพร้อมด้านการเงินที่สามารถ
บริหารจัดการศึกษาได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยคณาจารย์มีศักยภาพในการหาแหล่งทุน
จากเงินทุนอุดหนุนวิจัยจากภายในและภายนอกจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ควรพัฒนากระบวนการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยมีคณะกรรมการประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรที่ต้องใช้เป็นงบประมาณด าเนินการ ก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณ การระดมทุนจากแหล่ง
ทุนต่างๆ ก่อนจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี ทั้งตัว
บ่งชี้ สกอ.+ มก. ตัวบ่งชี้ สกอ. และตัวบ่งชี้ สมศ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47, 4.47 และ 4.39 ตามล าดับ 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์  มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและศักยภาพในการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพครูที่เน้นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกความเป็นครูในตัวผู้เรียน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและชุมชน โดยคณะมีการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ท าให้มีงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ  
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มีผลการประเมินในภาพรวมทุก
ด้าน ตำมตัวบ่งช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ตาม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.78 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ. 15 
ตัวบ่งชี้ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.18 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดี มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.6 
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ตำรำงท่ี 5.6  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มำตรฐำน

สถำบันอุดมศึกษำ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2553 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร ศษ. กรรมกำร 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

สกอ. สม
ศ. 

สกอ. สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

สกอ.+
มก. 

สกอ. สม
ศ. 

1. มำตรฐำนด้ำน
ศักยภำพและ
ควำมพร้อมใน

กำรจัดกำรศึกษำ 

4.62 4.62 4.80 4.80 - 4.80 4.80 - - 4.32 - 4.35 4.76 4.76 4.32 4.76 4.76 4.35 

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

   2) ด้านวิชาการ 4.43 4.43 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.25 - 4.23 4.77 4.77 4.25 4.77 4.77 4.23 

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 

   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 4.67 4.67 - 4.67 4.67 - - 4.35 - 4.39 4.67 4.67 4.35 4.67 4.67 4.39 

2. มำตรฐำนด้ำน
กำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจของ

สถำบันอุดมศึกษำ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.78 4.75 5.00 5.00 3.54 5.00 4.02 5.00 5.00 3.68 4.82 4.80 4.11 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 - 5.00 3.75 - 5.00 2.55 5.00 2.97 5.00 5.00 2.55 5.00 5.00 2.97 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00 4.00 - - 4.00 - 4.45 5.00 5.00 4.00 4.33 4.33 4.45 

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - - 4.62   5.00 5.00 5.00 4.62 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.00   5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 

คะแนนภำพรวม 4.72 4.72 4.89 4.89 5.00 4.79 4.53 5.00 5.00 3.77 5.00 4.12 4.87 4.86 3.85 4.79 4.78 4.18 

ผลกำรประเมิน ดี
มำก 

ดีมำก ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดีมำก ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี
มำก 

ดี ดี
มำก 

ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี ดีมำก ดี
มำก 

ดี 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้
ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี
มาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. และ สกอ. ส่วนตัวบ่งชี้ สมศ. มีผลการประเมินได้
คุณภาพระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.35 สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีศักยภาพและความพร้อมใน
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การจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านกายภาพ วิชาการ การเงิน และการบริหาร
จัดการ โดยมีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด สิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่เพียงพอกับ
ความต้องการ มีศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนิสิต
ให้มีทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น  และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการท าวิจัยในชั้นเรียน ภายใต้โครงการพัฒนา
อาจารย์ตามกลุ่มวิจัย มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลาย ตลอดจน
มีศักยภาพในการหาแหล่งทุนจากเงินทุนอุดหนุนวิจัยจากภายในและภายนอกจ านวนมาก และมีการบริหาร
จัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ 

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มีผลการประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ทั้งตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. และ สกอ. ได้คะแนนเฉลี่ย 4.82 และ 4.80 ตามล าดับ ส่วนตัวบ่งชี้ สม
ศ. มีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.11 สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีการ
บริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ส่งผลให้มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีถึงดีมากทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตได้รับการยอมรับ ได้รับรางวัล
ระดับชาติ และเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง ซึ่งคณะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการผลิตบัณฑิตด้าน
ศึกษาศาสตร์ของประเทศ  
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ภำคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
ช่อง KPI 

ที่อ้ำงอิง 
รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

    องค์ประกอบที่ 1          

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ   8 8 

2 1.1 ข้อ 
3-5 

 จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณทั้งหมด

ตัวบ่งชี้ 46 38 38 

3       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  - 6 6 

4       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการวิจัย  - 4 4 

5       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

 
- 3 3 

6       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
- 1 1 

7       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ  - 24 24 

8    จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ที่บรรลุเป้ำหมำย

ตัวบ่งชี้ 46 38 38 

9       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  - 6 6 

10       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการวิจัย  - 4 4 

11       - ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

 
- 3 3 

12       - ตัวบ่งชี้ตามพนัธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
- 1 1 

13       - ตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ  - 24 24 

14 1.1 ข้อ 
8 
 จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะทั้งหมด

ข้อ -     

15    จ านวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะที่น ำไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

ข้อ -     

16 สมศ. 
16.2 

 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน
บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

ค่า
คะแนน 

  4.13 4.34 

17    จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด คน   - - 

18 สมศ. 
17 

 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

ข้อ       
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

    องค์ประกอบท่ี 2          

19 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ   7 7 

20 2.1  จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 29 29 29 

21       - ระดับปริญญำตรี  หลักสูตร 6 6 6 
22       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 1 1 1 
23       - ระดับปริญญำโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 15 15 15 
24         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 5 5 5 

25         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน
เฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร 0 0 0 

26         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน
เฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0 0 

27         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร 10 10 10 

28         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร 0 0 0 

29       - ระดับปริญญำเอก  หลักสูตร 7 7 7 
40 2.1 ข้อ 

3-6 
 จ านวนหลักสูตร (วิชำชีพ) ที่เปิดสอน
ทั้งหมด

หลักสูตร 29 29 29 

41       - ระดับปริญญำตรี  หลักสูตร 6 6 6 

42       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 1 1 1 

43       -  ระดับปริญญำโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 15 15 15 

44         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 5 5 5 

45         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร 0 0 0 

46         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0 0 

47         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ หลักสูตร 10 10 10 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

แผน ก  
48         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ

แผน ข  
หลักสูตร 0 0 0 

49       - ระดับปริญญำเอก  หลักสูตร 7 7 7 
60    จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2548 และเกณฑ์
มำตรฐำนสำขำวิชำชีพ (กรณีท่ีเป็นหลักสูตร
สาขาวิชาชีพ)

หลักสูตร 29 29 29 

61       - ระดับปริญญำตรี  หลักสูตร 6 6 6 
62       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 1 1 1 
63       - ระดับปริญญำโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 15 15 15 
64         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 5 5 5 

65         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร 0 0 0 

66         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0 0 

67         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร 10 10 10 

68         - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร 0 0 0 

69       - ระดับปริญญำเอก  หลักสูตร 7 7 7 
80    จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตำมเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสตูร พ.ศ. 2548 และกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มำตรฐำนสำขำ
วิชำชีพ (กรณีท่ีเป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)

หลักสูตร 28 29 29 

81       - ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 6 6 6 
82       - ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร 0 1 1 

83      - ระดับปริญญำโทที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตร 15 15 15 
84        - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง

แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
ทั้งแผน ก และแผน ข) 

หลักสูตร 5 5 5 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

85       - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพำะแผน ก) 

หลักสูตร 0 0 0 

86        - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนท้ัง
แผน ก และแผน ข (มีนิสิตลงทะเบียนเรียน 
เฉพำะแผน ข) 

หลักสูตร 0 0 0 

87        - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ก  

หลักสูตร 10 10 10 

88        - ระดับปริญญาโทท่ีเปิดสอนเฉพาะ
แผน ข  

หลักสูตร 0 0 0 

89       - ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 7 7 7 

90 2.1 ข้อ 
4-5 
  

 จ านวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์ครบทุกตัว
บ่งชี ้

หลักสูตร 28 29 29 

 

ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

91   จ านวนหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปี

หลักสูตร - - - 

92 2.6 ข้อ 
4 
 จ ำนวนหลักสูตรสำขำวิชำชีพทุกระดับ
กำรศึกษำท่ีมีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและ
บริหำรหลักสูตรกับภำครัฐหรือภำคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวชิำชีพของหลักสูตร

หลักสูตร 29 29 29 

93       - ระดับปริญญาตรี   6 6 6 
94       - ระดับ ป.บัณฑิต   1 1 1 
95       - ระดับปริญญาโท   15 15 15 
96       - ระดับปริญญาเอก   7 7 7 
97 2.1 ข้อ 

8 
 จ านวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับ
กำรศึกษำ (รวมนิสิตต่ำงประเทศ)

คน 2316 2310 2214 

98        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ   898 890 900 

99        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)   0 0 0 
100        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ   11 19 19 

101        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)   0 48 48 
102        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ   241 237 232 
103          - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกต)ิ        232 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

104          - ระดับปริญญาโท  แผน ข (ภาคปกต)ิ       0 
105        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   840 791 698 
106          - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคพิเศษ)        282 
107          - ระดบัปริญญาโท แผน ข (ภาคพิเศษ)        416 
108        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ   140 145 137 
109        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)   186 180 180 
123 2.1 ข้อ 

ค และ 
2.5 ข้อ 

1 

 จ านวนนิสิตเต็มเวลำ
เทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร

FTES 2,327.9 2,165.15 2,165.15 

124      - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ   898.42 809.29 809.29 
125      - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)   158.32 175.35 175.35 
126        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ   0 0 0 
127        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)   0 0 0 
128        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ   300.56 264.45 264.45 
129        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   970.6 916.06 916.06 
130        - ระดับปริญญาโท แผน ก (ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ) 
  0 0 0 

131        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ   0 0 0 
132        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)   0 0 0 

133 สมศ. 1   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรี
ทั้งหมด

คน 194 199 199 

134  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรี
ที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ

  193 195 195 

135    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรี
ที่ได้งำนท ำ

  108 125 125 

136    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรี
ที่ประกอบอำชีพอิสระ

  0 0 0 

137    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรี
ที่มีงำนท ำประจ ำก่อนเข้ำศึกษำ

  0 6 6 

138    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรีที่
ศึกษำต่อระดับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

  27 29 29 

139    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำโท
ทัง้หมด (ภำคปกติและภำคพิเศษ)

  448 350 350 

140       - ระดับปริญญาโทท่ีจบโดยแผน ก (ภาค
ปกติและภาคพิเศษ) 

   - -  - 

141       - ระดับปริญญาโทท่ีจบโดยแผน ข (ภาค
ปกติและภาคพิเศษ) 

   - - - 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

142    จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำ
เอกท้ังหมด

คน 31 28 28 

143    เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย)

บาท 11,037.92 10,458.44 10,458.44 

144 สมศ. 2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญำตรี
ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหล่งชำติ 
(แบ่งเป็น 2 กรณี)

คน  - - - 

145       -  ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่ม
สาขาวิชาชีพท่ีจบการศึกษาตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) (ไม่มีข้อมูล) 

คะแนน -  - - 

146       -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน - 4.31 4.34 

153 2.2  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ (รวม
อำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ)

คน 114.5 103.5 103.5 

154    จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลำศึกษำต่อ   9 6 6 
155    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิ

ปริญญำตรีหรือเทยีบเท่ำ
  0 0 0 

156    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ

  40 31 31 

157    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ

  74.5 72.5 72.5 

158    ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของ
ร้อยละฯ)

ร้อยละ                       
62.44  

                      
65.07  

                      
65.07  

159 2.3 และ 
สมศ. 
14 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ำรง
ต ำแหน่งอำจำรย์ 

คน 54 51.5 51.5 

160     -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญำตรี 

  0 0 0 

161       -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญำโท 

  23 18 18 

162       -  จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญำเอก 

  30.5 33.5 33.5 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

163    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

คน 28 28 28 

164       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี 

  0 0 0 

165       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท 

  9 6 6 

166       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก 

  19 22 22 

167    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ำรง
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์

คน 32 24 24 

168       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี 

  0 0 0 

169       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท 

  8 6 7 

170       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก 

  24 18 17 

171    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ำรง
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์

คน 1 0 0 

172       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี 

  0 0 0 

173       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท 

  0 0 0 

174       -  จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก 

  1 0 0 

175    ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรง
ต ำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ปีกำรศึกษำท่ีผ่ำน
มำ (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่ำกำร
เพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)

ร้อยละ 54.30 53.28 53.28 

176    ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่ง 
รศ. และ ศ. ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่ำกำรเพิ่มขึ้นของ
ร้อยละฯ)

ร้อยละ 28.96 28.82 28.82 

 
 
 

ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หนว่ย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
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2552 2553 2553 
186 สมศ. 

14 
 ผลรวมค่ำน้ ำหนักระดับคุณภำพอำจำรย์ คะแนน 581.5 527.5 524.5 

187 สมศ. 3  จ านวนรวมของบทควำมวิจัยจำก
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ (สำร
นิพนธ์) ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปริญญำโท)

ชิ้นงาน 37 17 57 

188        - การประชุมวิชาการระดับชาติ    0  0 13 

189        - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   -  - - 

190        - วารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

  37 17 31 

191        - วารสารวิชาการระดับชาติท่ี สกอ. 
รับรอง 

   - - 13 

192        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นั้น 
นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

   - - - 

193        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

   - - - 

194 สมศ. 3  จ านวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรค์จำก
ศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญำโท)  

ชิ้นงาน 0 0 0 

195        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

  0 0 0 

196        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับชาติ 

  0 0 0 

197        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  0 0 0 

198        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

  0 0 0 

199        - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจัดการแสดง (Performance) ระดับ
นานาชาติ (ท้ังในและนอกประเทศ) 

  0 0 0 

200 สมศ. 4  จ านวนรวมของบทควำมวิจัยจำก
วิทยำนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปริญญำเอก) 

ชิ้นงาน 33 11 19 

201       - การประชุมวิชาการระดับชาติ   0 1 1 

202       - การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   0 0 9 

203       - วารสารวิชาการระดับชาติ   33 10 0 

204       - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่
ในฐานข้อมูลสากล 

  0 0 6 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หนว่ย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

205        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นั้น 
นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI 

  0 0 3 

206        - วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI 

  0 0 0 

207 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

ข้อ - 7 7 

208    จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน
ท้ังหมด

คน 70 69 69 

209    จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ

  70 69 69 

210         -  ในประเทศ   70 64 64 
211         -  ต่างประเทศ   0 5 5 
212    งบประมาณส าหรับพัฒนาอาจารย์ท้ังใน

และต่างประเทศ
บาท 6,643,538.93  2,950,978.16 2,950,978.16  

213 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ข้อ - 7 7 

214 2.5 ข้อ 
1 
  

    - จ านวนคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นิสิต  เครื่อง - 254 257 
215     - จ านวน Notebook และ Mobile 

Device ต่างๆ ของนิสิตท่ีมีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

เครื่อง - 3,583 4,179 

216 2.5 ข้อ 
6 
 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

- 3.98 3.98 

217    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้าน
กายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานิสิต อาทิ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

  - 4.25 4.25 

218    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล 
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและ
สนามกีฬา

  - 4.28 4.28 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หนว่ย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

219    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

  - 4.22 4.22 

220 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ - 7 7 

221 2.6 ข้อ 
2 
 จ านวนหลักสูตรท่ีมีรายละเอียดของ
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุก
รายวิชา

หลักสูตร - - - 

222 2.6  
ข้อ 3 

 จ านวนหลักสูตรท่ีมีรายวิชาส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียน
หรือจากการท าวิจัย

  - - - 

223 2.6  
ข้อ 4 

 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน

  - - - 

224 2.6  
ข้อ 5 

 จ านวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการ
เรียนการสอนของคณาจารย์

ชิ้นงาน - - - 

225    จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา

  - - - 

226 2.6  
ข้อ 6 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนใน
เรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉลี่ยทุก
รายวิชาในแต่ละหลักสูตรแยกตามระดับ
ปริญญา

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

4.49 4.51 4.51 

227        - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ - - - 

228        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)   - - - 
229        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคปกต)ิ   - - - 

230        - ระดับ ป.บัณฑิต (ภาคพิเศษ)   - - - 
231        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ   - - - 
232        - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   - - - 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หนว่ย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

233        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ   - - - 
234        - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)   - - - 
235 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ข้อ - 6 6 

236 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต

ข้อ - 5 5 

237 2.8  
ข้อ 3 

 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ - 1.00 1.00 

238 2.8  
ข้อ 4 

 จ านวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ตัวบ่งชี้ - 2.00 2.00 

239    จ านวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีบรรลุเป้าหมาย

  - 2.00 2.00 

240 2.8  
ข้อ 5 

 จ านวนนิสิตท่ีได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

คน - 3.00 3.00 

241    จ านวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตท่ีได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ

กิจกรรม - 0.00 0.00 

    องค์ประกอบท่ี 3          

242 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ข้อ - 7 7 

243 3.1 ข้อ 
1 - 5 

 จ านวนกิจกรรมการให้ค าปรึกษาและการ
จัดบริการ

กิจกรรม 0 6 6 

244     - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางการ
ใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  - 1 1 

245       - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  - 1 1 

246       - จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  - 1 1 

247       - จ านวนกิจกรรมการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  - 0 0 

248       - จ านวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  - 3 3 

249 3.1   ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ คะแนน - 4.09 4.09 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หนว่ย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

250 ข้อ 6 
  

   -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นิสิต 

(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

- 4.08 4.08 

251     -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

- 3.87 3.87 

252      -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิต 

- 4.31 4.31 

253     -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

- - - 

254     -  ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
เก่า 

- - - 

255 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ - 6 6 

256 3.2  
ข้อ 3 

 จ านวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการน าความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพไปใช้ แยกตามประเภท
กิจกรรม

กิจกรรม - 35 35 

257       - จ านวนกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

   - 19 19 

258       - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

   - 3 3 

259       - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

   - 5 5 

260       - จ านวนกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

   - 4 4 

261       -  จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   - 4 4 

262    ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการนิสิต คะแนน  - 4.43 4.43 

263         -  ผลการประเมินกิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 
 - 4.31 4.31 

264         -  ผลการประเมินกิจกรรมกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

  - 4.41 4.41 

265         -  ผลการประเมินกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

   - 4.33 4.33 

266         -  ผลการประเมินกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

   - 4.61 4.61 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หนว่ย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

267         -  ผลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

   - 4.48 4.48 

268 3.3  ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี

ข้อ  - 5 5 

    องค์ประกอบท่ี 4          

269 4.1  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็นนักวิจัย
ท้ังหมด

คน 2 1 1 

270    จ านวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาต่อ   0 0 0 

271 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

ข้อ - 7 6 

274 4.1  
ข้อ 4 

และ 4.3 

 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์

บาท 29,150,400.00 27,306,900.00 27,306,900.00 

275      - จ านวนเงินสนับสนุนจากภำยใน
มหำวิทยำลัย 

  4,664,600.00 2,621,500.00 2,621,500.00 

276          * จากคณะ/วิทยาเขต/ทุนส่วนตัว   0.00 619,000.00 619,000.00 

277          * จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  4,664,600.00 2,002,500.00 2,002,500.00 

 
 

ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

278        - จ านวนเงินสนับสนุนจากภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

  24,485,800.00 24,685,400.00 24,685,400.00 

279    จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัยทั้ง
ภำยในและ/หรือภำยนอก (ไม่นับซ้ า)

คน 63 63 63 

280 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ข้อ - 6 5 

281 4.2  จ ำนวนของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ทั้งหมด

ชื่อเรื่อง 106 118 118 

282 4.2  
ข้อ 1 

 จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมี
การเผยแพร่ในกำรประชุมวิชำกำรหรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ

ชื่อเรื่อง 69 31 31 

283 4.2  
ข้อ 4 

 จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
กำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำก
หน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน 

ชื่อเรื่อง 10 2 2 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

284 4.2  
ข้อ 6 

 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี
กำรจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ชื่อเรื่อง 0 1 1 

285    จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่อยู่
ระหว่ำงขอยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

  1 0 0 

286    จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่จด
ทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

  0 0 0 

287 สมศ. 5  จ ำนวนรวมของบทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ ชิ้นงาน 106 62 62 

288        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

  13 7 17 

289        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่กำร
ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

  86 36 0 

290        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
วำรสำรวิชำกำรระดับชำติในฐำนข้อมูล TCI 

  0 0 8 

291        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
วำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่ สกอ. รับรอง 

  0 0 10 

292        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ สกอ. 
รับรอง (ไม่รวม ISI) 

  0 0 3 

293        - จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติใน
ฐำนข้อมูล ISI 

  0 0 0 

294 สมศ. 5  จ ำนวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรค์ที่
เผยแพร่

ชิ้นงาน 0 0 0 

295         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
สถำบันหรือจังหวัด 

  0 0 0 

296         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับชำติ 

  0 0 0 

297         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ

  0 0 0 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 

298         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ภูมิภำคอำเซียน 

  0 0 0 

299         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exihibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
นำนำชำติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 

  0 0 0 

300 สมศ. 6  จ านวนรวมของผลงำนวิจัยที่น ำไปใช้
ประโยชน์ภำยนอกสถำบัน 

ชิ้นงาน 37 85 85 

301         -  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชำกำร 

  37 85 85 

302         -  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสำธำรณะ 

  0 0 0 

303         - จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงนโยบำย หรือระดับประเทศ 

  0 0 0 

304         - จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพำณิชย์ 

  0 0 0 

305 สมศ. 6  จ านวนรวมของผลงำนสร้ำงสรรค์ที่
น ำไปใช้ประโยชน์ภำยนอกสถำบัน 

ชิ้นงาน 0 0 0 

306         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชำกำร 

  0 0 0 

307         -  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ 

  0 0 0 

308         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบำย หรือระดับประเทศ 

  0 0 0 

309         - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 

  0 0 0 

310 สมศ. 7  จ านวนรวมของผลงำนวิชำกำร ชิ้นงาน 2 7 12 
311         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความวิจัย) 

ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ 
  1 1 4 

312         - บทความวิชาการ (ไม่ใช่บทความวิจัย) 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 

  0 0 0 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

313         - ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  1 6 8 

314         - ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต ารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

  0 0 0 

315    จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับอ้างอิงใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูล

ชื่อเรื่อง 4 5 5 

316    จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเข้าร่วมประชุม
วิชาการ น าเสนอผลงานวิชาการ

คน 94 43 43 

317         - ในประเทศ   86 25 25 
318         - ต่างประเทศ   8 18 18 

    องค์ประกอบท่ี 5          

319 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

ข้อ - 5 5 

320 5.1  จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด โครงการ 40 55 55 

321 5.1  
ข้อ 2 

   -  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับกำรเรียนกำรสอน 

  - 20 6 

322 5.1  
ข้อ 3 

   -  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับกำรวิจัย 

  - 14 0 

323 5.1  
ข้อ 4 

   -  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

  - 14 14 

324      -  จ านวนโครงการทางวิชาการที่ใช้กับกำร
ขยำยผลสู่กำรปรับปรุงรำยวิชำ 

  - 14 14 

325      -  จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้
กับกำรขยำยผลสู่กำรเปิดรำยวิชำใหม่ 

  - 0 0 

326      - จ านวนโครงการบริการทางวิชาการทีใ่ช้
กับกำรขยำยผลที่ใช้กับกำรต่อยอดสู่หนังสือ
หรือต ำรำ 

  - 0 0 

327 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม

ข้อ - 5 5 

328 5.2  
ข้อ 1 

 โครงการบริการวิชาการท่ีมีการส ารวจ
ความพึงพอใจ

โครงการ - 55 55 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

329 5.2  
ข้อ 2 

 โครงการบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือ
ด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ

โครงการ - - - 

330    ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

คะแนน  - - - 

331    จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็น
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คน - - - 

332 สมศ. 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ   5 5 

333 สมศ. 
18.1 

 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี 1 

ข้อ       

334 สมศ. 
18.2 

 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในประเด็นท่ี 2

ข้อ       

    องค์ประกอบท่ี 6          

335 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ข้อ - 5 5 

336 6.1  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ 7 7 7 

337 6.1  
ข้อ 2 

 จ านวนโครงการท่ีมีการบูรณาการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ - 1 1 

338      -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน   - 1 1 
339      -  บูรณาการร่วมกับกิจกรรมนิสิต   - 1 1 
340      -  บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 
  - 1 1 

341 6.1  
ข้อ 6 

 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีการเผยแพร่

ชิ้นงาน - 0 0 

342      -  ระดับชาติ   - 0 0 
343      -  ระดับภูมิภาค   - 0 0 
344      -  ระดับนานาชาติ   - 0 0 
345 6.1  

ข้อ 6 
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีได้รับรางวัลหรือได้รับ
การอ้างอิงเป็นท่ียอมรับ

ชิ้นงาน - 0 0 

346      -  ระดับชาติ   - 0 0 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

347      -  ระดับภูมิภาค   - 0 0 
348      -  ระดับนานาชาติ   - 0 0 
349 สมศ. 

10 
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ   4 5 

 
 

ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

350 สมศ. 
11 

 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม

ข้อ   5 5 

    องค์ประกอบท่ี 7         

351 7.1  ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของคณะ

ข้อ - 7 7 

352      -  จ านวนครั้งของการจัดประชุมบุคลากร
ท้ังคณะ 

ครั้ง - 2 2 

353 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ - 5 5 
354 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ
ข้อ - 5 5 

355 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ - 3 3 

356 7.4  
ข้อ 2 

    -  จ านวนความเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อาคารสถานท่ี) ท่ีวิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

เรื่อง - 0 0 

357       -  จ านวนความเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือ
กลยุทธ์ของคณะ ท่ีวิเคราะห์และระบุไว้ 

  - 0 0 

358      -  จ านวนความเสี่ยงด้ำนนโยบำย 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีวิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

  - 0 0 

359      -  จ านวนความเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ท่ี
วิเคราะห์และระบุไว้ 

  - 0 0 

360      -  จ านวนความเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์
ภำยนอก ท่ีวิเคราะห์และระบุไว้ 

  - 0 0 

361      -  จ านวนความเสี่ยงด้ำนอื่นๆ ตำมบริบท
ของคณะ ท่ีวิเคราะห์และระบุไว้ 

  - 1 1 

362 สมศ. 
13 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการประจ าคณะ

คะแนน   - 4.06 4.06 
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ช่อง KPI 
ที่อ้ำงอิง 

รำยกำร หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 

ศษ. กรรมกำร 
2552 2553 2553 

แต่งตั้ง

    องค์ประกอบท่ี 8         

363 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ  - 7 7 
364    รำยรับท้ังหมดของหน่วยงำน  บาท 267,000,374.89  340,901,308.79   340,901,308.79  
365         -  เงินงบประมาณ     140,775,300.00  140,775,300.00  
366         -  เงินรายได ้     200,126,008.79  200,126,008.79  
367    รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ    1,212,872.00  684,000.00  684,000.00  
368    งบด าเนินการท้ังหมด โดยไม่รวมครุภัณฑ์ 

อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน
   17,173,782.00  70,023,397.32   70,023,397.32  

369    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวม

ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 

   26,543,078.00  295,092,928.93  295,092,928.93  

370    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน ไม่รวมค่า
เสื่อมราคา

  44,171,773.68    302,225,128.93  302,225,128.93  

371    เงินเหลือจ่ายสุทธิ    25,114,581.84  38,676,179.86  38,676,179.86  

372    สินทรัพย์ถาวร    46,873,588.99   17,239,045.60  17,239,045.60  

    องค์ประกอบท่ี 9          

373 9.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ข้อ  - 9 9 

374 9.1  
ข้อ 3 

 จ านวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน

ตัวบ่งชี้  - 1 1 

375 9.1  
ข้อ 5 

จ านวนโครงการปรับปรุงการด าเนินงานท่ีใช้
ผลจากการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า

โครงการ  - 27 27 

376    จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ ตัวบ่งชี้  -  - - 

377    จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ ท่ี
มีผลการด าเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า

ตัวบ่งชี้  - - - 

378 9.1  
ข้อ 9 

 จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ชื่อเรื่อง 1 1 1 

379 สมศ. 
15 

 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด

คะแนน   4.86 4.78 
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ภำคผนวกที่ 2 

ข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
 

กลุ่มอำจำรย์ จ ำนวน 5 คน 
1. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะฯ 

- มีกระบวนการในการพิจารณาการก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อย่างชัดเจน โดยมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากผู้แทนของแต่ละ
หน่วยงาน ในรูปแบบของคณะกรรมการฯ และน ามาประชุมวิพากษ์ร่วมกันระหว่างบุคลากร เพื่อ
ร่วมกันก าหนดวิธีการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สามารถ
ตอบอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- การก าหนดอัตลักษณ์ของคณะ ใช้กระบวนการวิธีวิจัย จากการสอบถามข้อมูลของอาจารย์ 
บุคลากร นิสิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

2. การผลิตบัณฑิต 

- มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ทุกคน และมีการให้ยืม
คอมพิวเตอร์พกพา (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) 

3. การพัฒนานิสิต 

- มีกระบวนการส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งนิสิตสามารถเก็บสะสมชั่วโมงกิจกรรม
ได้ ส่งผลให้นิสิตได้รับรางวัล ที่เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับรุ่นน้อง และน ามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

- มีการส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการท าวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการท าวิทยานิพนธ์ 
4. การวิจัย 

- มีการเผยแพร่ให้อาจารย์รับทราบแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- มีการสนับสนุนทุนวิจัย และมีการติดตามประเมินผลงานวิจัย โดยการประชุมติดตามการ
ด าเนินงานเป็นระยะ มีการประชุมวิพากษ์ และรายงานผลวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

- ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่น้อย เนื่องจากกระบวนการท างานวิจัยใช้เวลาค่อนข้างมาก 
5. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- มีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดกิจกรรมฐานความรู้ที่มุ่งเน้นให้นิสิตได้เข้าใจในเรื่อง 
การไหว้ให้สวย ถูกต้องตามกาลเทศะ การสื่อสารกับการอยู่ร่วมกัน การสร้างกติกาในสังคม การ
แต่งกาย ที่สะท้อนให้นิสิตมีจิตส านึกในสังคม การกตัญญูรู้คุณ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการ
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ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน มีการประกวดเรื่องราวกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณาตัดสิน มีการติดประกาศ  มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ แต่ละชุด 
ซึ่งแบ่งเป็นทีมน า ทีมท า ทีมประสาน และมีการน าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา มาพัฒนาปรับปรุง  

- มีการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตได้ 

6. การบริหารจัดการ 
- ผู้บริหารมีการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  

การพัฒนานิสิต มุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นิสิตต้อง
น าเสนอแผนงาน โดยก าหนดให้นิสิตรุ่นใหม่ คณาจารย์มาประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาปรับ
โครงการ งบประมาณ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาต่อไป การบริหาร
บุคลากร มีการประชุม และหมุนเวียนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ 

- มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การน ากระบวนการ  PDCA มาใช้ในการด าเนินงานในทุกภาคส่วน 

- มีแหล่งเงินสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะ จากเงินค่าหน่วยกิตเป็นส่วนใหญ่ และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนด้านครุภัณฑ์บ้างเล็กน้อย 

- มีการปรับกระบวนการจัดเก็บเอกสาร ที่สามารถจัดเก็บได้ในหลายตัวบ่งชี้ 

- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มีส่วนช่วยในการท าวิจัยและการบริการวิชาการให้กับคณาจารย์ โดย
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ  

กลุ่มบุคลำกร จ ำนวน 5 คน 
1. การปฏิบัติงาน 

- ศูนย์บัณฑิตศึกษา มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร ทั้งในเรื่อง 
ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งต้องเก็บเงินและท ารายงานใบเสร็จส่งมหาวิทยาลัยทุก
ครั้งหลังจากปิดรับสมัครท าให้ลดปัญหาความเสี่ยงด้านการเงิน  

- มีการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก าหนด 

- มีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนางาน โดยในแต่ละปีจะมีการประชุมร่วมกันในแต่ละส่วนงาน 
เพ่ือให้ทุกคนน าเสนอปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหารได้รับทราบและด าเนินการ
ต่อไป 

- มีแผนงานในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

- มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในภาระหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีการหารือการปฏิบัติงานร่วมกัน
ภายในคณะ 

2. ผู้บริหารที่คาดหวัง คือ มีคุณธรรม ให้ความเป็นธรรม เสมอภาค มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร ในการศึกษาต่อ และการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
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3. การดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการส าหรับบุคลากร 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานภายในประเทศ ร่วมกับทีมผู้บริหาร 

- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความสุขกับการท างาน มีความผูกพันกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 

- มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4. จุดเด่นที่เป็นความภาคภูมิใจ 

- มีจ านวนบุคลากรในแต่ละส่วนงานน้อย แต่ทุกคนท างานเต็มที่ และสามารถรองรับการให้บริการ
กับนิสิตได้เป็นอย่างดี 

- พนักงานขับรถมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย  

- มีลักษณะการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามวงจร PDCA โดยมีการวางแผน การหารือ การวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานร่วมกัน 

5. คุณลักษณะของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  

- ในภาพรวม มีสัมมาคารวะ มีความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตนมีบุคลิกท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพครู 
เรียบร้อย การแสดงกิริยามารยาท ดีกว่าคณะอ่ืนๆ  

6. ปัญหาอุปสรรค 

- มีปัญหาเกี่ยวกับระบบบัญชี 3 มิติ ที่ส่งผลให้การท างานล่าช้า 
7. ข้อเสนอแนะ 

- ระบบฐานข้อมูล 3 มิติ ควรมีระบบ back up ข้อมูล เพ่ือไม่ให้มีปัญหา 

- ควรมีเครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องท าความสะอาด  

- ควรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบๆ เช่น เพ่ิมความสว่างบริเวณทางเดินโดยรอบคณะ และการรักษา
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

- อาจารย์ผู้สอน ควรรณรงค์ปลูกจิตส านึกและปลูกฝังให้นิสิตมีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ของคณะ ความสะอาด การใช้ห้องน้ า การทิ้งขยะ  

 
กลุ่มศิษย์เก่ำ  จ ำนวน 3 คน 
1. การจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วม  

- มีการอ านวยความสะดวกเรื่องกิจกรรมวิชาการ วิชาชีพ และการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น งานเกษียณ 
การรับน้อง  

- ศิษย์เก่าให้การสนับสนุน เช่น ทุนการศึกษาส าหรับรุ่นน้อง อุปกรณ์การศึกษา กิจกรรมมาราธอน 
2. สิ่งที่ได้รับจากคณะและการน าไปใช้ประโยชน์ 

- ให้ความรู้ตรงสาขา และได้รับประโยชน์มาก ท าให้มีเจตคติในวิชาชีพครู 
- มีการปลูกฝังความเสียสละ มีจิตอาสา และความมีมนุษยสัมพันธ์กับคนทั่วไป 
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- มอบความรู้ด้านการเป็นคร ูท าให้น าความรู้ความสามารถที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มท่ี 
 

3. ความประทับใจที่มีต่อคณะ 
- มีกระบวนการข้ันตอนการดูแล และแนะแนว พร้อมช่วยเหลือนิสิตในการให้บริการวิชาการและการ

เข้าร่วมกิจกรรมดีมาก 
- มีความพร้อมเรื่องการเรียนการสอนมากกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน  
- มีระบบการพัฒนานิสิตที่ด ีคณาจารย์เป็นตัวอย่างให้แก่นิสิตในการเป็นครูบาอาจารย์ที่ดี จน

สามารถน าแบบอย่างดังกล่าวไปใช้ประกอบอาชีพได้ ท าให้นิสิตที่จบการศึกษารู้สึกได้ถึงความเป็น
ครูที่สมบูรณ์ 

- มีการจัดกิจกรรมให้มีมนุษยสัมพันธ์กับคณะอ่ืน 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับคณะ 

- ควรเพิ่มความเข้มแข็งด้านการบริการวิชาการให้แก่ศิษย์เก่า  
- ควรเพิ่มและพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นสากล และเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ 
- ควรพัฒนาเรื่องภูมิทัศน์ สัญลักษณ์ของตึก สร้างแหล่งเรียนรู้ให้ดูโดดเด่นและมีชีวิตชีวา  
- ควรเพิ่มเวลาการฝึกให้แก่นิสิตฝึกงานมากข้ึน (เพ่ิมจ านวนหน่วยกิต) เพ่ิมชั่วโมงการ observe 

เพราะน ามาใช้ในการท างานจริงๆ ได ้เนื่องจากว่าอาจารย์ในโรงเรียนสาธิตฯ มีเวลาและความ
พร้อมในการฝึกนิสิตให้มปีระสบการณ์ทางวิชาชีพ  

กลุ่มนิสิตระดับปริญญำตรี จ ำนวน 3 คน 
1. ความเพียงพอในการจัดกิจกรรมต่อการเรียนของคณะเพียงพอ 
 - มีจัดโครงการติวรายวิชาที่ยาก และต้องไปเรียนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ท าให้มีความเข้าใจมาก
ขึ้น 
 - มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ท าให้นิสิตมีการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 
 - มีวิทยากรภาคธุรกิจมาบรรยายให้นิสิตฟังเรื่องการท าธุรกิจ SME 
2. การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ิมทักษะวิชาชีพครู 
 - มีรายวิชา observe จ านวน 1 ครั้งต่อ 1 เทอม มีการฝึกงาน 1 และ 2 (ตามสาขาท่ีเรียน) โดยให้

นิสิตไปฝึกงานที่โรงเรียนสาธิตฯ เป็นครูอาสาให้ลงไปสอนจริงข้างนอกตามสาขาท่ีตัวเองเรียน ซ่ึง
เป็นการฝึกสอนต่างหาก (รอบแรก ออกค่าย เขียนแผน/รอบสอง ให้นิสิตชั้นปีที่ 5 ฝึกสอนจริงทั้ง
ปี) 

 - ภาควิชาสุขศึกษาของคณะฯ มีการจัดให้นิสิตออกไปฝึกสอนข้างนอกอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน 
3. ความประทับใจต่อคณะศึกษาศาสตร์ 
  - คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน เป็นที่ปรึกษาที่ดี และคอยกระตุ้นนิสิตตลอดเวลา เช่น เกรดเป็น

อย่างไร จะลงเรียนวิชาอะไรได้ เวลาด าเนินงานด้านกิจกรรมอาจารย์จะเข้ามาช่วยดูแล 
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 - จ านวนของนิสิตไม่มากนัก ท าให้รู้จักกันหมด และมีความเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 

4. ข้อเสนอแนะที่มีต่อคณะฯ 
- ควรพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียนให้ทันสมัยมากขึ้น  
- ควรเพ่ิมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในบางสาขาวิชาให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนของนิสิต ซึ่งความ

เป็นจริงใช้ได้ไม่กี่เครื่อง 
 

5. การบันทึกข้อมูลนิสิตและการลงทะเบียนเรียน 
 - มีเล่มคู่มือนิสิตทุกคน โดยมีการกรอกประวัติส่วนตัว เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอม และน าเสนออาจารย์ที่

ปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์รู้ว่ามีผลการเรียนเป็นอย่างไร ต้องปรับปรุงอย่างไร ซ่ึงอาจารย์จะน าข้อมูล
มาพิจารณาและช่วยแก้ไข ทั้งนี้ หากนิสิตมีความต้องการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์มี
ความพร้อมและมีเวลาให้แก่นิสิตเสมอ 

กลุ่มนิสิตระดับปริญญำโท  จ ำนวน 3 คน 
1. ความประทับใจที่มีต่อหลักสูตรหรือคณะ 

- มีการปรับหลักสูตรให้ดีขึ้น และทันสมัยมากข้ึน 
- คณาจารย์ในคณะมีความเป็นกันเองต่อนิสิต นอกจากจะปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาไดแ้ล้ว ยัง

สามารถปรึกษาอาจารย์ท่านอ่ืนได้ด้วย  
- มีความเป็นอยู่แบบครอบครัว ซ่ึงอาจารย์จะให้ความรัก ความเมตตา ให้ค าปรึกษาและร่วมแรงร่วม

ใจกัน  
- นิสิตมีโอกาสไปฝึกประสบการณ์ภายนอก ท าให้ได้พบปะผู้คนและเห็นโลกทัศน์ 
- มีหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถน าเอาวิชาความรู้ที่ได้จาก

การศึกษามาใช้ในการฝึกงาน ได้มีโอกาสใช้ความรู้ในการฝึกงานในโรงเรียนสาธิตฯ กองกิจการนิสิต 
เช่น การใช้แบบทดสอบ การประเมินวัดผล การให้ค าปรึกษา การสัมภาษณ์ทุน ดูแลนักเรียนที่มี
ปัญหาการเรียน  

- มีการปรับหลักสูตรใหม่ให้ทันต่อปัจจุบัน และหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษเรียนเหมือนกัน 
รายวิชาเท่ากัน ทั้งวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

- ปลูกฝังความรู้ให้นิสิตจนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี 
- มีคณาจารย์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับคณะ 
 - ควรมีการจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอ 
 - ควรเพิ่มจ านวนชั่วโมงการฝึกงาน 
 - ควรเพ่ิมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัย 
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 - มหาวิทยาลัยควรเพิ่มจ านวนเก้าอ้ีในโรงอาหารใหญ่ (สระน้ า) 

กลุ่มนิสิตระดับปริญญำเอก จ ำนวน 2 คน 
1. การเรียนการสอน 

- มีอาจารย์ที่คอยกระตุ้น และกวดขันในทุกเรื่อง เช่น การแต่งกาย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  
- มีรายวิชาที่ถูกปรับให้น่าสนใจมากขึ้น หลักสูตรมีความเหมาะสม เปิดโลกทัศน์ ซึ่งในรายวิชา

อาจารย์จะเน้นการศึกษาดูงานทุกรายวิชา เชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ดี ให้นิสิตบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น การ
สอนคอมพิวเตอร์แก่เกษตรกร 

- มีอาจารย์ที่ด ารงความเป็นครุ ปลูกฝังความเป็นครูให้ลูกศิษย์ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับคณะ 

- ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ให้ทันสมัยขึ้นเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน 
- ควรเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
- ควรเพิ่มทุนการศึกษาให้แก่นิสิตทุกระดับ 
- ควรจัดประชุมที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ โดยให้นิสิตมาเล่าเรื่องการจัดท าและหัวข้อวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ และให้เพ่ือนสาขาอ่ืนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ซ่ึงจะท าให้ลด
ความตึงเครียด (Afternoon tea) 

 


