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คํานํา 

 
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เนนในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีการ

ส ง เ สริ มและส นับส นุน คุณภาพการจั ดการ ศึ กษา  เพื่ อ ใหมี ม าตรฐานเปนที่ ยอมรับ ในระ ดับสากล  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดดําเนินการพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง โดยคํานึงถึงกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานดวยการประสานความรวมมือจากทุกฝาย  
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฉบับน้ี นําเสนอขอมูลเพื่อการประเมินคุณภาพในรอบปการศึกษา 

2554 (ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) โดยมีขอมูลพื้นฐานของคณะ

ศึกษาศาสตร  รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ ผลการประเมินตาม 9 องคประกอบคุณภาพ ผลการประเมิน

ตามตัวบงช้ี สมศ. และไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ในการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา  2553 มาพิจารณารวมกัน โดยจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงและรายงาน

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน (Common Data Set) รวมถึงมี

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554      

ดวยแลว ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด 
 

คณะศึกษาศาสตร ขอขอบคุณผูบริหาร หัวหนาภาควิชา คณะกรรมการจัดการขอมูลเพื่อการประกัน

คุณภาพ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่มีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะศึกษาศาสตร ตลอดจนใหขอมูลและขอเสนอแนะตางๆ จนสามารถไดขอสรุปเพื่อการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองฉบับน้ีใหเปนไปตามสภาพการปฏิบัติจริง และเห็นแนวทางที่สําคัญในการปรับปรุงคุณภาพการ

ดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรใหพัฒนาย่ิงข้ึนตอไป 
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บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร 
 

         คณะศึกษาศาสตรมีพันธกิจหลักในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report: SAR) เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและเรียนรูที่จะนํามาสูการปรับปรุงการดําเนินงานของคณะ

ศึกษาศาสตรอยาตอเน่ือง ตลอดจนเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบงช้ีที่พัฒนาโดย

มหาวิทยาลัย 1 ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี และ สมศ. 13 ตัวบงช้ี รวมทั้งหมด 37 ตัวบงช้ี ทั้งน้ีคณะไดดําเนินการ

ประเมินตนเองตามเกณฑมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 36 ตัวบงช้ี ยกเวนเฉพาะตัวบงช้ี สมศ. ที่ 12 ซึ่ง

ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย 

 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน

36 ตัวบงช้ี ในปการศึกษา 2554  พบวา ผลการประเมินตามกลุมตัวบงช้ีเปนดังน้ี 

กลุมของตัวบงชี ้ ผลการประเมินตามตัวบงชี ้

คะแนนประเมิน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ตัวบงช้ีของ มก. 23+1 ตัวบงช้ี 4.88 ดีมาก 

ตัวบงช้ีของ สกอ. 23 ตัวบงช้ี 4.88 ดีมาก 

ตัวบงช้ีของ สมศ. 13 ตัวบงช้ี 4.13 ดี 

ภาพรวม 36 ตัวบงชี้ 4.61 ดีมาก 

  สําหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงช้ี สรุปผลไดดังน้ี 

1 ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 30 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 7 ขอ 5.00 

2.2 อาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 72.73 5.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 7 ขอ 5.00 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ

เรียนรู 

7 ขอ 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ขอ 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

6 ขอ 5.00 
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ตัวบงช้ีที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ี

จัดใหกับนิสิต 

5 ขอ 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสาร 

7 ขอ 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 6 ขอ 5.00 

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ขอ 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 7 ขอ 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

5 ขอ 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

233,503.07 บาท 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 5 ขอ 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  5 ขอ 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ขอ 5.00 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุก

ระดับของคณะ 

7 ขอ 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5 ขอ 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ขอ 5.00 

สมศ.    

1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ 93.89 4.69 

5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร รอยละ 10.1 5.00 

6 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ 20.72 5.00 

8 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ

การวิจัย 

รอยละ 46.67 5.00 

9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก 

5 ขอ 5.00 

10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00 
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ตัวบงช้ีที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.88 4.88 

2 ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 4 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ  4.00 

สมศ.    

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.23 4.23 

13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 4.03 4.03 

14 การพัฒนาคณาจารย 5.06 4.22 

3 ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับพอใช  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 19.09 3.18 

สมศ.    

4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 31.25 3.13 

4 ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สมศ.    

3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 10.75 2.15 

5 ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 1 ตัวบงช้ี 

ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที ่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สมศ.    

7 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ รอยละ 2.48 1.24 
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 จากการวิเคราะหตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา คณะศึกษาศาสตรมีจุดแข็ง 

3 ขอ และจุดออน 2 ขอ ซึ่งคณะไดกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังน้ี 

จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง 

1. มีคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนมาก  

    รอยละ72.73  

1. มีระบบและกลไกในการสงเสริมคณาจารยใหมีผลงานทาง

วิชาการอยางชัดเจนเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการและ

สงเสริมคณาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท ไดรับการศึกษา

เพ่ิมขึ้น 

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ตลอดจน การจัดการเรียนการสอนในระดับดีมาก ซ่ึง

เปนไปตามลักษณะธรรมชาติของความเปนวิชาชีพทาง

การศึกษา 

2. สนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากร

ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบและกลไกในการบริหาร

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอยางเขมแข็งและมี

รางวัลเพ่ือเปนกําลังใจใหแกคณาจารยและบุคลากร 

3. มีระบบและกลไกในการสงเสริมการพัฒนานิสิตและการ

ใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตในระดับปริญญาตรีใน

ระดับดีมาก 

3. สนับสนุนและสงเสริมแนวทางการดําเนินงานท่ีมีอยูเดิม

ใหเขมแข็งและมีรางวัลเพ่ือเปนกําลังใจใหกับอาจารย

และนิสิตท่ีปฏิบัตงิานในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

นิสิต 

จุดออน แนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขจุดออน 

1. รอยละของอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการยังไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําดําเนินการขอตําแหนงทาง

วิชาการ 

2. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา/หนังสือมีจํานวนนอย ท้ังใน

สวนของอาจารย และการตีพิมพผลงานของนิสิตระดับ

ปริญญาโทและเอก 

2. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงาน

ทางวิชาการ/ตํารา/หนังสือ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอการ

เพ่ิมตําแหนงทางวิชาการดวยอีกทางหน่ึง ตลอดจน การ

สงเสริมใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตีพิมพและเผยแพร

ผลงานเพ่ิมขึ้น 
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บทท่ี 1  

ขอมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวัติความเปนมา 

คณะศึกษาศาสตรไดรับการสถาปนาข้ึนเปนคณะ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 เมื่อเริ่มกอต้ังมีหนวยงานประกอบดวย ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชา  

พลศึกษา และสํานักงานเลขานุการคณะ โดยเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร-เกษตร 

หลักสูตร 2 ป สาขาวิชาศึกษาศาสตร-พลศึกษาและรับโอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาคุรุศาสตรเกษตร และ

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร มาจากคณะเกษตร (สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร ไดโอนกลับไปคณะเกษตร ต้ังแตป 

2527) และไดดําเนินการพัฒนา และเปดหลักสูตรอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

ปการศึกษา 2513 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร-เกษตร และสาขาวิชา

ศึกษาศาสตร-พลศึกษา หลักสูตร 4 ป 

ปการศึกษา 2514 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร -คหกรรมศาสตร 

หลักสูตร 2 ป และไดจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา 2519 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการสอน 5 สาขาวิชา คือ การสอน

วิทยาศาสตร การสอนสังคมศึกษา การสอนคณิตศาสตร การสอนภาษาไทย    

และการสอนภาษาอังกฤษ 

ปการศึกษา 2520 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท เพิ่มเติมในสาขาวิชาการสอนภาษาฝรั่งเศส และ

สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และหลักสูตรปริญญาตรี 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร หลักสูตร 4 ป 

ปการศึกษา 2523 ภาควิชาอาชีวศึกษาไดจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ใน

สาขาวิชาศึกษาศาสตร-เกษตร พรอมจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร   ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ปการศึกษา 2524 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ และปริญญาตรี 

สาขาวิชาพลศึกษา (ตอเน่ือง 2 ป) 

ปการศึกษา 2525 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 

ปการศึกษา 2527 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา 

ปการศึกษา 2528 ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และเปดสอนหลักสูตรปริญญา

โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

ปการศึกษา 2530 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร- 

ศึกษา 
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ปการศึกษา 2533 ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และเปด

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผูฝกกีฬา และหลักสูตรปริญญาโท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

ปการศึกษา 2535 ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

ปการศึกษา 2536 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร และสาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร และปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ 

ปการศึกษา 2537 ไดรับอนุมัติหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

ปการศึกษา 2538 เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ปการศึกษา 2540 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร และปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาค

พิเศษ จังหวัดมหาสารคาม 

ปการศึกษา 2541 เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชา

อาชีวศึกษา และ สาขาวิชาพลศึกษา และปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา วิทยาเขตบางเขน และสาขาวิชา

พลศึกษา ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ปการศึกษา 2542 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาเขตบางเขน 

และสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ณ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ปการศึกษา 2543 ไดรับอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา และ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา สําหรับโครงการผลิต

นักวิจัยพัฒนาดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ณ วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ 

ปการศึกษา 2544 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (ตอเน่ือง 2 ป)    

ภาคพิเศษ  ณ วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ 

ปการศึกษา 2545 เปดสอนหลักสูตรตางๆ ดังน้ี 

       - หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (ตอเน่ือง 2 ป) และ 

            หลักสูตร 4 ป ภาคพิเศษ และสาขาวิชาพลศึกษา(ตอเน่ือง 2 ป) ภาคพิเศษ  

        ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

       - หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ วิทยาเขตลพบุรี 

- หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาอาชีวศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ภาคพิเศษ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

                                         ไดรับอนุมัติหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษาและสาขาวิชานันทนาการ 

                                         และปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                      

 

7

ปการศึกษา 2546 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานันทนาการ และปริญญาเอก สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ปการศึกษา 2547 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และเปนปแรกที่เปดสอน

หลักสูตรผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใน 6 

สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาพลศึกษา คหกรรมศาสตรศึกษา สุขศึกษา ธุรกิจศึกษา 

การสอนคณิตศาสตรและการสอนวิทยาศาสตรและจัดต้ังคณะศึกษาศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน โดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2547 

ปการศึกษา 2548 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และแยกภาควิชา

วิทยาศาสตรการกีฬา ออกจากหนวยงานของคณะศึกษาศาสตรตามประกาศ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดต้ังคณะวิทยาศาสตรการกีฬาเปนหนวยงาน

ระดับคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา 2549 เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาค

ปกติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาค

พิเศษ และปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ 

ปการศึกษา 2550 เปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 

ภาคพิเศษ ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร และสาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน ภาคพิเศษและในภาคปลายเปดสอนปริญญาโท สาขาวิชาพัฒน-

อาชีวศึกษา ภาคปกติ 

ปการศึกษา 2551 เปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 

ภาคพิเศษ และขอปดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ศษ.ด.) 

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ สาขาวิชาคุรุศาสตรเกษตร 

สาขาวิชาการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝกกีฬา และ

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 6 สาขาวิชา 

ปการศึกษา 2552 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา และ

ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว ภาคพิเศษ ปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา ไดแก 

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา ปดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาศึกษาศาสตร-พลศึกษา และ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร-คหกรรมศาสตร และปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการฝกกีฬา 
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ปการศึกษา 2553 เปดหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (วิทยาศาสตร, 

คณิตศาสตร, อาชีวศึกษา ภาคปกติ และการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ) 

ปการศึกษา  2554  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 5 ป จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชา  

คหกรรมศาสตรศึกษา ภาคปกติ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท จํานวน 4 

หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

ภาคปกติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 

ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อ

การพัฒนาสังคม ภาคปกติ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ภาคปกติ 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

 “ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยปญญาและคุณธรรม” กลาวคือ เปนผูที่มีความรอบรูในสาขาวิชาที่จะนําไป

ถายทอดได มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความใฝรูอยูเสมอ รูจักรับผิดชอบ ไตรตรองดวยหลักการและเหตุผล มี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบของวัฒนธรรมไทย มีความภูมิใจ ศรัทธาตอวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณคร ู
 

   วิสัยทัศน 

 คณะศึกษาศาสตรเปนองคกรการเรียนรู สูความเปนเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตรระดับนานาชาติ สามารถ

ช้ีนําสังคม 
 

  วัตถุประสงคของคณะศึกษาศาสตร 

 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตรมีเจตคติ

ที่ดีตอวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหา มีสุขภาพดี สามารถสรางนวัตกรรม

หรือผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเปนผูนําในการจัดการศึกษา

เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศและช้ีนําสังคมได 

2.  ผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารยและบุคลากรใหไดองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา และนําผลไปใชพัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนรูในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพ

ศึกษาศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการดานตางๆ ของสังคม และชวยช้ีนําสังคมตามความเหมาะสม สราง

เครือขายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เผยแพรผลงานวิจัย มีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

3.  บริการวิชาการและถายทอดองคความรูสูชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในรูปแบบ

และชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมและหลากหลาย ภายใตเครือขายความรวมมือทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและ

นานาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกศิษยเกา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผูสนใจทั่วไป 
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4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยโดยการมีสวนรวมของคณาจารย นิสิต บุคลากร ศิษยเกา

และชุมชนที่เกี่ยวของในการเสริมสราง อนุรักษ ถายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เพื่อใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เขาใจวัฒนธรรมนานาชาติและ

สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข 

5.  บริหารองคกรที่เนนความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล วางแผนและจัดสรร

งบประมาณพรอมปจจัยเกื้อหนุนที่คํานึงถึงความคุมคา และการเสริมสรางรายได เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีระบบประกันคุณภาพในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและปรับปรุงการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและทุกคนมีสวนรวม ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร

ใหมีสมรรถนะสูงสุด เสริมสรางคานิยมและทัศนคติตอการทํางาน สรางขวัญกําลังใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพขององคกรกอใหเกิดวัฒนธรรมองคกรสูองคกรการเรียนรู 

 

 พันธกิจ 

1.   ผลิตบัณฑิตที่รักวิชาชีพ มีปญญา มีคุณธรรมนําความรู ช้ีนําสังคมได 

2.   สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

3.   บริการวิชาการและถายทอดองคความรูสูสงัคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

5. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มุงผลสัมฤทธ์ิขององคกรเปนหลัก 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

 วัตถุประสงค 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู  ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ

ศึกษาศาสตรมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห

และแกปญหา มีสุขภาพดี สามารถสรางนวัตกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ระดับสากล มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเปนผูนําในการจัดการศึกษาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประเทศและช้ีนําสังคมได 

 ยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร จัดหลักสูตรที่หลากหลายและ

สอดคลองกับความตองการของสังคม สรางรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูในการผลิต

บัณฑิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ความสามารถทางวิชาการและ

วิชาชีพศึกษาศาสตร และสงเสริมการพัฒนานิสิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพคร ูรักษาสุขภาพแบบองครวม คิดวิเคราะห แกปญหา และสรางสรรคนวัตกรรม

ทางการศึกษา 
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 มาตรการ 1.1.1 สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย บุคคล องคกร หรือชุมชนภายนอกเขามาม ีสวน

รวมในการพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลาย สอดคลองกับนโยบายทางการ

ศึกษาและความตองการของสังคมทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เนน

การวิจัย 

  1.1.2 สงเสริมใหมีการประเมินหลักสูตรตามกําหนดระยะเวลา 

  1.1.3 สนับสนุนใหคณาจารยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  1.1.4 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่สอดแทรกคุณธรรม 

เนนการปฏิบัติในแหลงเรียนรูชุมชนในสภาพการณจริง และใชกระบวนการวิจัย

ในการสอน 

  1.1.5 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการใช

ภาษาตางประเทศ และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญ 

ปรับปรุงระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศใหทันสมัยและ

เพียงพอ 

  1.1.6 สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เนนดานคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ 

วิชาชีพคร ูรักษาสุขภาพแบบองครวม 

  1.1.7 พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนานิสิต 

  1.1.8 สงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตระหวางสถาบันทั้งในและตางประเทศที่เนนวิชาชีพ

ศึกษาศาสตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

  1.1.9 สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการสรางเสริมเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูของนิสิต 

 ยุทธศาสตร 2 พัฒนาระบบและกลไกการคัดเลือกและพัฒนาอาจารยเพื่อใหไดอาจารยที่มีความรู

ความสามารถเชิงวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รักการสอนและ

การวิจัย ใฝรู และพัฒนาตนเองใหมีความเช่ียวชาญในดานการจัดการเรียนการสอนและ

การวิจัยอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เปนแบบอยางของครูที่ดี 

 มาตรการ 1.2.1 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารยโดยเนนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสอนอยางมีสวนรวม 

  1.2.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยโดยจัดกิจกรรมการจัดการความรูเชิง

บูรณาการใหครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

  1.2.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารยใหมีเจตคติที่ดีตอการทํางานม ี

ความรักองคกร มีความสุขในการทํางาน รูจักรักษาสุขภาพแบบองครวม รูจัก

ทํางานเปนทีมและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

  1.2.4 กระตุนการเพิ่มคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

        ของ สกอ. 
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  1.2.5 พัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเขียนตําราและเอกสารทางวิชาการและการใช

ภาษาตางประเทศ 

  1.2.6 สงเสริมและสนับสนุนอาจารยดานการวิจัยพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมการเรียน

การสอน ทํากิจกรรมทางวิชาการรวมกับสถาบันทั้งในและตางประเทศ 

  1.2.7 พัฒนาแนวทางสงเสริมการคัดเลือกบุคคลตนแบบในวิชาชีพครูใหเปนที่ยอมรับใน

วงการวิชาชีพ 

 วัตถุประสงค 2 ผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารยและบุคลากรใหไดองคความรู นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา และนําผลไปใชพัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการ

เรียนรูในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการ

ดานตางๆ ของสังคม และชวยช้ีนําสังคมตามความเหมาะสม สรางเครือขายการวิจัยกับ

สถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เผยแพรผลงานวิจัย มีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 ยุทธศาสตร 3 พัฒนาระบบงานวิจัย โดยกระตุนใหอาจารยและบุคลากรเห็นความสําคัญ จัดหาแหลง

ทุนและสิ่ งอํานวยความสะดวก จัดทําฐานขอมูล สรางเครือขาย  จัดต้ังทีม 

พี่เลี้ยง เพื่อใหอาจารยและบุคลากรสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนา

งานวิจัยใหไดมาตรฐานในระดับสากล สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 

รวมทั้งจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีงานวิจัยเปนที่ยอมรับ 

 มาตรการ 2.1 กระตุนใหอาจารยและบุคลากรเห็นความสําคัญของการทํางานวิจัยเพื่อใหได 

องคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และนําผลไปใชพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนรูในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพ

ศึกษาศาสตร  

  2.2 สรางความรวมมือกับองคกรวิชาชีพอื่นๆ เพื่อกําหนดหัวขอวิจัยใหสอดคลองกับ

ความตองการและนําไปสูการใชประโยชน 

  2.3 จัดหาแหลงทุนและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากร

สามารถผลิตผลงานวิจัยไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  2.4 จัดทําฐานขอมูลงานวิจัย เพื่อรวบรวมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจัย 

  2.5 สรางเครือขายวิจัยทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการผลิตและ

การใชประโยชนจากงานวิจัย รวมทั้งการใชขอมูลสารสนเทศและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในการวิจัยรวมกัน 

  2.6 จัดต้ังทีมพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกนักวิจัยรุนใหม 

  2.7 สงเสริมใหมีการเขียนโครงการวิจัยและผลิตงานวิจัยรวมกับนักวิจัยตางชาติ  เพื่อให

สามารถผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานนานาชาติโดยมีแหลงทุนสนับสนุนจากองคกร

ระหวางประเทศ 
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   2.8 สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ

นานาชาติ โดยจัดประชุมวิชาการดานวิชาชีพศึกษาศาสตร สนับสนุนใหอาจารยและ

บุคลากรเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ จัดใหมีการประชาสัมพันธผลงานวิจัยผานสื่อตางๆ 

  2.9 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีงานวิจัยเปนที่ยอมรับ เพื่อสรางขวัญและ

กําลังใจแกนักวิจัย รวมทั้งเปนการสรางแรงจูงใจและการเปนแบบอยางแกอาจารย

และบุคลากรในการทํางานวิจัย 

 วัตถุประสงค 3 บริการวิชาการและถายทอดองคความรูสูชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในรูปแบบและชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมและหลากหลาย ภายใตเครือขาย

ความรวมมือทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตแกศิษยเกา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 ยุทธศาสตร 4 ระดมความรวมมือจากคณาจารยและบุคลากรของคณะในการจัดบริการวิชาการเชิงรุก

ที่สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาและความตองการของศิษยเกา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตลอดจนผูสนใจทั่วไป ในรูปแบบที่หลากหลาย เนนการพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพศึกษาศาสตร การสงเสริมสุขภาพและกีฬา ซึ่งประสบการณ ผลงาน และรายได

จากการใหบริการวิชาการจะเปนประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรและ

กิจการตางๆ ของคณะ 

 มาตรการ 3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรในการใหบริการ

วิชาการ โดยการฝกอบรมอาจารยและบุคลากร   

  3.2 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งในระดับชุมชนระดับชาติและ

นานาชาติ 

  3.3 สงเสริมใหคณาจารยสามารถนําความรูและประสบการณจากการบริการทาง

วิชาการวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

  3.4 สงเสริมใหนิสิตเขามามีสวนรวมในการบริการวิชาการเพิ่มข้ึน 

  3.5 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ เผยแพรองคความรูและสารสนเทศผานสื่อประเภท

ตางๆ เนนสื่ออิเล็กทรอนิกส 

  3.6 ปรับปรุงการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ และการติดตามประเมินผลการบริการ

วิชาการอยางตอเน่ืองเพื่อใหการบริการวิชาการเปนไปตามเปาหมาย 

 วัตถุประสงค 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยโดยการมีสวนรวมของคณาจารย นิสิต 

บุคลากร ศิษยเกาและชุมชนที่เกี่ยวของในการเสริมสราง อนุรักษ ถายทอด สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม

ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาไทย เขาใจวัฒนธรรมนานาชาติ และ

สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข 
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 ยุทธศาสตร 5 รณรงคใหคณาจารย นิสิต บุคลากร ศิษยเกาและชุมชนที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการ

เสริมสราง อนุรักษ ถายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และแลกเปลี่ยน

เรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติ 

 มาตรการ 4.1 สรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

  4.2 สอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยในรายวิชาและวิถีชีวิต 

  4.3 จัดกิจกรรมตามโอกาสและประเพณีวันสําคัญ 

  4.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมยกยองผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมและช่ืนชมผูปฏิบัติตนตาม

วัฒนธรรมไทย 

  4.5 สรางโอกาสการมีสวนรวมและประสบการณในการแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม

นานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ 

 วัตถุประสงค 5 บริหารองคกรที่เนนความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล วางแผน

และจัดสรรงบประมาณพรอมปจจัยเกื้อหนุนที่คํานึงถึงความคุมคา และการเสริมสราง

รายได เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ มีระบบประกันคุณภาพในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

ปรับปรุงการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและทุกคนมีสวนรวม ใหความสําคัญกับการ

พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงสุด เสริมสรางคานิยมและทัศนคติตอการทํางาน สราง

ขวัญกําลังใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกร กอใหเกิดวัฒนธรรม

องคกรสูองคกรการเรียนรู 

 ยุทธศาสตร 6 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพ ทํางานตาม

หลักนิติธรรม คุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบได เนนการบริหารแบบมีสวนรวมทั้งจาก

บุคลากรภายในและภายนอก จัดทําแผนระยะสั้นและระยะยาว แสวงหาแหลงทุนและ

ความรวมมือกับองคกรภายนอก สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูในองคกร เนนการ

สื่อสารดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทั่วถึงทุกระดับ 

 มาตรการ 5.1 ปรับปรุงกลไกการไดมาซึ่งผูบริหารทุกระดับที่มีธรรมาภิบาล และจัดกิจกรรมพัฒนา

ทักษะการบริหารองคกรเพื่อเตรียมผูบริหารรุนใหม 

  5.2 แสวงหาแหลงทุน สรางความรวมมือจากทุกภาคสวน จัดสรรทรัพยากรใหทั่วถึงและ

สงเสริมการใชประโยชนรวมกันอยางคุมคา 

  5.3 จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีการมอบหมายงานอยางเหมาะสมตาม

ความรูความสามารถอยางเหมาะสม และจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ

สรางความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ รณรงคการคนควาหาความรูดวยตนเอง

อยางสม่ําเสมอ สรางขวัญกําลงัใจ จัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีปรับปรุง

ระบบการประเมินผลงานและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและ

กระตุนใหบุคลากรนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมาพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
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  5.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานมุงสูระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

  5.5 ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเพื่อใหการปฏิบัติงานมี คุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.3 อัตลักษณและเอกลักษณของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดอัตลักษณและเอกลักษณของคณะ ซึ่งผาน

กระบวนการสรางจากการสอบถามความคิดเห็นของทุกภาคสวน ไดแก คณาจารย บุคลากร นิสิต ศิษยเกา และ

ผูทรงคุณวุฒิ และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6 /2554  เมื่อวันที่ 1  

มิถุนายน  2554 เพื่อใหบุคลากรและนิสิตทุกทานทราบ และคณาจารยและบุคลากรสามารถปฏิบัติภารกิจตาม

หนาที่ของตน มุงพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณและเอกลักษณของคณะที่กําหนดตอไป 

 อัตลักษณของคณะศึกษาศาสตร   

   สํานึกดี  หมายถึง มีความซื่อสัตย พอเพียงและมีวินัย 

   มุงมั่น หมายถึง สูงาน 

   สรางสรรค หมายถึง ใฝรู พัฒนาวิชาชีพ 

   สามัคคี หมายถึง รวมมือรวมใจ 

 เอกลักษณของคณะศึกษาศาสตร   

คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหมีจิตวิญญาณความเปนครู เช่ียวชาญการสอน และการวิจัย 

 การขับเคลื่อนเอกลักษณของคณะศึกษาศาสตร  (KRUE-D) 

K = Knowledge (สรางสรรพศาสตรการสอน) 

R = Research  (สรรคสรางงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ) 

U = Unity (สามัคคี ความรวมแรงรวมใจ) 

E =  Ethics (มีจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ) 

D = Development  (มุงพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู) 
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1.4 แผนงานประจําปของคณะ 

สรุปแผนงานประจําปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร (1 มิถุนายน 2554- 31 พฤษภาคม 2555) 

 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงคูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

สําหรับคณะวิชา ป 2554 เพื่อใชประเมินคุณภาพภายใน รอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 

2555) โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแผนงานการประเมินคุณภาพประจําปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรน้ัน 

เพื่อใหการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตรสอดคลองกับการดําเนินงานประเมินคุณภาพ

ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตรจึงกําหนดแผนงานการประเมินคุณภาพของคณะ

ศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังน้ี  

กิจกรรม 
ป 2554 ป 2555 

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

1. คณะศึกษาศาสตรดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2553  

 

       

    

2. คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาแผนงานการ

ประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554  

     14 

มี.ค. 

      

 
 

แผนงาน จํานวนตัวชี้วัด จํานวนตัวชี้วัด 

ท่ีประสบผลสําเร็จ 

แผนงานการจัดการเรียนการสอน 4 4 

แผนงานการวิจัย 2 2 

แผนงานการบริการวิชาการ 3 3 

แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 2 

แผนงานวิเทศสัมพันธ 9 9 

แผนงานพัฒนากายภาพ 12 12 

แผนงานพัฒนานิสิต 4 4 

แผนงานบริหารจัดการ 2 2 

แผนงานจัดการความรู 2 2 

แผนงานสารสนเทศ 3 3 

รวม 43 43 
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กิจกรรม 
ป 2554 ป 2555 

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

3. ภาควิชา/สํานักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ เสนอ

ชื่อผูประเมินภายนอกคณะ 

     23 

มี.ค. 

      

4. ภาควิชา/สํานักงาน/โรงเรียนสาธิตฯ รวมรวม

ขอมูลเพ่ือเตรียมการจัดทํา SAR และเตรียม

หลักฐาน 

    

 

 

      

5. คณะศึกษาศาสตรสงแบบฟอรมรายงาน SAR 

ใหภาควิชา/สํานักงานฯ/โรงเรียนสาธิตฯ 

 
    

30 

มี.ค. 
      

6. คณะศึกษาศาสตรแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมิน ภาควิชา/สํานักงานฯ /โรงเรียน 

    สาธิตฯ  

 

     
5  

เม.ย. 
     

7. ภาควิชา/สํานักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ สง SAR 

ใหคณะศึกษาศาสตร 

    
  

20 

เม.ย. 
     

8. คณะศึกษาศาสตรดําเนินการประเมินภาควิชา/ 

สํานักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ 

    
   

1- 11 

พ.ค.  
    

9. คณะศึกษาศาสตรแจงผลการประเมินคุณภาพ

ภายในใหภาควิชา/สํานักงาน/ 

โรงเรียนสาธิตฯ และใหสงแผนพัฒนาปรับปรุง 

ภายใน 2 สัปดาห 

    

   
31 

พ.ค. 
    

10. คณะศึกษาศาสตรพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ

ประเมินเพ่ือใหสํานักประกันจัดทําคําสั่ง

แตงตั้ง 

    

   

 

    

11. คณะศึกษาศาสตรนําผลประเมินภาควิชา มา

จัดทํา SAR บนระบบ CHE QA Online และ

เตรียมการประเมินคณะ 

    

   

 

    

12. คณะศึกษาศาสตรรับการประเมินบนระบบ 

CHE QA Online 

    
     

 
  

13. กรรมการประเมินสงรายงานผลการประเมิน

ใหคณะศึกษาศาสตร 

    
      

 
 

14. คณะศึกษาศาสตรทําแผนพัฒนาปรับปรุง

ตามผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัย 
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1.6 โครงสรางการบริหารงานของคณะ 

 แผนภูมิโครงสรางองคกร  

 
* แบงสวนราชการภายในคณะศึกษาศาสตร ฐานะเทียบเทาภาควิชา โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

   ในการประชุมคร้ังท่ี 11/2545 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
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 แผนภูมิหนวยงานท่ีดําเนินการสนับสนุนดานการเรียนการสอน  

 

 
 

 

 
1
 เดิมชื่อศูนยปฏิบัติการวิจัยการสอนและครุศึกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

2
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 

3
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของคณะ 

  คณะกรรมการประจําคณะ  

   (พนวาระเม่ือวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555) 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย  ไชยโส คณบดี 

2. ศาสตราจารย ดร.บุญธรรม  จิตตอนันต ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. ผูชวยศาสตราจารยอัญชัน  เกียรติบุตร รองคณบดีฝายบริหาร 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ยุตาคม รองคณบดีฝายวิชาการ 

5. ดร.พิกุล  เอกวรางกูร รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

6. รองศาสตราจารยจงกล  แกนเพิ่ม รองคณบดีฝายพัฒนากายภาพ 

7. รองศาสตราจารยชาญชัย ขันติศิร ิ รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

8. ดร.เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 

9. ดร.สิทธิกร  สุมาล ี หัวหนาภาควิชาการศึกษา 

10. ผูชวยศาสตรจารยวรพิมพ  ถิระวัฒน 

 (ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2551  

     ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555)    

หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ 

การแนะแนว 

 

11. ผูชวยศาสตราจารย น.ต.ดร.สัญชัย  พัฒนสิทธ์ิ หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

12. ผูชวยศาสตราจารยพีระ  มาลีหอม หัวหนาภาควิชาพลศึกษา 

13. รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล หัวหนาภาควิชาอาชีวศึกษา 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร จางภากร อาจารยใหญ 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท  จันทรา ผูแทนคณาจารยคณะศึกษาศาสตร 

16. ผูชวยศาสตราจารยทรงวุฒิ คิดควร ผูแทนคณาจารย 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

17. นางวิภาพรรณ คุมภัย รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตร 

18. ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญู เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ 

19. ผูชวยศาสตราจารยกรกฎา นักค้ิม ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ 

20. นางสาวยุพิน  วงษอบุล ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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 คณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ 

1. คณะกรรมการจัดการขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร  

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

 2. คณะกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตร     

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

3. คณะอนุกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร   

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง      

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

 5. คณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร  

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

 6. คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะศึกษาศาสตร  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

 7. คณะกรรมการบริหารศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ    

คณบดีคณะศึกษาศาสตร (รศ.ดร.พรทิพย  ไชยโส)   ประธานกรรมการ 

8. คณะกรรมการผูรับผิดชอบรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคร ู  

 รองคณบดีฝายบริหาร (ผศ.อัญชัน  เกียรติบุตร)    ประธานกรรมการ 

9.  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ      

      รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ (ดร.พิกุล  เอกวรางกูร)  ประธานกรรมการ 

 10. คณะกรรมการบริหารศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร  

  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ (ดร.พิกุล  เอกวรางกูร)  ประธานกรรมการ 

11. คณะกรรมการวิชาการ       

      รองคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม)    ประธานกรรมการ 

 12. คณะกรรมการบริหารศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพ   

  รองคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม)    ประธานกรรมการ 

13. คณะกรรมการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี    

 รองคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.นฤมล  ยุตาคม)    ประธานกรรมการ 

 14. คณะกรรมการหลักสูตร       

      ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.ชีพสุมน รังสยาธร)   ประธานกรรมการ 

 15. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพคร ู  

      รองคณบดีฝายวิชาการ (ผศ.ดร.ชีพสุมน  รังสยาธร)   ประธานกรรมการ 
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 คณะกรรมการดําเนินงานดานตางๆ (ตอ) 

 16. คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร  

  รองคณบดีฝายพัฒนากายภาพ (รศ.จงกล  แกนเพิ่ม)   ประธานกรรมการ 

          17. คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต       

  รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต (รศ.ชาญชัย  ขันติศิร)ิ   ประธานกรรมการ 

 18. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ       

  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (ดร.เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ)  ประธานกรรมการ 

 19. คณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษาเชิงหรรษา     

  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (ดร.เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ)  ประธานกรรมการ 

 20. คณะกรรมการจัดทําวารสารศึกษาศาสตรปริทัศน    

  รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ  (ดร.เมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ)  ประธานกรรมการ 

 21. คณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร  

  ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศและการจัดการความรู  

  (ดร.อรพรรณ บุตรกตัญู)       ประธานกรรมการ 

 22. คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาสุขภาพและทักษะกลไกการเคลื่อนไหว  

รศ.เจริญ  กระบวนรัตน         ประธานกรรมการ 

 23. คณะกรรมการบริหารศูนยศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” 

  รศ.ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ                                                         ประธานกรรมการ 

1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2554 ที่คณะภาคภูมิใจ 

 1. คณะศึกษาศาสตร รวมกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

เรื่อง เครือขายการศึกษาไทย : กลไกสูประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมมารวยการเดน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554  

 2. คณะกรรมการดําเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความ

บกพรองทางการเรียนรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ สมาคมผูปกครองออทิซึม (ไทย) และมูลนิธิออทิสติก

ไทย จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนากลุมบุคคลออทิสติกสเปคตรัมในระดับอุดมศึกษา ณ หองประชุมสุธรรม

อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 

 3. คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลดีเย่ียมประเภทหนวยงานคุณภาพ จากผลงาน เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2553  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 

4. คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลดีเย่ียมประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน       

จากผลงาน เรื่อง โครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใส คณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 

 5. คณะศึกษาศาสตร มีนิสิตที่สรางช่ือเสียงใหกับคณะ ดังน้ี 

 5.1 นางสาวชลิสา ชํานาญวารี นักกีฬาเหรียญทองบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทย ซีเกมส ครั้งที่ 26 

       ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11- 22 พฤศจิกายน 2554 
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 5.2 นางสาวปุณฑริกา ธัญญะวานิช นักกีฬาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงปนผาทีมชาติไทย  

         ซีเกมส ครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 11- 22 พฤศจิกายน 2554 

 5.3  นางสาวปวีณา  แสงคง นักกีฬาเหรียญเงินซอฟทบอลทีมชาติไทยซีเกมส ครั้งที่ 26  

  ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2554 

 5.4  นางสาวณุวีร  เกิดสมบรูณ นักกีฬาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงซอฟทเทนนิสทีมชาติไทย  

  ซีเกมส ครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2554 

    5.5  นายนฤดล  นิวาสกุล นักกีฬาเหรียญทองแดงโปโลนํ้าทีมชาติไทย ซีเกมส ครั้งที่ 26  

  ณ ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน 2554 

             5.6  นางสาววรินดา  ปฏิสังข นักกีฬาเหรียญทองฟุตบอลหญิง ชิงแชมปอาเซียนทีมชาติไทย     

                     ณ กรุงเวียงจันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2554 

   5.7  นายพีรวิทย  คลายพรหม นักกีฬารองชนะเลิศ อันดับ 2 รุนเยาวชนชายนํ้าหนักไมเกิน 75  

          กิโลกรัม จากการแขงขันกีฬาเพาะกายและฟตเนสชิงแชมปโลก ครั้งที่ 2 ณ ศูนยกีฬากรุงเทพ  

          (ไทย-ญี่ปุน) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 กันยายน - 8 ตุลาคม 2554 

5.8  นิสิตคณะศึกษาศาสตร ไดรับรางวัล เยาวชนคนดีศรีแผนดิน จาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย      

      ในงานวันธนาคารความดี ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ   

    2555 จํานวน 4 คน คือ 

  -  นายเกียรติภพ  เดโช  นิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร  

-  นายทิวา  มีรตัน  นิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

-  นางสาวนํ้าฝน  ศิริกุล  นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

-  นายบุญรัตน  จรกิจ  นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

6. คณะศึกษาศาสตร มีบุคลากรที่ไดรับรางวัลและสรางช่ือเสียงใหกับคณะ  ดังน้ี 

6.1 ดร.ภัทรวรรธน  จีรพัฒนธนธร อาจารยประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ไดรับเกียรติบัตร ผูทําคุณ 

     ประโยชนตอเยาวชนและพระพุทธศาสนา จาก ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย ในงานวันธนาคาร 

     ความดี ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 

   6.2 รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตไดรับรางวัล เหรียญทองทุมนํ้าหนักและ   

        กระโดดไกล เหรียญทองแดงขวางจักรและพุงแหลน จากการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน 

        คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31 " วลัยลักษณเกมส"  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

        เมื่อวันที่ 18 - 25 เมษายน 2555 

6.3 ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล อาจารยประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ไดรับรางวัลเหรียญทอง โบวลิ่ง 

         ประเภททีม 3 คน จากการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 31  

         "วลัยลักษณเกมส" จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที ่18 - 25 เมษายน 2555 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                      

 

23

6.4 อ.สุริยัน  สุวรรณกาล อาจารยประจําภาควิชาพลศึกษา ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท 

         ว่ิงผลัด 4 × 100 เมตร จากการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                   ครั้งที่ 31 " วลัยลักษณเกมส"  จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 - 25 เมษายน 2555 

6.5 รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล ไดรับรางวัลผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขาคหกรรมศาสตรจาก  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 

1.9 ขอมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 

 ขอมูลงบประมาณทั้งหมดของ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

งบประมาณแผนดิน 143,179,300.00 143,009,213.83 170,086.17 

งบประมาณเงินรายได 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 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53) 

งบประมาณแผนดิน 140,775,300.00 140,767,698.32 7,601.68 

งบประมาณเงินรายได 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 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 54) 

งบประมาณแผนดิน 144,499,700.00 143,719,154.00 780,546.00 

งบประมาณเงินรายได 169,990,714.00 150,140,718.00 19,849,996 

รวม 314,490,414.00 293,859,872.00 20,630,542.00.00 

 ขอมูลการเงินและงบประมาณของ คณะศึกษาศาสตร (งบประมาณเงินรายได) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายการ ปงบประมาณ (บาท) 

2552 2553 2554 

รายรับทั้งหมดของหนวยงาน(รายรับจริง) 174,672,205.00 193,369,479.61 136,737,209.47 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 8,193,721.00 8,311,820.57 8,710,658.30 

คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ 

อาคาร สถานที่และที่ดิน 

121,161,206.00 127,297,169.91 112,961,225.96 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน 3,488,888.46 1,687,061.28 2,003,525.53 

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 903,594.00 3,718,260.35 2,144,186.40 
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รายการ ปงบประมาณ (บาท) 

2552 2553 2554 

คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย 5,563,422.00 9,337,209.16 5,991,858.55 

คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ 

259,478.29 149,972.00 200,106.70 

เงินเหลือจายสุทธิ 17,874,192.05 25,525,473.14 11,181,849.91 

สินทรัพยถาวร 9,865,581.00 2,305,923.00 9,909,520.94 

 รายรับ-รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) 

แหลงรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจาย ประมาณการรายจาย 

1. งบประมาณแผนดิน 144,499,700.00 1. งบบุคลากร 145,593,961.00 

2. รายไดจากการจัดการศึกษา 147,178,979.00 2. งบดําเนินงาน 68,674,365.00 

3. รายไดจากการวิจัยและบริการวิชาการ 420,000.00 3. งบลงทุน 10,699,018.00 

4. รายไดจากการรับบริจาค 6,041,700.00 4. งบอุดหนุน 53,797,561.00 

5. รายไดจากดอกเบี้ย 2,293,500.00 5. งบกลาง 4,071,137.00 

6. รายไดอ่ืน 9,056,536.00  6. งบอ่ืนๆ 11,023,832.00 

7. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (โครงการ

ผลิตนักวิจัยเพื่อการเรียนการสอน) 

5,000,000.00    

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 314,490,415.00 รวมประมาณการ

รายจาย (บาท) 

293,859,874.00 

แหลงที่มา : งานคลังและพัสดุ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

1.9.2 จํานวนหลักสูตรท้ังหมด  ปการศึกษา 2552-2554 คณะศึกษาศาสตร  

หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 6 - 6 6 - 6 6 - 6 

- หลักสูตรภาษาไทย 6 - 6 6 - 6 6 - 6 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

(รวม) 

1 - 1 1 1 2 1 1 2 

- หลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 1 1 2 1 1 2 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาโท (รวม) 15 12 26 15 12 27 16 12 28 

- หลักสูตรภาษาไทย 15 12 26 15 12 27 16 12 28 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 
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หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาเอก (รวม) 7 4 11 7 4 11 9 4 13 

- หลักสูตรภาษาไทย 7 4 11 7 4 11 9 4 13 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 29 16 45 29 17 46 32 17 49 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 29 16 45 29 17 46 32 17 49 

- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

หมายเหตุ หลักสูตรที่เปดสอนในภาคปกติและภาคพิเศษเปนหลักสูตรเดียวกัน 

 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน ประจําปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร 

ช่ือหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปด

สอน 

() 

ไมเปด

สอน 

(X) 

ภาคปกต ิ

() 

ภาคพิเศษ 

() ภาษาไทย 

() 

นานาชาติ

() 

ภาควิชาการศึกษา        

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร  

ปริญญาตรี  -  -  - 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร  

ปริญญาตรี  -  -  - 

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

การศึกษาพิเศษ 

ป.บัณฑิต     -  

4. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร

การศึกษา 

ปริญญาโท

แผน ก และ

แผน ข 

 -  -   

5. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 

ปริญญาโท

แผน ก และ

แผน ข 

 -  -   

6. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 

ปริญญาโท

แผน ก และ

แผน ข 

 -  -   

7. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ

การประเมินทางการศึกษา 

ปริญญาโท 

แผน ก 

 -  -   

8. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา 

ปริญญาโท 

แผน ก 

 -  -   
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ช่ือหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปด

สอน 

() 

ไมเปด

สอน 

(X) 

ภาคปกต ิ

() 

ภาคพิเศษ 

() ภาษาไทย 

() 

นานาชาติ

() 

9. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ  

การสอน 

ปริญญาโท 

แผน ก 

 -  -   

10. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร 

ปริญญาตรี

ควบปริญญา

โท แผน ก 

 - - X - - 

11. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 

ปริญญาเอก  -  -   

12. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ

ประเมินทางการศึกษา 

ปริญญาเอก  -  -   

13. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ปริญญาเอก  -  -  - 

14. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน 

ปริญญาเอก  -  -   

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว 

       

1. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว 

ปริญญาโท

แผน ก และ

แผน ข 

 -     

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา        

1. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

และส่ือสารการศึกษา 

ปริญญาโท

แผน ก และ

แผน ข 

 -     

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศึกษา 

ปริญญาเอก  -     

ภาควิชาพลศึกษา        

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา  

ปริญญาตรี  -  -  - 

2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต           

สาขาวิชาสุขศึกษา  

ปริญญาตรี  -  -  - 
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ช่ือหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปด

สอน 

() 

ไมเปด

สอน 

(X) 

ภาคปกต ิ

() 

ภาคพิเศษ 

() ภาษาไทย 

() 

นานาชาติ

() 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

ปริญญาโท  

แผน ก  

 -  -   

4. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 

ปริญญาโท 

แผน ก  

 -  -   

5. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ 

ปริญญาโท 

แผน ก  

 -  -   

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

ปริญญาเอก  -  -  - 

7. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริม

สุขภาพและสุขศึกษา 

ปริญญาเอก  - - X -  

ภาควิชาอาชีวศึกษา        

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต           

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา  

ปริญญาตรี  -  -  - 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร

ศึกษา 

ปริญญาตรี  -  -  - 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม 

ศาสตรศึกษา  

ปริญญาโท 

แผน ก  

 -  -  - 

4. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ศึกษา 

ปริญญาโท 

แผน ก  

 -  -   

5. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชา 

พัฒนอาชีวศึกษา 

ปริญญาโท 

แผน ก  

 -  -   

6. หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

นอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 

ปริญญาโท 

แผน ก 

 -  -  - 

7. ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาอาชีวศึกษา 

ปริญญาเอก  -  -  - 
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ช่ือหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปด

สอน 

() 

ไมเปด

สอน 

(X) 

ภาคปกต ิ

() 

ภาคพิเศษ 

() ภาษาไทย 

() 

นานาชาติ

() 

8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา

สังคม 

ปริญญาเอก  - - X - - 

รวม  32 - 29 3 28 17 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ใหระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไวดวย 

1.9.3 จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาควิชา/สาขาวิชาท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2554 

ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ป.โท ป.เอก 

ภาควิชาการศึกษา 44 83 26 153 

1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา - 15 7 22 

2. สาขาวิชาการวิจัยและการประเมินทางการศึกษา 3 15 10 28 

3. สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา - 20 - 20 

4. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 10 14 - 24 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 16 11 3 30 

6. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 15 8 6 29 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 11 23 - 34 

1. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 11 23 - 34 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3 21 7 31 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการส่ือสารการศึกษา 3 21 7 31 

ภาควิชาพลศึกษา 109 31 9 149 

1. สาขาวิชาพลศึกษา 74 13 9 96 

2. สาขาวิชาสุขศึกษา 33 14 - 47 

3. สาขาวิชานันทนาการ 2 4 - 6 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 30 33 9 72 

1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 9 8 - 17 

2. สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา 18 7 - 25 

3. สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 3 9 - 12 

4. สาขาวิชาอาชีวศึกษา - - 9 9 

5. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม - 9 - 9 

รวม 197 191 51 439 

แหลงที่มา : งานบริการการศึกษา ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 
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 1.9.4 จํานวนบุคลากร  

 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2553 2554 

1. บุคลากรสาย

วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท 31 25 

ปริญญาเอก 72.5 74 

รวม 103.5 99 

1.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวม - - 

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท 31 25 

ปริญญาเอก 72.5 74 

รวมทั้งหมด 103.5 99 

2.  นักวิจัย 2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท 1 1 

ปริญญาเอก - - 

รวม 1 1 

2.2 สัญชาติอ่ืน ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 

รวม - - 

รวมนักวิจัย ปริญญาตรี - - 

ปริญญาโท 1 1 

ปริญญาเอก - - 

รวมทั้งหมด 1 1 

3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 68 72.5 

4.  รวมบุคลากรท้ังหมด (ไมรวมลาศกึษาตอ) 166.5 172.5 

5.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท  6 3 

6.  รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) 172.5 175.5 
 หมายเหต:ุ บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป  คิดเปน 1 คน  , 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน  , นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
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 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและ

คุณวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2554  

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม

จํานวน 

(คน) 

ผลรวม

คาถวง

น้ําหนัก 

(คะแนน) 

ตําแหนงทางวิชาการ คา

น้ําหนัก 

จํานวน 

(คน) 

คา

น้ําหนัก 

จํานวน 

(คน) 

คาน้ําหนัก จํานวน 

(คน) 

อาจารย 0 0 2 17 5 38 55 224 

ผูชวยศาสตราจารย 1 0 3 7 6 27 34 183 

รองศาสตราจารย 3 0 5 6 8 15 21 150 

ศาสตราจารย 6 0 8 0 10 0 0 0 

ผลรวมจํานวน (คน) 0 30 80 110  

ผลรวมคาถวงน้ําหนัก 

(คะแนน) 

0 85 472  557 

คาดัชนีคุณภาพอาจารย  

(ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา หารดวย จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด) 

= 557/110  

= 5.06 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5  

(กําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารย 6 คะแนน เทากับ 5 คะแนน) 

= 5.06 x 5  

  6 

=  4.22  

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

- ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 จํานวนอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและ

คุณวุฒิการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ภาคิวชา/สาขาวิชา อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

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

ภาควิชาการศึกษา - 2 14 16 - - 14 14 - - 5 5 - - - - - 2 33 35 

ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการ

แนะแนว 

- - 1 1 - 2 1 3 - - 2 2 - - - - - 2 4 6 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

- - 2 2 - - 3 3 - 2 2 4 - - - - - 2 7 9 

ภาควิชาพลศึกษา - 11 9 20 - 5 2 7 - 4 2 6 - - - - - 20 13 33 

ภาควิชาอาชีวศึกษา - 4 12 16 - - 7 7 - - 4 4 - - - - - 4 23 27 

รวมทั้งหมด - 17 38 55 - 7 27 34 - 6 15 21 - - - - - 30 80 110 
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หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด เชน อาจารยขาราชการ อาจารย

พนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

- ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2554 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
หนวยงาน ชํานาญงาน ชํานาญการ

พิเศษ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ชํานาญการ อ่ืนๆ รวม 

<ตร ี ตรี โท <ตร ี ตรี โท <ตร ี ตรี โท <ตร ี ตรี โท <ตร ี ตรี โท <ตร ี ตรี โท <ตร ี ตรี โท 

สํานักงานเลขานุการคณะ - - - - 2 1 - 1 - 6 14.5 5 - 5 2 20.5 2 - 26.5 24.5 8 

ภาควิชาการศึกษา - - - - - - - - - 1 5 - - - - - - - 1 5 - 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

- - - - - - - - - - 3.5 - - - - - - - - 3.5 - 

ภาควิชาพลศึกษา - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3 - 

ภาควิชาอาชีวศึกษา - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - 

รวม - - - - 2 1 - 1 - 7 27 5 - 5 2 20.5 2 - 27.5 37 8 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

- ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป คิดเปน 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 

 

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหนงทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป - 25 71 96 44 31 21 - 96 

2 6-9 เดือน - - 6 6 5 1 - - 6 

3 นอยกวา 6 เดือน - 2 3 5 4 1 - - 5 

4 ลาศึกษาตอ  - 3 - 3 2 1 - - 3 

5 ลาเขียนตํารา - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด - 30 80 110 55 34 21 - 110 

ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 25 74 99 46.5 31.5 21 - 99 
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 จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2554 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

หนวยงาน ประชุมสัมมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 

สํานักงานเลขานุการคณะ 59 27 1 - 87 

ภาควิชาการศึกษา 6 - - - 6 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ 

แนะแนว 

- - - - - 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 3.5 - - - 3.5 

ภาควิชาพลศึกษา 3 - - - 3 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 1 - - - 1 

รวม 72.5 27 1 - 100.5 

หมายเหตุ : เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน ไมนับซํ้า 

1.9.5  จํานวนนิสิตท้ังหมด (นับจํานวนหัวนิสิตจริง)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5-6 

ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม 

ภาควิชาการศึกษา 86 - 86 63 - 63 59 - 59 49 - 49 44 - 44 301 - 301 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนคณิตศาสตร  

31 - 31 21 - 21 27 - 27 22 - 22 23 - 23 124 - 124 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร  

55 - 55 42 - 42 32 - 32 27 - 27 21 - 21 177 - 177 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 55 - 55 52 - 52 49 - 49 12 - 12 27 - 27 195 - 195 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตรศึกษา  

26 - 26 22 - 22 18 - 18 12 - 12 26 - 26 104 - 104 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

ศึกษา 

- - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - 1 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา 

ธุรกิจและคอมพิวเตอร

ศึกษา  

29 - 29 30 - 30 31 - 31 - - - - - - 90 - 90 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5-6 

ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม ไทย ตางชาต ิ รวม 

ภาควิชาพลศกึษา 134 - 134 113 - 113 96 - 96 72 - 72 88 - 88 503 - 503 

1. หลกัสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

104 - 104 82 - 82 70 - 70 49 - 49 58 - 58 363 - 363 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา  

30 - 30 31 - 31 26 - 26 23 - 23 30 - 30 140 - 140 

รวมภาคปกติทั้งหมด 275 - 275 228 - 228 204 - 204 133 - 133 159 - 159 999 - 999 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม 

ภาควิชาการศึกษา 

(รวม) 
97 - 97 99 - 99 196 - 196 241 - 241 202 - 202 443 - 443 

1. สาขาวิชาบริหาร

การศึกษา 
3 - 3 36 - 36 39 - 39 3 - 3 79 - 79 82 - 82 

- ภาคปกต ิ 3 - 3 - - - 3 - 3 3 - 3 - - - 3 - 3 

- ภาคพิเศษ - - - 36 - 36 36 - 36 - - - 79 - 79 79 - 79 

2. สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร 
6 - 6 28 - 28 34 - 34 10 - 10 56 - 56 66 - 66 

- ภาคปกต ิ 6 - 6 - - - 6 - 6 10 - 10 - - - 10 - 10 

- ภาคพิเศษ - - - 28 - 28 28 - 28 - - - 56 - 56 56 - 56 

3. สาขาวิชาปฐมวัย

ศึกษา 
7 - 7 35 - 35 42 - 42 14 - 14 67 - 67 81 - 81 

- ภาคปกต ิ 7 - 7 - - - 7 - 7 14 - 14 - - - 14 - 14 

- ภาคพิเศษ - - - 35 - 35 35 - 35 - - - 67 - 67 67 - 67 

4. สาขาวิชาการวิจัย

และการประเมินทาง

การศึกษา 

36 - 36 - - - 36 - 36 115 - 115 - - - 115 - 115 

- ภาคปกต ิ 6 - 6 - - - 6 - 6 16 - 16 - - - 16 - 16 

- ภาคพิเศษ 30 - 30 - - - 30 - 30 99 - 99 - - - 99 - 99 

5. สาขาวิชา

วิทยาศาสตรศึกษา 
33  33 - - - 33 - 33 86 - 86 - - - 86 - 86 

- ภาคปกต ิ 7 - 7 - - - 7 - 7 22 - 22 - - - 22 - 22 

- ภาคพิเศษ 26 - 26 - - - 26 - 26 64 - 64 - - - 64 - 64 

6. สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน 
12 - 12 - - - 12 - 12 13 - 13 - - - 13 - 13 

- ภาคปกต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคพิเศษ 12 - 12 - - - 12 - 12 13 - 13 - - - 13 - 13 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม 

ภาควชิาจิตวิทยา

การศึกษาและการ

แนะแนว (รวม) 

8 - 8 13 - 13 21 - 21 18 - 18 25 - 25 43 - 43 

1. สาขาวิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการ

แนะแนว 

8 - 8 13 - 13 21 - 21 18 - 18 25 - 25 43 - 43 

- ภาคปกต ิ 8 - 8 - - - 8 - 8 18 - 18 - - - 18 - 18 

- ภาคพิเศษ - - - 13 - 13 13 - 13 - - - 25 - 25 25 - 25 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา (รวม) 
14 - 14 60 - 60 74 - 74 39 - 39 128 - 128 167 - 167 

1. สาขาวิชา

เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

14 - 14 60 - 60 74 - 74 39 - 39 128 - 128 167 - 167 

- ภาคปกต ิ 14 - 14 - - - 14 - 14 39 - 39 - - - 39 - 39 

- ภาคพิเศษ - - - 60 - 60 60 - 60 - - - 128 - 128 128 - 128 

ภาควิชาอาชีวศึกษา

(รวม) 
30 - 30 - - - 30 - 30 66 - 66 - - - 66 - 66 

1. สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร

ศึกษา 

8 - 8 - - - 8 - 8 32 - 32 - - - 32 - 32 

- ภาคปกต ิ 8 - 8 - - - 8 - 8 32 - 32 - - - 32 - 32 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. สาขาวิชาธุรกิจ

ศึกษา 
8 - 8 - - - 8 - 8 9 - 9 - - - 9 - 9 

- ภาคปกต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- ภาคพิเศษ 8 - 8 - - - 8 - 8 9 - 9 - - - 9 - 9 

3. สาขาวิชา     

พัฒนอาชีวศึกษา 
10 - 10 - - - 10 - 10 21 - 21 - - - 21 - 21 

- ภาคปกต ิ 10 - 10 - - - 10 - 10 21 - 21 - - - 21 - 21 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4. สาขาวิชา

การศึกษานอกระบบ

เพ่ือพัฒนาสังคม 

4 - 4 - - - 4 - 4 4 - 4 - - - 4 - 4 

- ภาคปกต ิ 4 - 4 - - - 4 - 4 4 - 4 - - - 4 - 4 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

                  



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                      

 

35

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม ไทย ตาง 

ชาต ิ

รวม 

ภาควิชาพลศึกษา 

(รวม) 
50 - 50 - - - 50 - 50 139 - 139 - - - 139 - 139 

1. สาขาวิชา

นันทนาการ 
- - - - - - - - - 7 - 7 - - - 7 - 7 

- ภาคปกต ิ - - - - - - - - - 7 - 7 - - - 7 - 7 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. สาขาวิชา  

พลศึกษา 
19 - 19 - - - 19 - 19 76 - 76 - - - 76 - 76 

- ภาคปกต ิ - - - - - - - - - 20 - 20 - - - 20 - 20 

- ภาคพิเศษ 19 - 19 - - - 19 - 19 56 - 56 - - - 56 - 56 

3. สาขาวิชาสุขศึกษา 31 - 31 - - - 31 - 31 56 - 56 - - - 56 - 56 

- ภาคปกต ิ - - - - - - - - - 6 - 6 - - - 6 - 6 

- ภาคพิเศษ 31 - 31 - - - 31 - 31 50 - 50 - - - 50 - 50 

รวมทั้งหมด 199 - 199 172 - 172 371 - 371 503 - 503 355 - 355 858 - 855 

- ภาคปกต ิ 73 - 73 - - - 73 - 73 212 - 212 - - - 212 - 212 

- ภาคพิเศษ 126 - 126 172 - 172 298 - 298 291 - 291 355 - 355 646 - 646 

- นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

แหลงที่มา: ขอมูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม 

ภาควิชาการศึกษา (รวม) 32 - 32 200 - 200 

1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา 10 - 10 61 - 61 

- ภาคปกติ - - - 16 - 16 

- ภาคพิเศษ 10 - 10 45 - 45 

2. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 6 - 6 53 - 53 

- ภาคปกติ 6 - 6 19 - 19 

- ภาคพิเศษ - - - 34 - 34 

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 3 - 3 8 - 8 

- ภาคปกติ 3 - 3 8 - 8 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 13 - 13 78 - 78 

- ภาคปกติ - - - 7 - 7 

- ภาคพิเศษ 13 - 13 71 - 71 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก ป 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ตางชาติ รวม ไทย ตางชาติ รวม 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (รวม) - - - 46 - 46 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา - - - 46 - 46 

- ภาคปกติ - - - 17 - 17 

- ภาคพิเศษ - - - 29 - 29 

ภาควิชาพลศึกษา (รวม) 1 - 1 10 - 10 

1. สาขาวิชาพลศึกษา 1 - 1 10 - 10 

- ภาคปกติ 1 - 1 10 - 10 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

ภาควิชาอาชีวศึกษา (รวม) 5 - 5 53 - 53 

1. สาขาวิชาอาชีวศึกษา 5 - 5 53 - 53 

- ภาคปกติ 5 - 5 53 - 53 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

รวมทั้งหมด 38 - 38 309 - 309 

- ภาคปกติ 15 - 15 130 - 130 

- ภาคพิเศษ 23 - 23 179 - 179 

- นานาชาติ - - - - - - 

แหลงที่มา: ขอมูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 

 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปการศึกษา 2552 – 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 36 - 36 27 - 27 38 - 38 

- ลาออก 11 - 11 10 - 10 11 - 11 

- คัดชื่อออก 25 - 25 17 - 17 27 - 27 

ปริญญาโท (รวม) - - - - - - - - - 

- ลาออก - - - - - - - - - 

- คัดชื่อออก - - - - - - - - - 

ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 

- ลาออก - - - - - - - - - 

- คัดชื่อออก - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 36 - 36 27 - 27 38 - 38 

- ลาออก 11 - 11 10 - 10 11 - 11 

- คัดชื่อออก 25 - 25 17 - 17 27 - 27 

แหลงที่มา: ขอมูลจากงานบริการการศึกษา ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 
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 อัตราผลสัมฤทธ์ิ (รอยละของจํานวนนิสิตจบตามเวลาที่กําหนดของหลักสูตร) ปการศึกษา 2552-2554 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

หลักสูตร ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉล่ีย ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉล่ีย ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ เฉล่ีย 

ปริญญาตรี (รวม) 72.34 - 72.34 81.46 - 81.16 68.14 - 68.14 

- หลักสูตรภาษาไทย          

1. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บันฑิต สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร 

74.07 - 74.07 80.00 - 80.00 90.91 - 90.91 

2.หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร 

61.29 - 61.29 85.19 - 85.19 77.78 - 77.78 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร 

86.36 - 86.36 87.50 - 87.50 91.30 - 91.30 

4. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

ศึกษา 

73.91 - 73.91 - - - - - - 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

55.56 - 55.56 62.32 - 62.32 51.43 - 51.43 

6. หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 

82.86 - 82.86 92.31 - 92.31 100.00  100.00 

แหลงที่มา: ขอมูลจากงานบริการการศึกษา ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 

 ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

หลักสูตร ภาคปกต ิ

(ป-เดือน) 

ภาคพิเศษ 

(ป-เดือน) 

เฉล่ีย 

(ป-เดือน) 

ระยะเวลาศึกษาที่

กําหนดในหลักสูตร 

ปริญญาตรี (รวม) 5 ป - 5 ป 5 ป 

- หลักสูตรภาษาไทย 5 ป - 5 ป 5 ป 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 5 ป - 5 ป 5 ป 

2.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 5 ป - 5 ป 5 ป 

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5 ป - 5 ป 5 ป 

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 5 ป - 5 ป 5 ป 

5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 5 ป - 5 ป 5 ป 

6. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 5 ป - 5 ป 5 ป 

แหลงที่มา : งานบริการการศึกษา ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 
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 ขอมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full Time Equivalent Student) ปการศึกษา 2554  

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนอาจารย จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย : 

FTES FTES ภาคตน FTES ภาคปลาย FTES เฉล่ีย 

ภาควิชาการศกึษา 35 873.51 692.57 783.04 1 : 22.37 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 27 120.16 125.28 122.72 1 : 4.55 

ภาควิชาพลศึกษา 33 927.57 898.69 913.13 1 : 27.67 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9 288.45 235.57 262.01 1 : 29.11 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 6 140.15 107.61 123.88 1 : 20.65 

รวมทั้งหมด 110 2349.85 2059.73 2204.79 1 : 20.04 

 ขอมูลอาจารย (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES – Full 

Time Equivalent Student)  

รายละเอียด ปการศึกษา 

2552 2553 2554 

1. จํานวนอาจารยปฏิบัติงาน 105.5 97.5 110 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด (FTES) 2327.91 2165.16 2204.79 

3. จํานวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา  

    (เกณฑมาตรฐาน 1 :  25) 

1:23.35 1:22.07 1 : 20.04 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม 

ภาควิชาการศึกษา 46 - - 46 - - - - 27 166 - 193 12 12 - 24 85 178 - 263 

1. สาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร 

21 - - 21 - - - - 4 28 - 32 - - - - 25 28 - 53 

2. สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร 

25 - - 25 - - - - - - - - - - - - 25 - - 25 

3. สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 

- - - - - - - - - 40 - 40 - 9 - 9 - 49 - 49 

4. สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา กระบี ่

- - - - - - - - - 44 - 44 - - - - - 44 - 44 

5. สาขาวิชาปฐมวัย

ศึกษา 

- - - - - - - - 12 27 - 39 - - - - 12 27 - 39 

6. สาขาวิชาวิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา 

- - - - - - - - 4 13 - 17 - - - - 4 13 - 17 

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา  

- - - - - - - - 7 7 - 14 1 - - 1 8 7 - 15 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

- - - -  - - - - - - - 7 - - 7 7 - - 7 
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ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาต ิ

รวม 

9. สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน 

- - - - - - - - - 7 - 7 4 3 - 7 4 10 - 14 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 16 - - 16 - - - - 14 16 - 30 3 - - 3 33 16 - 49 

1. สาขาวิชาการศึกษา

ผูใหญ 

- - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 

2. สาขาวิชา คหกรรม 

ศาสตรศึกษา 

14 - - 14 - - - - 3 - - 3 - - - - 17 - - 17 

3. สาขาวิชาคุรุศาสตร

เกษตร 

- - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 

4. สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 2 - - 2 - - - - - 16 - 16 - - - - 2 16 - 18 

5. สาขาวิชา 

พัฒนอาชีวศึกษา 

- - - - - - - - 9 - - 9 - - - - 9 - - 9 

6. สาขาวิชาอาชีวศึกษา - - - - - - - - - - - - 3 - - 3 3 - - 3 

ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะ

แนว 

- - - - - - - - 6 18 - 24 - - - - 6 18 - 24 

1. สาขาวิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะ

แนว 

- - - - - - - - 6 18 - 24 - - - - 6 18 - 24 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

- - - - - - - - 12 38 - 50 6 2 - 8 18 40 - 58 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

- - - - - - - - 12 38 - 50 6 2 - 8 18 40 - 58 

ภาควิชาพลศึกษา 85 - - 85 - - - - 7 24 - 31 1 - - 1 93 24 - 117 

1. สาขาวิชานันทนาการ - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 

2. สาขาวิชา 

พลศึกษา 

71 - - 71 - - - - 3 10 - 13 1 - - 1 75 10 - 85 

3. สาขาวิชา 

สุขศึกษา 

14 - - 14 - - - - 3 14 - 17 - - - - 17 14 - 31 

ประกาศนียบัตร 

วิชาชีพคร ู

- - - - 19 45 - 64 - - - - - - - - 19 45 - 64 

รวม 147 - - 147 19 45 - 64 66 262 - 328 22 14 - 36 254 321 - 575 

แหลงที่มา : ขอมูลจากกองแผนงาน ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 

 ขอมูลจํานวนองคกรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ทํากิจกรรมเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและความย่ังยืน  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนองคกรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ทํากิจกรรมเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 

ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 ปการศึกษา 2554 

สโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร  2 1 3 

รวมทั้งหมด 2 1 3 
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1.9.6  งานวิจัย  

 ขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. โครงการทบทวนกรอบ

แนวคิด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ไทย  

11/2553-

10/2554 

ผศ .ดร. พรอมพิไล บัวสุวรรณ   

( หัวหนาโครงการ )  

ผศ . ดร.สุดารัตน สารสวาง  

ผศ .ดร. วสันต ทองไทย   

ผศ . ดร.ชีพสุมน รังสยาธร   

ผศ . ดร.ชลาธิป สมาหิโต   

ผศ . ดร.วิสุทธ์ิ  

วิจิตรพัชราภรณ   

UNICEF - 820,000 820,000 

2. การเลนพ้ืนบานของ

เด็กไทยใน เขต

กรุงเทพมหานคร  

3/2554-

2/2555 

รศ . ปทมาวดี เลหมงคล   

อ . ปยะนันท หิรัณยชโลทร  

รศ . สายสมร ศรีสุขประเสริฐ   

องคการ  

UNESCO  

 

- 150,000 150,000 

3. การวิจัยและพัฒนา

หลักสูตร พัฒนากรรมการ

สหกรณสู สหกรณไทย

เขมแข็ง  

8/2554-

7/2555 

อ . สุนทรา โตบัว   

 

กรมสงเสริม

สหกรณ 

- 3,000,000 3,000,000 

4. การพัฒนาหลักสูตร 

คอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต  ข้ันพ้ืนฐาน

สําหรับประชาชนและ บุคคล

ท่ัวไป  ( โครงการหลัก  :  การ

จัดการ ความรูดานวิชาชีพครู

ตาม มาตรฐานความรูคุรุสภา

ดวยคลัง สื่ออิเล็กทรอนิกส 

สงเสริมการ เรียนรูแบบ 

อีเลิรนนิง )  

7/2554-

10/2554 

รศ . มธุรส จงชัยกิจ   

( หัวหนาชุดโครงการ )  

รศ . นาตยา ปลันธนานนท   

 

กระทรวง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และการ

สื่อสาร  

- 1,000,000 1,000,000 

5. โครงการสรางและพัฒนา

แบบ สอบวัดคุณลักษณะอัน

พึง ประสงคตามหลักสูตร

แกนกลาง การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธ ศักราช  2551 

สําหรับผูเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปท่ี  6  

7/2554-

5/2555 

ผศ . ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ   

( หัวหนาโครงการ )  

อ . วารุณี ลัภนโชคดี  

อ . สุนทรา โตบัว   

ผศ .ดร. วสันต ทองไทย   

 

 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

- 400,000 400,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

6. การสืบเสาะท่ีเนนการ

สะทอน ความคิดเพ่ือพัฒนา

ความ สามารถในการวิจัย

ปฏิบัติการใน ชั้นเรียนของ

นิสิตฝกสอนวิทยา ศาสตร  

10/2553-

10/2554 

ผศ . นฤมล ยุตาคม   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

และสถาบันสง 

เสริมการสอน

วิทยาศาสตร

และ เทคโนโลยี  

 ( สสวท .)  

- 50,000 50,000 

7. การลดพฤติกรรมอันไม

พึง ประสงคของเด็ก 

ออทิสติกใน ชั้นเรียนปฐมวัย 

โดยใชชุด เคร่ืองมือบอกเลา

เร่ืองราวทาง สังคม  

6/2554-

6/2555 

อ . อังคณา ออนบุญเอื้อ   

 

สํานักงาน

พัฒนาการ

วิจัยการ 

เกษตร 

 ( สวก .) 

- 200,000 200,000 

8. การพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนตามแนวคิด

เศรษฐกิจสรางสรรค 

10/2553-

10/2554 

ผศ.ดร . วสันต ทองไทย  

 

ธนาคารแหง

ประเทศไทย 

 

- 500,000 500,000 

9. การพัฒนามาตรฐาน

หลักสูตร คอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ต ข้ันพ้ืนฐานของ

ประเทศไทย  

8/2554-

1/2555 

รศ . จงกล แกนเพ่ิม   

 

บริษัท เอ็นจิ

ไซน (2008) 

จํากัด 

- 2,000,000 2,000,000 

10. ผลของการใชโปรแกรม

การ ออกกําลังกายดวย

น้ําหนักตัวท่ี มีตอ

สมรรถภาพทางกายของ 

พนักงานบริษัทไทยวาโก  

 

1/2554-

12/2554 

รศ . เจริญ กระบวนรัตน  

( หัวหนาโครงการ )  

รศ . ชาญชัย ขันติศิริ 

ผศ . ณัฐยา แกวมุกดา   

ผศ . ชาติชาย อมิตรพาย  

อ . วิชาญ มะวิญธร  

อ . บุญเลิศ อุทยานิก   

อ . สุริยัน สุวรรณกาล  

อ . นาทรพี ผลใหญ   

อ . จุฑามาศ บัตรเจริญ   

อ . อัจฉรา เสาวเฉลิม   

 

บริษัทไทย  

วาโก จํากัด 

- 30,000 30,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

11. การออกแบบโปรแกรม

การออก กําลังกายสําหรับ

ผูใชแรงงาน ไทย กรณีศึกษา  

:  โปรแกรมการ ออกกําลัง

กายดวยยางยืดและ ยืด

เหยียดกับการพัฒนาความ 

แข็งแรงและความยืดหยุน 

ของกลามเนื้อของพนักงาน  

บริษัทแกรนดสปอรต จํากัด  

8/2554-

2/2555 

รศ . เจริญ กระบวนรัตน  

( หัวหนาโครงการ )  

อ . บุญเลิศ อุทยานิก   

อ . นาทรพี ผลใหญ  

อ . สุริยัน สุวรรณกาล  

จาสิบเอกเวชสิทธ์ิ สุขสุมิตร   

สถาบันพยาธิวิทยา 

 

บริษัทแกรนด

สปอรต จํากัด 

- 30,000 30,000 

12. แรงจูงใจในการสะสม

ตรา ไปรษณียากรเพ่ือการ

สะสมใน กลุมเด็กและ

เยาวชน  

4/2554- 

9/2554 
  

ผศ . ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ  

อ . วารุณี ลัภนโชคดี   

 

บริษัท

ไปรษณียไทย 

จํากัด 

- 200,000 200,000 

13. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการดูแล

ชวยเหลือและการแนะแนว 

 

10/2553- 

9/2556 
  

รศ . รุงแสง อรุณไพโรจน  

( หัวหนาชุดโครงการ )  

นางพิชญมณฑน 

ลีกําเนิดไทย 

 

สํานักงาน

กองทุน

สนับสนุนการ 

สรางเสริม

สุขภาพ   

- 1,200,000 1,200,000 

14. โครงการพัฒนาระบบ

การแนะ แนวในโรงเรียน  

  

10/2553-

9/2556 

รศ . รุงแสง อรุณไพโรจน   

 

สํานักงาน

กองทุน

สนับสนุนการ  

สรางเสริม

สุขภาพ  

- 100,000 100,000 

15. การจัดการความรูดาน

วิชาชีพครู ตามมาตรฐาน

ความรูคุรุสภาดวย คลังสื่อ

อิเล็กทรอนิกส สงเสริม การ

เรียนรูแบบอีเลิรนนิง  

9/2554-

8/2555 

รศ . มธุรส จงชัยกิจ   

( หัวหนาชุดโครงการ )  

นายรัชกิจ มัญญานนท   

บริษัท Eutrosoft 

ดร . วิภารัตน แสงจันทร  

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการอุดม 

ศึกษา  

- 3,000,000 3,000,000 

16. การพัฒนารูปแบบการ

จัดการ ศึกษาตามแนวคิด

เศรษฐกิจ สรางสรรค  

10/2553-

10/2554 

รศ . พนิต เข็มทอง  

 

มูลนิธิปวย  

อึ้งภากรณ 

(ธนาคารแหง

ประเทศไทย) 

- 2,000,000 2,000,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

17. การจัดทํามาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ บัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการ บริหาร

การศึกษา  

4/2554-

4/2555 

ศ.ดร . ไพฑูรย สินลารัตน   

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

 ( หัวหนาโครงการ )  

ผศ . สุดารัตน สารสวาง  

ภาควิชาการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร 

รศ.ดร . ชัญญา อภิปาล กุล   

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

รศ. มณี เหมทานนท   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน

สมเด็จเจา พระยา 

ผศ.ดร . เจริญวิชญ  

 สมพงษธรร   

มหาวิทยาลัยบูรพา   

ผศ.ดร . พวงรัตน เก ษรแพทย   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ    

ผศ.ดร . ชัยยุทธ ศิริสุ ทธ์ิ   

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ผศ.ดร . ปองสิน  วิเศษศิริ   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ดร . พิณสุดา สิริธรังศรี   

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  

ดร . ธนีนาฎ ณ สุนทร   

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  

ดร . ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ดร . สิริภักตร ศิริโท   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

มหานคร  

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการ

อุดมศึกษา 

- 1,000,000 1,000,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

18. โมเดลเชิงสาเหตุการ

เรียนรู อยางมีความสุขตาม

แนวปฏิรูป การศึกษาของ

นักเรียน อาชีวศึกษา 

สถาบันบริหารธุรกิจ สันติ

ราษฎร  

6/2554-

3/2555 

อ . สุวรรณา นาควิบูลยวงศ   

 

สถาบัน

บริหารกิจ

สันติราษฎร 

- 50,000 50,000 

19. แนวทางในการ

ดําเนินงานทาง การศึกษา

เพ่ือเขาสูประชาคมอา 

เซียน  :  ปญหาอุปสรรค 

และขอ เสนอแนะ  

8/2554-

9/2554 

อ . เมธิน ีวงศวานิช 

รัมภกาภรณ  

 

สํานักงาน

เลขาธิการ

สภาการศึกษา 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

- 60,000 60,000 

20. สถานภาพพลศึกษาใน

ประเทศไทย 

10/2553-

9/2556 

รศ . กรรวี บุญชัย  

( หัวหนาโครงการ )  

รศ . เจริญ กระบวนรัตน  

ผศ . พีระ มาลีหอม   

อ . จุฑามาศ บัตรเจริญ   

อ . วิชาญ มะวิญธร   

อ . บัณฑิต เทียบทอง   

คณะศึกษาศาสตรและ  

พัฒนศาสตร กําแพงแสน 

นายชูโชค ชูเจริญ  

สํานักงานอธิการบดี   

สํานักงาน

คณะกรรม 

การวิจัย

แหงชาติ 

- 1,499,999 1,499,999 

21. บทวิพากษวิธีวิทยาการ

วิจัยทาง การศึกษาใน

ประเทศไทย  

9/2554-

9/2555 

อ . วารุณี ลัภนโชคดี   

( หัวหนาโครงการ )  

ผศ . ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ  

ผศ . ดร . ณัฏฐภรณ หลาวทอง  

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การวิจัย

แหงชาติ 

- 400,000 400,000 

22. สมรรถวิสัยของครูใน

การออก แบบชุดฝกทักษะ

การคิดข้ันสูง สําหรับ

นักเรียนระดับประถม ศึกษา  

9/2554-

8/2555 

รศ . ดร . นาตยา ปลันธนานนท   

( หัวหนาโครงการ )  

รศ . มธุรส จงชัยกิจ   

 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การวิจัย

แหงชาติ 

- 1,050,000 1,050,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

23. โครงการประเมินผล

การฝก อบรมหลักสูตรการ

ฝกอบรม บุคคลภายนอกผูมี

วุฒปิริญญา ตรี ท่ีไดรับการ

บรรจุแตงต้ังเขา รับราชการ

เปนขาราชการตํารวจ  

ชั้นประทวน  ( กปป .)  

ประจําป  2553  

2/2554-

10/2554 

ผศ.ดร . วสันต ทองไทย   

( หัวหนาโครงการ )  

อ . วรัทยา ธรรมกิตติภพ   

 

สํานักงาน

ตํารวจ

แหงชาติ 

- 363,000 363,000 

24. การติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

และศึกษาแนวโนม ของการ

ดําเนินงานสํานักงาน 

ปรมาณูเพ่ือสันติ 

กรณีศึกษา  โครงการพัฒนา

ระบบเฝาระวัง ภัยทางรังสี

ของประเทศไทย   

และโครงการสรางความ 

ตระหนักดานวิทยาศาสตร

และ เทคโนโลยีนิวเคลียร  

11/2553-

5/2554 

รศ . พนิต เข็มทอง   

( หัวหนาโครงการ )  

อ . วรัทยา ธรรมกิตติภพ   

ผศ.ดร . วสันต ทองไทย   

อ . สุนทรา โตบัว   

 

สํานักงาน

ปรมาณูเพ่ือ

สันติ 

- 600,000 600,000 

25. การติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ของ สท .  ตามแผน ปฏิบัติ

ราชการประจําปงบ 

ประมาณ พ . ศ .  2554  

 ในระดับ ผลลัพธ  

7/2554-

3/2555 

ผศ . สมสุดา ผูพัฒน   

( หัวหนาโครงการ )  

 

สํานักงาน

สงเสริมสวัสดิ

ภาพและ 

พิทักษเด็ก

เยาวชน 

ผูดอยโอกาส 

และผูสูงอายุ 

- 4,000,000 4,000,000 

26. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ การทดสอบ

ทางการศึกษาแหง ชาติ  

10/2553-

9/2554 

อ . สิทธิกร สุมาล ี  

( หัวหนาชุดโครงการ )  

ดร . ปรัญญา บุนนาค   

คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

สํานักพัฒนา

นวัตกรรมการ

จัดการ ศึกษา 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การ การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  

- 200,000 200,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

27. การติดตามผลการ

พัฒนาครูท้ังระบบ ภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

8/2554- 

5/2555  

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

รศ.ดร.จิตตินันท 

บุญสถิรกุล 

ผศ.ดร.ทรงชัย อักษรคิด 

ดร.พิกุล  เอกวรางกูร 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 200,000 200,000 

28. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูปฐมวัยระดับสูงรุน 1)  

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

29. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูปฐมวัยระดับสูงรุน 2) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

30.การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูปฐมวัยระดับกลางรุน 1) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

31. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูปฐมวัยระดับกลางรุน 2) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

32. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูปฐมวัยระดับกลางรุน 3) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

33. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูภาษาไทยและบูรณา

การระดับปฐมศึกษารุน 1) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

34. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูภาษาไทยและบูรณา

การระดับปฐมศึกษารุน 2) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 
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โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

35. การประเมินโครงการพัฒนาครู

ท้ังระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง ปงบประมาณ 2554 

(ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนรุน 1) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

36. การประเมินโครงการพัฒนาครู

ท้ังระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง ปงบประมาณ 2554 

(ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนรุน 2) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

37. การประเมินโครงการพัฒนาครู

ท้ังระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง ปงบประมาณ 2554 

(ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

38. การประเมินโครงการพัฒนาครู

ท้ังระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง ปงบประมาณ 2554  

(ครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

39. ผลการประเมิน

โครงการพัฒนาครูท้ังระบบ

ภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง ปงบประมาณ 

2554 (ครูสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา รุน 1) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

40. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา รุน 2) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

41. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 

 (ครูแนะแนวรุน 1) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

42. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูแนะแนวรุน 2) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

43. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูแนะแนวรุน 3) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

44. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 

 (ครูบรรณารักษรุน 1) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกู 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

45. การประเมินโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 

 (ครูบรรณารักษรุน 2) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 

46. ผลการประเมิน

โครงการพัฒนาครูท้ังระบบ

ภายใตแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง ปงบประมาณ 

2554 (ครูบรรณารักษรุน 3) 

5/2554-

10/2554 

รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส 

รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุน 

ผศ.วรพิมพ ถิระวัฒน 

ดร.พิกุล เอกวรางกูร 

ดร.นาทรพี  ผลใหญ 

ดร.วิภารัตน แสงจันทร      

ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

- 10,000 10,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

47. การศึกษาเกณฑ

มาตรฐานความสามารถ

ดานการอาน การเขียน 

คณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรของประเทศ

ตะวันตก 

2553-2554 ผศ.ดร.ศิริรัตน  นีละคุปต 

ดร.ศุภฤกษ  ทานาค 

ดร.เอกรัตน  ศรีตัญู 

ดร.ชนิศวรา  เลิศอมรพงษ 

ดร.ไพเราะ  อังศุสุกนฤมล 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  

- 150,000 150,000 

48. การพัฒนามาตรฐาน

เพ่ือการอาชีพ ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2553-2554 ดร.อนุชัย รามวรางกูร 

ดร.ปยนันท หิรัณยชโลธร 

 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน      

- 150,000 150,000 

49. ปจจัยท่ีสงผลตอการ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษา

ในโครงการพัฒนาประเทศ

ไทยเปนศูนยกลาง

การศึกษาในภูมิภาค

อาเชียน (education hub) 

ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2553-2554 ดร.สิทธิกร สุมาลี 

ดร.ประพัฒนพงศ 

เสนาฤทธ์ิ 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน      

- 700,000 700,000 

50. การสังเคราะหงาน

จัดทํามาตรฐานการเรียนรู 

สําหรับหลักสูตรอิง

มาตรฐานในการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  

2553-2554 ดร.ศิริรัตน  ศรีสะอาด สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน      

- 320,000 320,000 

51. การพัฒนามาตรฐาน

รายวิชาในกลุมสาระหลัก: 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

2553-2554 ดร.ศิริรัตน  ศรีสะอาด สํานักงาน

คณะกรรม 

การการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน      

- 310,000 310,000 

52. การประเมินผล

โครงการอาหารปลอดภัย  

ของกองพัฒนาศักยภาพ

ผูบริโภค สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและ

ยา  กระทรวงสาธารณสุข  

ปงบประมาณ  2554  

2554 ผศ.ดร.กรัณฑรัตน 

บุญชวยธนาสิทธ์ิ 

สํานักงาน

คณะกรรม 

การอาหาร

และยา  

กระทรวง

สาธารณสุข 

- 140,000   140,000   
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

53. การพัฒนาระบบการวัด

และการประเมินเพ่ือการ

เรียนรูในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2554 อ . วารุณี ลัภนโชคดี  

( หัวหนาโครงการ )  

  

 

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก. 

370,000 - 370,000 

54. การพัฒนาเกณฑ

มาตรฐานการประเมินการ

ปฏิบัติการสอนสําหรับการ

นิเทศการฝกประสบการณ

วิชาชีพของนิสิตสาขาการ

สอนวิทยาศาสตรและการ

ใชเกณฑผานกระบวนการ

สะทอนความคิด 

2554 อ . เอกรัตน ศรีตัญู   

 

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก. 

80,000 - 80,000 

55. การลดพฤติกรรมอันไม

พึงประสงคของเด็กออทิสติก

ในชั้นเรียนปฐมวัย โดยใชชุด

เคร่ืองมือบอกเลาเร่ืองราว 

ทางสังคม 

2553-2554 อ . อังคณา ออนบุญเอื้อ  

 

ทุนอุดหนุนวิจัย 

มก. 

68,333 - 68,333 

56. รูปแบบในการพัฒนา

ทักษะชีวิตท่ีนําไปสูคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุหลัก

เกษียณในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2554 ผศ . ชีพสุมน รังสยาธร   

( หัวหนาโครงการ )  

รศ . อภิญญา หิรัญวงษ  

คณะวิทยาศาสตร 

ผศ . นฤมล ศราธพันธุ  

ทุนอุดหนุน

วิจัย มก. 

240,000 - 240,000 

57. การพัฒนามุมมอง

ธรรมชาติ สําหรับ

วิทยาศาสตรของครูกอน 

ประจําการผานการฝกงาน

วิทยา ศาสตร  

6/2554-

5/2555 

ผศ . พงศประพันธ พงษโสภณ  

( หัวหนาโครงการ )  

Professor Dr .  William 

F .  McComas  

University of Arkansas  

ภาควิชา

การศึกษา 

10,000 - 10,000 

58. Fifth - year student   

teachers ' classroom 

action  research during 

thier field  exeperience  

11/2553-

9/2554 

อ . ชาตรี ฝายคําตา   

 

โครงการผลิต

นักวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาการ

เรียนการสอน

วิทยา ศาสตร   

( วพว .)  

10,000 - 10,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

59. Developing Science 

Student  Teacher ' s 

Pedagogical  Content 

Knowledge 

Through  Field - based 

Experiences  

11/2553-

5/2554 

อ . ชาตรี ฝายคําตา  

( หัวหนาโครงการ )  

 

คณะศึกษา 

ศาสตร  

3,000 - 3,000 

60. การประเมินความ

ตองการจําเปนของ 

ดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชา 

การสอนคณิตศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11/2553-

10/2554 

ผศ . ชานนท จันทรา   

( หัวหนาโครงการ )  

รศ . สิริพร ทิพยคง  

  

ภาควิชา

การศึกษา  

คณะ

ศึกษาศาสตร 

5,000 - 5,000 

61. ความพรอมของ 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ในการ

จัดการเรียนรูเปน

ภาษาอังกฤษเพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป   

พ.ศ. 2558 

2555 ดร.อวยพร  ต้ังธงชัย 

ดร.ศศิเทพ  ปติพรเทพิน 

ผศ.ดร.มนัสนันท หัตถศักด์ิ 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

 

10,000 - 10,000 

62. การพัฒนาเคร่ืองมือ

การเรียนการสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต 

สําหรับสอนเสริมในรายวิชา

เทเบิลเทนนิส 

10/2553-

11/2554 

อ . จุฑามาศ บัตรเจริญ   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

10,000 - 10,000 

63. การวิจัยประเมิน

หลักสูตรการ ผลิตครู  5  ป 

คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

8/2554-

4/2555 

รศ . พรทิพย ไชยโส   

( หัวหนาโครงการ )  

รศ . สิริพร ทิพยคง  

ผศ . ชีพสุมน รังสยาธร   

ผศ . พงศประพันธ พงษโสภณ   

ผศ . กรัณฑรัตน 

บุญชวยธนาสิทธ์ิ     

อ . วิชาญ มะวิญธร  

อ . ภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร  

อ . วารุณี ลัภนโชคดี   

คณะ

ศึกษาศาสตร  

15,000 - 15,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

64. การพัฒนาชุดกิจกรรม

ตามแนวทางจิตตปญญา

ศึกษาเพ่ือพัฒนาจริยธรรม

นิสิตปริญญาตรีในรายวิชา

บริโภคศึกษาภาคปลาย 

2553 

11/2553-

3/2554 

อ . เมธิน ีวงศวานิช 

รัมภกาภรณ   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

10,000 - 10,000 

65. โครงการวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียนเร่ือง ผลของ

กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ

พัฒนาแรงจูงใจในการเรียน

ตามแนวอินทรีย 5 : 

กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยา

การศึกษา 

10/2553-

12/2554 

รศ . จิตตินันท บุญสถิรกุล  

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

8,000 - 8,000 

66. การพัฒนากิจกรรมเพ่ือ

สงเสริมความสามารถใน

เรียนรู  โปรแกรม  The 

geometer’s  sketchpad  . 

โดยใชสื่อสังคม และปญหา

เปนฐานของนิสิต  สาขาการ

สอนคณิตศาสตร  

10/2553-

10/2554 

อ . ชนิศวรา เลิศอมรพงษ   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

 

5,000 - 5,000 

67. การประเมินหลักสูตร

ปรัชญาดุ ษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยา ศาสตร

ศึกษา ฉบับ พ . ศ .  2551 

10/2553-

10/2554 
ผศ . นฤมล ยุตาคม   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร   

3,000 - 3,000 

68. โครงการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการ เรียนการสอน

และนวัตกรรม  การพัฒนา

อิเลคทรอนิกสพอรต โฟลิโอ

ในการประเมิน พัฒนาการ

และการเรียนรูของ  

เด็กปฐมวัย  

10/2553-

6/2554 

อ . อรพรรณ บุตรกตัญู   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

8,000 - 8,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

69. การเรียนภาษาอังกฤษ

จาก ประสบการณชีวิต 

6/2554-

1/2555 

ผศ . ชีพสุมน รังสยาธร   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

5,000 - 5,000 

70. การพัฒนาใบงานฝก

วาดการตูน  สําหรับนิสิต 

ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยี

การศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  

1/2554-

5/2554 

รศ . จงกล แกนเพ่ิม   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

10,000 - 10,000 

71. การพัฒนา

ความสามารถในการ สราง

และการใชสื่อการเรียนรู 

ของนิสิตสาขาวิชาการสอน 

คณิตศาสตร ในรายวิชาการ 

สรางสื่อการสอน

คณิตศาสตร  

10/2553-

6/2554 

อ . ตองตา สมใจเพ็ง   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

5,000 - 5,000 

72. การพัฒนาการเรียนรู

อยางใคร ครวญของนิสิตใน

ระดับบัณฑิต ศึกษาโดยการ

ใชแนวจิตต ปญญาศึกษา  

10/2553- 

6/2554 

อ . ชนิศวรา เลิศอมรพงษ   

( หัวหนาโครงการ )  

รศ . สิริพร ทิพยคง   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

3,000 - 3,000 

73. การใชเทคนิคการ

ประเมินเพ่ือน เพ่ือสงเสริม

การเรียนรูของนิสิต ใน

รายวิชาการวัดผลและ 

ประเมินผลทางคณิตศาสตร  

10/2553-

9/2554 

อ . วันดี เกษมสุขพิพัฒน  

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

3,000 - 3,000 

74. จิตตปญญาศึกษากับ

การพัฒนา กิจกรรมการ

เรียนรูแบบสืบเสาะ แสวงหา

ความรูเปนกลุมรายวิชา 

บริโภคศึกษา สาขาวิชา

ธุรกิจ ศึกษา ภาคปลาย  

 2553  

4/2554-

6/2554 

อ . เมธิน ีวงศวานิช 

รัมภกาภรณ  

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

10,000 - 10,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

75. การพัฒนาความรูและ

ความ สามารถในการใช

เทคโนโลยี เพ่ือการสอน

เนื้อหาวิชาเฉพาะสําหรับ

นิสิตฝกประสบการณ 

วิชาชีพครู  

6/2554-

5/2555 

รศ . สิริพร ทิพยคง   

( หัวหนาโครงการ )  

ผศ . พงศประพันธ พงษโสภณ  

อ . ชนิศวรา เลิศอมรพงษ  

อ . อังคณา ออนบุญเอื้อ   

อ . ภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร   

คณะ

ศึกษาศาสตร  

100,000 - 100,000 

76. การพัฒนารูปแบบการ

สอนเพ่ือ สงเสริมทักษะการ

คิดวิเคราะห ของนิสิตใน

รายวิชาการพัฒนา ภาษา

สําหรับเด็กปฐมวัย  

10/2553-

5/2554 

ผศ . ชลาธิป สมาหิโต   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร  

9,000 - 9,000 

77. การศึกษาอัตลักษณ

ของคณะ ศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร   

5/2554-

8/2554 

ผศ . วิสุทธ์ิ วิจิตรพัชราภรณ   

( หัวหนาโครงการ )  

อ . สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล   

รศ . วิกร ตัณฑวุฑโฒ  

คณะ

ศึกษาศาสตร  

 

20,000 - 20,000 

78. การเรียนรูโดยใช

เทคนิคการต้ังคําถามในวิชา

จิตวิทยาการศึกษา ของนิสิต

ระดับปริญญาตรี  

คณะศึกษkศาสตร 

มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร  

11/2553-

6/2554 

ผศ . มนัสนันท หัตถศักด์ิ   

 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

3,000 - 3,000 

79. ผลการฝกอบรมการ

ผลิตสื่ออิเล็คทรอนิกสของ

ครูสังกัดสํานักงาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัด

จันทบุรี 

10/2553-

5/2554 

รศ . สุรชัย ประเสริฐสรวย   

 

ภาควิชา

เทคโนโลยี

การศึกษา  

คณะ

ศึกษาศาสตร   

10,000 - 10,000 

80. การพัฒนาระบบการ

เรียนรูอิเล็กทรอนิกส วิชา

เทคโนโลยีการศึกษา

เบ้ืองตน 

10/2553-

12/2554 

รศ . ณรงค สมพงษ  

 

ภาควิชา

เทคโนโลยี

การศึกษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

20,000 - 20,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

81. การศึกษาความพึง

พอใจ ของมหาบัณฑิตดุษฎี

บัณฑิต และผูใชบริการท่ีมี

ตอภาควิชา เทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษา 

ศาสตร ปการศึกษา   

2553 - 2554 

7/2554-

8/2554 

รศ . จงกล แกนเพ่ิม  

 

ภาควิชา 

เทคโนโลยี

การศึกษา  

คณะ 

ศึกษา ศาสตร 

2,000 - 2,000 

82. การประเมินและพัฒนา

หลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการวิจัย และ

ประเมินทางการศึกษา  

6/2554-

1/2555 

รศ . บุญเรียง ขจรศิลป   

( หัวหนาโครงการ )  

รศ . พรทิพย ไชยโส     

ผศ.ดร.วสันต ทองไทย   

ผศ . ฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธ์ิ   

อ . สุนทรา โตบัว   

อ . วารุณี ลัภนโชคดี   

อ . พิกุล เอกวรางกูร   

ภาควิชา

การศึกษา  

คณะ

ศึกษาศาสตร 

5,000 - 5,000 

83. การพัฒนา

ความสามารถในการคิด

วิเคราะหของนิสิตในระดับ

บัณฑิตศึกษาโดยใชแผนท่ี

ความคิด 

12/2553-

11/2554 

ผศ.ดร . วสันต ทองไทย   

 

 

ภาควิชา

การศึกษา  

คณะ

ศึกษาศาสตร 

5,000 - 5,000 

84. การพัฒนาชุดการ

เรียนรูดวยตนเอง เร่ืองการ

วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

10/2553-

10/2554 

อ . สุนทรา โตบัว   

 

ภาควิชา

การศึกษา  

คณะ

ศึกษาศาสตร 

5,000 - 5,000 

85. การพัฒนารูปแบบการ

จัดการ ความรูของภาควิชา

การศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

10/2553-

10/2554 

อ . สิทธิกร สุมาล ี  

 

ภาควิชา

การศึกษา  

คณะ 

ศึกษาศาสตร 

 

5,000 - 5,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

87. การบูรณาการแนวคิด

จิตตปญญาศึกษาในการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณของนิสิต

ในรายวิชาจริยธรรมวิชาชีพ

สําหรับผูบริหารทาง

การศึกษา 

2553-2554 รศ.ดร.สุชาดา นันทะไชย ภาควิชา

การศึกษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

5,000 - 5,000 

88. การพัฒนาเว็บไซต

ฐานความรูนวัตกรรมในการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวย

ตนเองของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2553-2554 ผศ.ดร.ชนิศวรา  

เลิศอมรพงษ 

ภาควิชา

การศึกษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

5,000 - 5,000 

89. นักวิทยาศาสตรใน

ทรรศนะของนิสิตจบใหม

สาขาการสอนวิทยาศาสตร 

 

2553-2554 ดร.ศศิเทพ ปติพรเทพิน ภาควิชา

การศึกษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

5,000 - 5,000 

90. การประเมินหลักสูตร 

ศึกษา ศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชา พัฒนอาชีวศึกษา  

1/2554-

8/2554 

อ . อนุชัย รามวรังกูร   

( หัวหนาโครงการ )  

รศ . พนิต เข็มทอง  

อ . นลินรัตน รักกุศล  

ผศ . จินตนา กาญจนวิสุทธ์ิ  

อ . สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล   

ภาควิชา

อาชีวศึกษา 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

15,000 - 15,000 

91. การวิเคราะหงาน

วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยา

การศึกษาและการแนะแนว 

2554-2555 ดร.มฤษฎ  แกวจินดา คณะ

ศึกษาศาสตร 

10,000 - 10,000 

92. การพัฒนาทักษะการ

คิดเชิงสังเคราะหของนิสิต

ระดับปริญญาตรี คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

2555 อ.กัลพฤกษ  พลศร คณะ

ศึกษาศาสตร 

10,000 - 10,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของ

โครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

93. สื่อนวัตกรรมการ

พัฒนาความฉลาดทาง

สุขภาพของนิสิตสาขาวิชา

สุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2555 อ.นันทนภัส  เกตนโกศัลย คณะ

ศึกษาศาสตร 

10,000 - 10,000 

94. ความเครียดจากงาน 

และผลของการปฏิบัติงาน :  

บทบาทการสงอิทธิพลผาน

ความผูกพันตอเปาหมาย

งาน  ความเชื่อในความมี

ประสิทธิภาพโดยรวม และ

ความพึงพอใจในงานของ

อาชีวศึกษา 

2554 -

2555 

ดร.อนุชัย  รามวรังกูร คณะ

ศึกษาศาสตร 

10,000 - 10,000 

95 .ประสิทธิพลของการ

จัดการเรียนรูวิชาคายพัก

แรมและการศึกษานอก

สถานท่ี 

2554 -

2555 

อ.นพรัตน ศุทธิถกล คณะ

ศึกษาศาสตร 

10,000 - 10,000 

96. การพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนเกี่ยวกับ

อาเซียนในวิชาโฟลคดานซ 

2555 อ.อัจฉรา เสาวเฉลิม คณะ

ศึกษาศาสตร 

10,000 - 10,000 

97. การประเมินความ

ตองการจําเปนของครู 

1/2555 -

4/2555 

ดร.พิกุล  เอกวรางกูร 

ดร.อังคณา  ออนบุญเอื้อ 

ดร.เอกรัตน  ศรีตัญู 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

3,000 - 3,000 

98. การสังเคราะหงานวิจัย

ของคณะศึกษาศาสตร 

8/2554 -

3/2555 

ดร.พิกุล  เอกวรางกูร 

ดร.อังคณา  ออนบุญเอื้อ 

ดร.เอกรัตน  ศรีตัญู 

น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน 

คณะ

ศึกษาศาสตร 

10,000 - 10,000 
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของโครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

99 State Implementation 

for  Educational Technology 

of  Ministry of Education 

which  used to Administrate 

the  School ,  Ayuttaya 

Province .  

11/2553-

9/2554 

อ . สมภพ สุวรรณรัฐ  ทุนสวนตัว 20,000 - 20,000 

100. ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมี

อิทธิพลตอ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

ทางการ เรียนของนักศึกษาใน

สถาบัน อุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหา นคร  

1/2554-

10/2555 

ผศ . มนัสนันท หัตถศักด์ิ  

 

ทุนสวนตัว 6,000 - 6,000 

101. การแกไขปญหา

ผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนตํ่า ใน

รายวิชานวัต กรรมและ

กระบวนเปลี่ยนแปลง ทาง

อาชีวศึกษา สําหรับนิสิต ชั้นป

ท่ี  1  สาขาวิชาอาชีวศึกษา  

โดยการเขียนอนุทินและการใช 

แผนท่ีความคิด  ( 

Mind  mapping )  

7/2554-

11/2554 

อ . วรัทยา ธรรมกิตติภพ  

 

ทุนสวนตัว 1,000 - 1,000 

102. ผลของการฝกแบบวงจร

ดวยยาง ยืดท่ีมีตอสมรรถภาพ

ทางกาย เพ่ือสุขภาพของนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

4/2554-

5/2555 

อ . จุฑามาศ บัตรเจริญ   

อ . นาทรพี ผลใหญ  

 

ทุนสวนตัว 20,000 - 20,000 

103. การเรียนรูจากฉลาก

โภชนาการ เคร่ืองด่ืมท่ีไมใช

แลว  :  นวัต กรรมการเรียนรู

เพ่ือพัฒนา ทักษะการคิดเชิง

วิเคราะห  

5/2554-

8/2554 

อ . วรัทยา ธรรมกิตติภพ   

 

ทุนสวนตัว  

 

5,000 - 5,000 

104. ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค

ท่ีเกี่ยว กับการดูแลตนเอง และ

การ พัฒนาบุคลิกภาพ  

3/2554-

12/2554 

อ . นงลักษณ มโนวลัยเลา  

 

ทุนสวนตัว 30,000 - 30,000 

105. ความสัมพันธระหวาง

คุณภาพ ชีวิตกับความพึงพอใจ

ในงาน ของครูอาชีวศึกษาไทย  

1/2554-

1/2555 

อ . อนุชัย รามวรังกูร  

 

ทุนสวนตัว 50,000 
 

50,000 

 
 

    -  
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โครงการ ชวง

ระยะเวลา

ของโครงการ 

(พ.ศ. ..-..) 

ช่ือหัวหนาโครงการและผู

รวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

106. สังเคราะหงานวิจัย

นันทนาการ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ระหวางป  2548  -  2553 

8/2554-

12/2555 

ผศ . สุวิมล ต้ังสัจจพจน   

 

ทุนสวนตัว 10,000 - 10,000 

107. การพัฒนามุมมอง

ธรรมชาติของ วิทยาศาสตร

สําหรับครูวิทยา ศาสตร

ประจําการผานการ 

วิเคราะหบันทึกภาคสนาม

ของ นักวิทยาศาสตร

ปฏิบัติการ  

6/2554- 

10/2554 

ผศ . พงศประพันธ พงษโสภณ   

 

ทุนสวนตัว 5,000 - 5,000 

108. กลองแคลเซียม

มหัศจรรย  :  นวัตกรรมการ

เรียนรูเร่ือง แคลเซียมเพ่ือ

พัฒนาทักษะการ คิดเชิง

เปรียบเทียบ 

5/2554-

8/2554 

อ . วรัทยา ธรรมกิตติภพ   

 

ทุนสวนตัว 6,000 - 6,000 

109. การอนุรักษ การ

พัฒนา ผลิตภัณฑ และการ

พ่ึงตนเอง ของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมจักสาน  ตําบล

บางเจาฉา อําเภอโพธ์ิ ทอง 

จังหวัดอางทอง  

11/2553-

3/2554 

ผศ . จินตนา กาญจนวิสุทธ์ิ  

 

ทุนสวนตัว 2,000 - 2,000 

110. Needs for 

competency  developme

nt in the  information 

technology  utilization by 

the Vocational 

  Education 

Commission  college 

teachers ,  Central   

Region .  

10/2553-

9/2554 

อ . สมภพ สุวรรณรัฐ  

 

ทุนสวนตัว 30,000 - 30,000 

รวม    1,368,333 26,062,999 27,431,332 
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 ขอมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ประจําป  

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด (ปงบประมาณ พ.ศ.) 106 118 110 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

88 73 18 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

47 25 12 

รวม 135 98 30 

จํานวนบทความวิจัยที่เก่ียวของ

กับส่ิงแวดลอมและความยั่งยืนที่

ไดรับการตีพิมพเผยแพร  

(ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

- - - 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

- - - 

รวม - - - 

จํานวนบทความวิชาการที่ไดรับ

การตีพิมพเผยแพร  

(ปปฏิทิน พ.ศ.) 

 

 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

- - 1 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

- - - 

รวม - - 1 

จํานวนบทความวิชาการที่

เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมและความ

ยั่งยืน ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

(ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

- - - 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

- - - 

รวม - - - 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยที่

เขารวมประชุมวิชาการ 

 (ปการศึกษา) 

ในประเทศ  86 55 77 

ตางประเทศ 8 18 12 

รวม 94 73 89 

จํานวนอาจารยและบุคลากรวิจัยที่

นําเสนอผลงานวิชาการ  

(ปการศึกษา) 

ในประเทศ  16 13 3 

ตางประเทศ 24 18 5 

รวม 40 31 8 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ

อางอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูล 

 (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  4 5 - 

ตางประเทศ - - - 

รวม 4 5 - 
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รายละเอียด ประจําป  

2552 2553 2554 

จํานวนงานวิจัยที่ไดสราง

นวัตกรรมใหม (ปการศึกษา) 

ในประเทศ  2 4 2 

ตางประเทศ - - - 

รวม 2 4 2 

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุ

สิทธิบัตร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  - 1 - 

ตางประเทศ - - - 

รวม - 1 - 

จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจด

ลิขสิทธ์ิ (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ  5 26 1 

ตางประเทศ - - - 

รวม 5 26 1 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรค (ปงบประมาณ 

พ.ศ.) 

ภายใน  4,664,600 2,621,500 1,368,333 

ภายนอก 24,482,800 24,675,400 26,062,999 

รวม 29,147,400 27,296,900 27,431,332 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่เก่ียวของกับ

ส่ิงแวดลอมและความยั่งยืน 

(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  - - - 

ภายนอก - - - 

รวม - - - 

จํานวนอาจารย/บุคลากรวิจัยที่

ไดรับทุนสนับสนุนวิจัย 

(ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน  25 24 54 

ภายนอก 38 39 53 

รวม 63 63 107 

 

 ขอมูลเครือขายความรวมมือดานการวิจัยกับหนวยงานภายในและตางประเทศ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2554 

ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความ

รวมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการทบทวนกรอบแนวคิด เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ไทย  

UNICEF ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

11/2553-10/2554 820,000 

2. Fifth - year student   

teachers ' classroom action  research 

during thier field  exeperience  

โครงการผลิตนักวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนการสอน

วิทยา ศาสตร  ( วพว .)  

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

11/2553-10/2554 10,000 

3. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พัฒนา

กรรมการสหกรณสู สหกรณไทยเขมแข็ง  

กรมสงเสริมสหกรณ ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

11/2553-9/2554 3,000,000 
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ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความ

รวมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
4. การพัฒนาหลักสูตร คอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต ข้ันพ้ืนฐานสําหรับประชาชน

และ บุคคลท่ัวไป ( โครงการหลัก  :  การ

จัดการ ความรูดานวิชาชีพครูตาม มาตรฐาน

ความรูคุรุสภาดวยคลัง สื่ออิเล็กทรอนิกส 

สงเสริมการ เรียนรูแบบอีเลิรนนิง )  

กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร  

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

8/2554-7/2555 1,000,000 

5. โครงการสรางและพัฒนาแบบ สอบวัด

คุณลักษณะอันพึง ประสงคตามหลักสูตร

แกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธ 

ศักราช  2551 สําหรับผูเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี  6  

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

7/2554-10/2554 400,000 

6. การสืบเสาะท่ีเนนการสะทอน ความคิด

เพ่ือพัฒนาความ สามารถในการวิจัย

ปฏิบัติการใน ชั้นเรียนของนิสิตฝกสอน

วิทยา ศาสตร  

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร และสถาบัน

สง เสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี   ( สสวท .)  

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

7/2554-5/2555 50,000 

7. การลดพฤติกรรมอันไมพึง ประสงคของ

เด็กออทิสติกใน ชั้นเรียนปฐมวัยโดยใชชุด 

เคร่ืองมือบอกเลาเร่ืองราวทาง สังคม  

สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การ เกษตร 

  ( สวก .) 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

10/2553-

10/2554 

200,000 

8. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

6/2554-6/2555 500,000 

9. การพัฒนามาตรฐานหลักสูตร 

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ข้ันพ้ืนฐาน

ของประเทศไทย  

บริษัท เอ็นจิไซน(2008) 

จํากัด 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

10/2553-

10/2554 

2,000,000 

10. ผลของการใชโปรแกรมการ ออกกําลัง

กายดวยน้ําหนักตัวท่ี มีตอสมรรถภาพทาง

กายของ พนักงานบริษัทไทยวาโก  

บริษัท ไทยวาโก จํากัด ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

8/2554-1/2555 30,000 

11. การออกแบบโปรแกรมการออก กําลัง

กายสําหรับผูใชแรงงาน ไทย กรณีศึกษา :  

โปรแกรมการ ออกกําลังกายดวยยางยืด

และ ยืดเหยียดกับการพัฒนาความ แข็งแรง

และความยืดหยุน ของกลามเนื้อของ

พนักงาน  บริษัทแกรนดสปอรต จํากัด  

บริษัทแกรนดสปอรต 

จํากัด 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

1/2554-12/2554 30,000 

12. แรงจูงใจในการสะสมตรา ไปรษณียากร

เพ่ือการสะสมใน กลุมเด็กและเยาวชน  

บริษัทไปรษณียไทย จํากัด ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

8/2554-2/2555 200,000 
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ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความ

รวมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การดูแลชวยเหลือและการแนะแนว 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการ สรางเสริม

สุขภาพ   

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

4/2554 - 9/2554 1,200,000 

14. โครงการพัฒนาระบบการแนะ แนวใน

โรงเรียน   

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการ สรางเสริม

สุขภาพ  

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

10/2553-9/2556 100,000 

15. การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ บริหาร

การศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

10/2553-9/2556 1,000,000 

16. การจัดการความรูดานวิชาชีพครู ตาม

มาตรฐานความรูคุรุสภาดวย คลังสื่อ

อิเล็กทรอนิกส สงเสริม การเรียนรูแบบ 

อีเลิรนนิง  

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดม ศึกษา  

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

4/2554-4/2555 3,000,000 

17. การพัฒนารูปแบบการจัดการ ศึกษา

ตามแนวคิดเศรษฐกิจ สรางสรรค  

มูลนิธิปวย อึ้งภากรณ 

(ธนาคารแหงประเทศไทย) 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

9/2554-8/2555 2,000,000 

18. โมเดลเชิงสาเหตุการเรียนรู อยางมี

ความสุขตามแนวปฏิรูป การศึกษาของ

นักเรียน อาชีวศึกษา สถาบันบริหารธุรกิจ 

สันติราษฎร  

สถาบันบริหารกิจสันติ

ราษฎร 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

10/2553-

10/2554 

50,000 

19. แนวทางในการดําเนินงานทาง 

การศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคมอา เซียน  :  

ปญหาอุปสรรค และขอ เสนอแนะ  

สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

6/2554-3/2555 60,000 

20. สถานภาพพลศึกษาในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

8/2554-9/2554 1,499,999 

21. บทวิพากษวิธีวิทยาการวิจัยทาง 

การศึกษาในประเทศไทย  

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

10/2553-9/2556 400,000 

22. สมรรถวิสัยของครูในการออก แบบ

ชุดฝกทักษะการคิดข้ันสูง สําหรับนักเรียน

ระดับประถม ศึกษา  

สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

9/2554-9/2555 1,050,000 

23. โครงการประเมินผลการฝก อบรม

หลักสูตรการฝกอบรม บุคคลภายนอกผูมี

วุฒิปริญญา ตรี ท่ีไดรับการบรรจุแตงต้ังเขา 

รับราชการเปนขาราชการตํารวจ  

ชั้นประทวน  ( กปป .)  ประจําป  2553  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

9/2554-8/2555 363,000 
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ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความ

รวมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
24. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

และศึกษาแนวโนม ของการดําเนินงาน

สํานักงาน ปรมาณูเพ่ือสันติ กรณีศึกษา  

โครงการพัฒนาระบบเฝาระวัง ภัยทางรังสีของ

ประเทศไทย  และโครงการสรางความ ตระหนัก

ดานวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีนิวเคลียร  

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

2/2554-10/2554 600,000 

25. การติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของ สท .  ตามแผน ปฏิบัติ

ราชการประจําปงบ ประมาณ พ . ศ .  2554  

ในระดับ ผลลัพธ  

สํานักงานสงเสริมสวัสดิ

ภาพและ พิทักษเด็ก

เยาวชน ผูดอยโอกาส 

และผูสูงอายุ 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

11/2553-5/2554 4,000,000 

26. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การ

ทดสอบทางการศึกษาแหง ชาติ  

สํานักพัฒนานวัตกรรม

การจัดการ ศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

7/2554-3/2555 200,000 

27. การเลนพ้ืนบานของเด็กไทยใน เขต

กรุงเทพมหานคร  

องคการ  UNESCO  

 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

10/2553-9/2554 150,000 

28. การติดตามผลการพัฒนาครูท้ังระบบ 

ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

3/2554-2/2555 200,000 

29. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูปฐมวัยระดับสูงรุน 1)  

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

8/2554- 

5/2555  

10,000 

30. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูปฐมวัยระดับสูงรุน 2) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

31. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูปฐมวัยระดับกลางรุน 1) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

32. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ2554  

(ครูปฐมวัยระดับกลางรุน 2) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 
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ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความ

รวมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
33. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554  

(ครูปฐมวัยระดับกลางรุน 3) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

34. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยและ

บูรณาการระดับปฐมศึกษารุน 1) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

35. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยและ

บูรณาการระดับปฐมศึกษารุน 2) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

36. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนรุน 1) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

37. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 (ครูภาษาไทยระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนรุน 2) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

38. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

39. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 (ครูภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

40. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 (ครูสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา รุน 1) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

41. ผลการประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 (ครูสังคมศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา รุน 2) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 
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ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความ

รวมมือ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท) 
42. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 (ครูแนะแนวรุน 1) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

43. การประเมินโครงการพัฒนาครูท้ัง

ระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 (ครูแนะแนวรุน 2) 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหทุนสนับสนุน 

การทําวิจัย 

5/2554-10/2554 10,000 

 

1.9.7 การบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะศึกษาศาสตร              

            (อยูในฐานขอมูลสํานักงานบริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1. โครงการประเมินมาตรฐานงาน

สุขศึกษาในสถานบริการ

สาธารณสุข สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ป 2553 

 / กระทรวงสาธารณสุข รศ. สุพัฒน  

ธีรเวชเจริญชัย 

38,860 

2. โครงการติดตามประเมินผลและ

ศึกษาแนวโนมของการดําเนินงาน

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาระบบ

เฝาระวังภัยทางรังสีของประเทศ

ไทยและโครงการสรางความ

ตระหนักดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีนิวเคลียร 

 / สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ รศ.ดร.พนิต  เข็มทอง 60,000 

3. การประเมินผลการฝกอบรม

หลักสูตรการฝกอบรม

บุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิปริญญา

ตรีท่ีไดรับการบรรจุแตงต้ังเขารับ

ราชการเปนขาราชการตํารวจชั้น

ประทวน (กปป.) ประจําป 2553 

 / สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผศ.ดร.วสันต   

ทองไทย 

36,300 

4. โครงการพัฒนาครูท้ังระบบ

ภายใตโครงการไทยเขมแข็ง

ปงบประมาณ 2554 

 / สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รศ.ดร.เรณุมาศ  

มาอุน 

477,900 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

5. โครงการหลักสูตรหลากหลายวิธี

สอนและวิธีเรียนรูของเด็กปฐมวัย : 

จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

 / สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รศ.ดร.ปทมาวดี   

เลหมงคล 

110,400 

6 โครงการวิจัยเร่ืองรูปแบบการ

สงเสริมและพัฒนาครูสูความ 

เปนเลิศ 

 / คุรุสภา ดร.พิกุล  เอกวรางกูร 60,000 

7. การจัดทําแบบประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกระบบระดับชาติ 

 / สํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบ

การศึกษาและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) 

ผศ.ดร.วสันต      

ทองไทย 

20,000 

8. แรงจูงใจในการสะสมตรา

ไปรษณียากรเพ่ือการสะสมในกลุม

เด็กและเยาวชน 

 / บริษัทไปรษณียไทย ผศ.ดร.ฉัตรศิริ           

ปยะพิมลสิทธ์ิ 

20,000 

9. โครงการประเมินผลการ

ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับ

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

ในระดับอุดมศึกษา 

 / สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

ดร.พิกุล  เอกวรางกูร 15,000 

10. โครงการวิจัย เร่ือง การ

ประเมินผลโครงการอาหาร

ปลอดภัยของกองพัฒนาศักยภาพ

ผูบริโภคป งบประมาณ 2554 

 / กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.กรัณฑรัตน 

บุญชวยธนาสิทธ์ิ 

35,000 

11. การประเมินผลโครงการ

รณรงคอยาหลงเชื่องาย  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 / กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.กรัณฑรัตน 

บุญชวยธนาสิทธ์ิ 

30,000 

12. โครงการการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาดานการอาชีวศึกษา 

 / สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

รศ.ดร.วิกร ตัณวุฑโฒ 73,700 

13. โครงการการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานของ  

สท. ตามแผนปฏิบัติบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ในระดับผลลัพธ 

 / สํานักงานสงเสริมสวัสดิ

ภาพและพิทักษ เยาวชน 

ผูดอสยโอกาส และ

ผูสูงอายุ (สท.) 

ผศ.ดร.สมสุดา 

ผูพัฒน 

400,000 

รวม     1,377,160 
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 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไมอยูในฐานขอมูลสํานักงาน

บริการวิชาการ) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1. โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตร

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตข้ัน

พ้ืนฐานของประเทศไทย 

 / กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

รศ.จงกล  แกนเพ่ิม 1,800,000 

2. โครงการบริการวิชาการแก

ชุมชนในตางจังหวัด 

 / โครงการปริญญาโท   

ภาคพิเศษ ภาควิชา

เทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

รศ.สุรชัย    ประเสริฐสรวย 120,000 

3. โครงการฝกอบรมบนเว็บเร่ือง

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

การศึกษาสําหรับครู 

 / ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.สาโรช  โศภีรักข 20,000 

4. โครงการสัมมนาวิชาการ 

แลกเปลี่ยนความคิดพรอมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สาม ดานการอาชีวศึกษา 

(มิถุนายน – กันยายน 2554) 

 / ภาควิชาอาชีวศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

ดร.สูติเทพ   ศิริพิพัฒนกุล 35,502 

5. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาอาชีพกลุมแมบาน

เกษตรกรโครงการสายใยรักแหง

ครอบครัว 

 / ภาควิชาอาชีวศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

ดร.วรรณคดี  สุทธินรากร 40,000 

6. การสัมมนา เร่ือง นําคุณธรรม

เสริมสรางความดี...เร่ิมปลูกฝงได

ต้ังแตวัยเด็ก 

 / ภาควิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.ปทมาวดี  เลหมงคล 52,000 

7. การสัมมนา เร่ือง การ

ประเมินผล ระดับนานาชาติของ 

PISA : การคิดวิเคราะหและการ

แกปญหาคณิตศาสตรในชีวิตจริง 

/ / ภาควิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.ปทมาวดี  เลหมงคล 3,000 

8. การสัมมนาวิชาการ เร่ือง การ

ประเมินการเรียนรูมิติของการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนในยุคปฏิรูปรอบสอง 

/ / ภาควิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.ปทมาวดี  เลหมงคล 10,000 

9. โครงการพัฒนาผูบริหารและ

ผูเกี่ยวของกับการศึกษาระดับ

ปฐมวัย รุนท่ี 3 สถานศึกษา

ปฐมวัยกับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม 

 / ภาควิชาการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.ปทมาวดี เลหมงคล 1,040,000 
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โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

10. โครงการปาฐกถาทางวิชาการ 

เร่ือง จากงานประจํา...สูงานวิจัย 

 / ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการ 

แนะแนว 

ผศ.กรกฎา   นักค้ิม - 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การวิจัยในชั้นเรียน

ระดับอุดมศึกษา 

 / คณะศึกษาศาสตร ดร.พิกุล  เอกวรางกูร 72,000 

12. โครงการอบรม เร่ือง การ

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 / คณะศึกษาศาสตร ดร.พิกุล  เอกวรางกูร 5,000 

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การถายภาพเบ้ืองตน 

 / คณะศึกษาศาสตร ดร.พิกุล  เอกวรางกูร - 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการและวิจัย ภาควิชาพล

ศึกษา โครงการเสวนาวิชาการ 

เร่ือง การสรางผลงานสูสากล 

/  ภาควิชาพลศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร 

ผศ.ดร กรัณฑรัตน  

บุญชวยธนาสิทธ์ิ 

4,720 

15. โครงการพัฒนาอาจารยดาน

วิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิจาก

ตางประเทศ 

/ / ภาควิชาพลศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร 

รศ.ดร.กรรวี  บุบชัย 96,750 

16 โครงการประชุมวิชาการ

นันทนาการ คร้ังท่ี 9  เร่ือง การ

การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการ

สําหรับผูสูงอายุ 

/ / ภาควิชาพลศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร 

ผศ. สุวิมล ต้ังสัจจาพจน 16,800 

รวม     3,315,772 

 

 

 

 

 

                 

ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในช้ันเรียน 
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 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป) คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ.  

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 40 55 29 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 1,785 5,299 2,969  

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 1,212,872.00 17,117,000.000 4,692,932 

มูลคา (บาท) - - - 

1.9.8 การบริหารและการจัดการ 

รายการ ปการศึกษา 

2552 2553 2554 

จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

94 43 89 

- จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการในประเทศ 

86 25 77 

- จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน

วิชาการตางประเทศ 

8 18 12 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 
68 68 72.5 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

68 68 72.5 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพตางประเทศ 

- 5 6 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพในระดับชาติ 

2 3 2 

- ดานการวิจัย - 1 - 

- ดานศิลปวัฒนธรรม 1 1 2 

- ดานอ่ืนๆ 1 1 - 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ

หรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

2 - - 

- ดานการวิจัย 2 - - 

- ดานศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ดานอ่ืนๆ - - - 

คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่ 

สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 

- 4.02 4.03 
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1.9.9 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2554 

ทรัพยากรที่อยูในความ

รับผิดชอบของหนวยงาน 

เนื้อที่/จํานวน มูลคา (บาท) มูลคาการใชประโยชน 

(บาท) 

รอยละของการใช

ประโยชน

ทรัพยากร 

ที่ดิน 1200.00  ตารางเมตร - - 100 

อาคาร 1 1808.40 ตารางเมตร 3,700,000.00 3,700,000.00 100 

อาคาร 2 1020.35 ตารางเมตร 5,523,960.00 5,523,960.00 100 

อาคาร 3 ศูนยปฏิบัติการ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1250.00 ตารางเมตร 47,039,200.00 47,039,200.00 100 

ยานพาหนะ 5 คัน  3,336,778.00 3,336,778.00 100 

รวม - 59,599,938.00 59,599,938.00 100 

1.9.10 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา ช่ือผลงาน 

2552 คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดรับรางวัลระดับดีมาก 
ประเภทคุณภาพการใหบริการ/แนวปฏิบัติที่ดี จากผลงาน “เสริมสรางระบบทํางาน PDCA สําหรับ
กิจกรรมพัฒนานิสิต” 

2553 คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดรับรางวัลระดับดี 
ประเภทภาพรวมองคประกอบคุณภาพ จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป
การศึกษา 2552”  

2554 

 

 

 

- คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดรับรางวัลระดับดี
เย่ียม ประเภทหนวยงานคุณภาพ จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป
การศึกษา 2553” 
- คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลดีเย่ียมประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

จากการนําเสนอ เรื่อง โครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใส คณะศึกษาศาสตร  
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1.10 ท่ีต้ัง พ้ืนท่ี ลักษณะอาคารและพ้ืนท่ีใชสอย  

คณะศึกษาศาสตร ปจจุบนัมีอาคารสํานักงานและเพื่อการเรียนการสอนทั้งหมด 3 อาคารดังน้ี 

อาคาร 1 เปนอาคาร 4 ช้ัน สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2516 (ช้ัน 4 ตอเติมเพิ่มเมื่อ พ.ศ. 2549) เปนที่ต้ังของ

สํานักคณบดี สํานักงานเลขานุการคณะ ศูนยจัดการคุณภาพการศึกษา ศูนยการศึกษาเชิงหรรษา ศูนยวิจัยและ

บริการวิชาการ หองประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ  ณ นคร หองประชุม ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ และหองเรียน จํานวน 14 

หอง 

 

 

 

 

 

 

อาคาร 2 เปนอาคาร 3 ช้ัน สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2518 เปนที่ต้ังของหองประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ 

งานบริการการศึกษา  ศูนยวัสดุการศึกษา ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และหองเรียน จํานวน 3 หอง 

 

  

 

 

 

 

อาคาร 3 อาคารศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เปนอาคาร 4 ช้ัน สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2536 

เปนที่ต้ังของศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาการศึกษา 

ภาควิชาอาชีวศึกษา หองประชุม 1 และหองเรียน จํานวน 3 หอง ในป พ.ศ. 2554 ไดดําเนินการตอเติมช้ัน 5 เพื่อ

ใชเปนหองเรียน จํานวน 11 หอง 
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ลักษณะทางกายภาพของคณะ 

รายการ จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร) 

พื้นที่ทั้งหมด 12,000 

พื้นที่ทั้งหมดที่เปนอาคาร 3,356.7 

- พื้นที่ใชสอยทั่วไป 3,356.7 

- พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร - 

พื้นที่ทั้งหมดที่เปนสีเขียวภายนอกอาคาร 1,414 

พื้นที่ทั้งหมดที่เปนถนน 5,600 

ขอมูลอาคาร 

ช่ืออาคาร ปที่เร่ิมใช พื้นที่ใชสอย  

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบอาคาร

ประหยัดพลังงาน (ใช/ไมใช) 

อาคาร 1 2514 1,808.40 ไมใช 

อาคาร 2 2516 1,020.35 ไมใช 

อาคาร 3 ศูนยปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2534 1,250.00 ไมใช 
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บทท่ี 2  

การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปการศึกษา 2554 

2.1.1 ผลการดําเนินงานดานผลิตบัณฑิต 

2.1.1.1 หลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2554 รวมทั้งสิ้น 29 หลักสูตร แยกเปนระดับ

ปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 23 หลักสูตร ประกอบดวยระดับปริญญาโท 15 หลกัสูตร ระดับปริญญา

เอก 7 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ในปการศึกษา 2554 ไดดําเนินการดังน้ี 1) ปรับปรุง

หลักสูตร จํานวน 18 หลักสูตร 2) ขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม จํานวน 3 หลักสูตร ไดแกหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาสังคม และสาขาการสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษา หลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาตรีควบโท 6 ป) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร เพื่อเปดสอนในปการศึกษา 2555 

นอกจากน้ียังไดดําเนินการเพื่อเสนอขอเปดหลักสูตรนานาชาติจํานวน 2 หลักสูตร ไดแกหลักสูตรระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งมีแผนงานจะเปดในภาคปลาย ปการศึกษา 2555 

และหลักสูตรใหมระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาเปรียบเทียบนานาชาติ ซึ่งมีแผนงานจะเปดสอนในภาคตน ป

การศึกษา 2556  3) ขออนุมัติปดหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู

และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาตรีควบโท 6 ป) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร หลักสูตรใหม และ 

4) จัดทํา มคอ. 2 ครบทุกหลักสูตร  

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการหลักสูตรระดับคณะ ซึ่งประกอบดวยตัวแทน

จากทุกภาควิชาเปนกรรมการ และคณะกรรมการระดับภาควิชาที่มีตัวแทนจากทุกสาขาวิชาเปนกรรมการ 

รับผิดชอบควบคุม กํากับใหทุกหลักสูตรมีการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทําใหการประสานงานใน

ดานหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย 

สําหรับหลักสูตรในปการศึกษา 2554 มีการประเมินหลักสูตรทุกระดับการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ระเบียบการศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ความตองการของสังคมและเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียน รวมทั้งสนอง

นโยบายของมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและเพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน โดยปรับสัดสวนการ

รับนิสิตบัณฑิตศึกษาแผน ก ในทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งคณะศึกษาศาสตรมี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอนมีจํานวนรอยละ 79.31 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา และมีจํานวนนิสิตที่เนนการวิจัยรอยละ 37.54 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ดําเนินการ

เพื่อเปดหลักสูตรนานาชาติ จัดหลักสูตรการศึกษา online และหลักสูตรที่เนนเฉพาะวิทยานิพนธ ในสาขาวิชา
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หลักสูตรและการสอน ดําเนินการปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร (มคอ.1) นอกจากน้ีมีการทําวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรตาม

กรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมตอไป 

2.1.1.2  อาจารย 

ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบการคัดเลือกอาจารยเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งดานคุณวุฒิ 

ความรู และความสามารถในการสอนและการวิจัย รวมทั้งมีการสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองใหมีคุณวุฒิและ

ความเช่ียวชาญเพิ่มข้ึนเหมาะสมกับการทําหนาที่อาจารยผูสอนในแตละสาขาวิชา โดยการจัดโครงการพัฒนา

อาจารยทั้งในภาพรวมของคณะและภาควิชาอยางสม่ําเสมอ มีผลใหสัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอกตออาจารยประจํามีการพัฒนาดีข้ึน โดยมีรอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอกเพิ่มข้ึน

จากเดิมรอยละ 61.74 เปนรอยละ 72.73 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว สําหรับสัดสวนของอาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยยังไมเปนไปตามเปาหมาย 

เน่ืองจากมีอาจารยใหมจํานวนมากแทนอาจารยที่เกษียณอายุราชการ จึงตองการการพัฒนาตอไป อยางไรก็ตามใน

ปน้ีมีจํานวนอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารยจํานวน 3 คน ระดับผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 9 คน รวม 12 คน และขอประเมินการสอน จํานวน 3 คน ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการตามแผนงาน

และโครงการที่สนับสนุนใหอาจารยไดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเน่ือง  

คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดและดําเนินการตามแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย ให

สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะศึกษาศาสตร ในเรื่องการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และ

การเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)) 

โดยผานการประชุมคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบดวยตัวแทนอาจารยจากภาควิชาตางๆ และบุคลากรสาย

สนับสนุนดานวิชาการซึ่งเปนหัวหนางานบริการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน

กอนเริ่มปการศึกษา มีการแบงงาน และมอบหมายงานใหคณะกรรมการรับผิดชอบ และมีการดําเนินงานตามแผน 

มีการสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองของอาจารย (Need assessment) โดยมีโครงการวิจัยเพื่อสํารวจ

ความพรอมของคณาจารย บุคลากร และนิสิต ในการจัดการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน มี

การสํารวจความตองการในการอบรม จัดหาสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เชน โครงการสงเสริมการสอน

โดยใชโปรแกรมคลิปวีดิทัศนดานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และสื่อการศึกษาจาก UNESCO ตามแผนงานของ

คณะกรรมการหองปฏิบัติการทรัพยากรสื่อและนวัตกรรมการศึกษา  

ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการพัฒนาอาจารย ดังน้ี   

1) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เครือขายการศึกษาไทย: กลไกสูประชาคมอาเซียน  

2) โครงการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนดวย ICT 

และการวิจัยในช้ันเรียน  
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3) โครงการใหความรูแกอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี  

4) โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554  

5) โครงการสัมมนาโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง “Risks and Protective Factors in 

Childhood: International Perspectives”  

6) โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง “Qualitative Research in 

Education”  

7) โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากรชาวตางประเทศ Prof. Dr. Sam Stern เรื่อง The 

Experiences in Educational Research: International Perspectives  

8) โครงการสัมมนา Best Practice เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเรียนการสอนและการวิจัย  

9) โครงการสงเสริมการสอนโดยใชโปรแกรมคลิปวีดิทัศนดานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ  

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรยังไดมีการสนับสนุนใหคณาจารยของคณะรวมกันทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน โดยในภาคปลาย ปการศึกษา 2554 มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแหงชาติ 

(วช.) คือ การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อสงเสริมความรูความสามารถในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะของ

นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยวัตถุประสงคขอหน่ึงของโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารย คือ 

การศึกษากระบวนการนิเทศของอาจารยพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกดานความรูความสามารถในการสอนเน้ือหาวิชา

เฉพาะ  

คณะศึกษาศาสตรไดจัดสรรทุนโดยมีกองทุนคณะศึกษาศาสตรเพือ่สนับสนุนคณาจารยในการศึกษาและ

ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในตางประเทศ และสนับสนุนทุนการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ และกองทุนสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการพัฒนาทั้งการศึกษา และจัดทําผลงาน และคณะ

ศึกษาศาสตรไดจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ University Northern 

Colorado (UNC) ในการสงคณาจารยของคณะศึกษาศาสตรที่สําเร็จการศึกษาในประเทศไทยใหมีประสบการณ

ตางประเทศ ซึ่งในปการศึกษา 2554 มีอาจารยจากภาควิชาตางๆ เขารวมโครงการ จํานวน 4 คน  

คณะศึกษาศาสตรมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยสงเสริมใหบุคลากรทั้งคณะไดรับการตรวจ

สุขภาพประจําป และการออกกําลังกาย นอกจากน้ี มีการจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหบุคลากรที่เปนพนักงาน

เงินรายได และยังมีโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนทั้งคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งผูไดรับการคัดเลือก

จะไดรับการประกาศเกียรติคุณ จัดการสัมมนาบุคลากรและการศึกษานอกสถานที่ทั้งในและตางประเทศเพื่อเปน

ขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรและเปนการเพิ่มเติมประสบการณที่กวางข้ึน นอกจากน้ียังมีการจัดสรรทุนการ

พัฒนาและฝกอบรมแกบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะศึกษาศาสตรมีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา

มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยการจัด

โครงการจัดการความรูโดยใหอาจารยที่ไปรับการอบรมทั้งในและตางประเทศมาถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับ

เพื่อนอาจารย เพื่อนําประสบการณตางๆ ไป พัฒนาการเรียนการสอน การจัดโครงการสัมมนาอาจารยผูสอนเพื่อ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ปญหาและการ
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แกปญหาการจัดการเรียนการสอน สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนไดจัดใหมีการประชุมหัวหนางาน เพื่อติดตาม

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและพัฒนางานที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพอาจารยที่แตงต้ังโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยในรอบปการศึกษา 2554 มีการจัดประชุมจํานวน 3 

ครั้ง มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยการแจงขอมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผานที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ และการแจงเวียนทางเอกสารถึงคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 

รวมทั้งจัดทําการตูนเพื่อใหความรูและสงเสริมจรรยาบรรณในสารศึกษาศาสตรเปนประจําทุกเดือน การจัดปาย

นิเทศใหความรูเรื่องจรรยาบรรณ และมีการจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการและชวยวิชาการ โดยในปน้ีไดจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการและชวยวิชาการ ประจําป 2554 และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพรอมมอบโลใหแกบุคลากรดีเดน 

ในวันที่ 11 มกราคม 2555 และการลงขาวผูที่ไดรับรางวัลตางๆ ทางจรรยาบรรณทั้งในสารศึกษาศาสตร พรอมทั้ง

จัดปายนิเทศรายนามบุคลากรดีเดนสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร และในเว็บไซตคณะศึกษาศาสตรถือเปนการ

นําเสนอแบบอยางที่ดีและการใหความรูดานจรรยาบรรณประการหน่ึงดวย  

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครอง

คน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนตามเกณฑที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ประจําป 2554 ได

กําหนดไว ซึ่งในป 2554 มีบุคลากรสายวิชาการไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดนและระดับดี จํานวน 14 คน 

และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและชวยวิชาการไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรระดับดีเดนและระดับชมเชย

จํานวน 15 คน ทั้งน้ีมีบุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร 2 คน ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนของ

มหาวิทยาลัย  

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน สําหรับแผนการพัฒนาอาจารย คณะกรรมการวิชาการไดประเมินแผนงานของคณะกรรมการและติดตาม

การดําเนินงานของคณะกรรมการแตละฝาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 

พิจารณาผลการประเมินโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ข้ึนในปกอนมาเปนขอมูลในการตัดสินใจทํา

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนในปปจจุบัน ในสวนของการพัฒนาคณาจารย ภาควิชาไดนําผลการพัฒนา

อาจารยไปใชในการวางแผนพัฒนาคณาจารยตอไป 

2.1.1.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรใหความสําคัญกับการจัดทําประมวลการสอน (course syllabus) โดยประสานงาน

กับภาควิชาในการจัดทําประมวลการสอนซึ่งมีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งนิสิตสามารถทราบโครงสรางของวิชาตาม

ประมวลการสอนไดจาก Homepage ของคณะ ในการจัดการเรียนการสอนเนนการใชกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแนวการสรางองคความรูดวยตนเอง (constructivism) การแสวงหาความรูดวยตนเอง การเรียนรูจากการ
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ทํางานการฝกประสบการณวิชาชีพในโรงเรียน การใชสื่อและนวัตกรรมการสอนที่หลากหลายเพื่อสนองความ

แตกตางระหวางบคุคล รวมทั้งการใชสื่อเทคโนโลยีมาชวยสอน เชน e-learning การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต 

การใชวีดิทัศนการสอนของ Teacher TV จากประเทศอังกฤษ และ UNESCO เนนกระบวนการคิดและการปฏิบัติ

จริงทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยกําหนดใหนิสิตไดฝกปฏิบัติงานในโรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันทาง

วิชาชีพในชุมชนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา และรวมทั้งการเชิญอาจารยพิเศษและผูรูในชุมชนเขามามีสวนในการจัดการ

เรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนิสิตไดนําความรูความสามารถที่ไดเรียนไปใชในสถานการณจริง เชน 

การจัดนิสิตเปนฝายตอนรับผูเขารวมประชุมในการจัดประชุมวิชาการของคณะฯ และจัดใหนิสิตเปนผูชวยอาจารย

ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตางๆ เปนตน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครูใหแก

นิสิต นอกจากน้ีมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารยจากภาควิชาและสาขาวิชาตางๆ

มารวมกันทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งเปนผลจากการทําวิจัย รวมทั้งเมื่อมีการสงอาจารยไปอบรมหรือมี

ประสบการณในตางประเทศ จะจัดโครงการจัดการความรูใหมาถายทอดแลกเปลี่ยนความรูในที่ประชุมกรรมการ

คณะ หรือที่ประชุมอาจารยผูสอนของสาขาวิชา 

ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนใชระบบประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยทุกรายวิชามี

การจัดใหนิสิตและอาจารยไดประเมินประสิทธิภาพการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สามารถประมวลผลการ

ประเมินใหแกอาจารยผูสอน หัวหนาภาควิชา และคณบดี ใชเปนขอมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนตอไป สรุปผลการประเมินอาจารยของนิสิต/รายวิชาประจําปการศึกษา 2554 ทั้งภาคตนและภาค

ปลาย ในแตละภาคมีผลการประเมิน 2 ระยะ โดยผลการประเมินในภาคตนครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ย 4.52 และครั้งที่ 2 มี

คาเฉลี่ย 4.58 ประเด็นที่เห็นไดชัดที่มีคาในระดับสูงที่สะทอนบทบาทของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ คือ อาจารยเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยไดช้ีแจงวัตถุประสงครายวิชา

วามุงใหไดรับความรู ความคิด ความสามารถ เจตคติ และเน้ือหาที่อาจารยจัดใหครอบคลุมคําอธิบายรายวิชาและ

วัตถุประสงคที่กําหนด ผลการประเมินในภาคปลายครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ย 4.53 และครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.53 ผลการ

ประเมินเปนไปในทํานองเดียวกับภาคตน  

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยโดยนิสิต 

ประจําปการศึกษา 2554 ทั้งภาคตนและภาคปลายโดยผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของหลักสูตร 

ที่ประชุมสาขาวิชา ภาควิชา และสรุปสงคณะฯ ซึ่งคณะไดแจงใหนิสิตทราบผาน web รวมทั้งมีผลการประเมินอยูใน

เกณฑที่ตองปรับปรุง หรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนิสิต อาจารยประจําวิชาไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเองในปการศึกษาถัดไป จากผลการประเมินในภาพรวมของคณะพบวา ประเด็นการนํา

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนแมอยูในระดับดี แตอยูในชวงทาย คณะกรรมการวิชาการของ

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําโครงการพัฒนาอาจารย เชน โครงการสัมมนา Best Practice เพื่อพัฒนาศักยภาพ

อาจารยดานการเรียนการสอนและการวิจัย และโครงการสงเสริมการสอนโดยใชโปรแกรมคลิปวีดิทัศนดาน

การศึกษาจากประเทศอังกฤษ  
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นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตรยังกําหนดใหทุกภาควิชาที่มีหลักสูตร มคอ.2 จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา ในกรณีที่หลักสูตร

ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว  

คณะกรรมการหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร ดูแล ติดตามใหมีการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี

จากทั้งนิสิตและอาจารย กรรมการประจําสาขาวิชาซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรตางๆ จัดประชุมสัมมนาอาจารยผูสอน

เพื่อพิจารณา ติดตาม วิเคราะหการดําเนินการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลของแตละรายวิชา เชน 

โครงการสัมมนาอาจารยผูสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  

2.1.1.4 นิสิต 

ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิตโดยปรากฏอยูในรายงานการวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 เมื่อครบรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ไดนําผลจากการสํารวจ

คุณลักษณะที่พึงประสงคมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และ

สัมฤทธิผลทางการเรียน ในระดับหลักสูตร ไดจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับอาจารย

ผูสอนในประเด็นการทวนสอบในแตละรายวิชา โดยพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี การ

วัดและประเมินผล ปญหาและขอเสนอแนะ  

คณะศึกษาศาสตรสนับสนุนในดานทรัพยากรและแหลงการเรียนรู เชน หองสมุด หองพักนิสิต มีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาดานคุณลักษณะและความสามารถดานภาษาอังกฤษ การจัดหองปฏิบัติการ

สื่อการศึกษา (Educational Media Lab) ที่นิสิตสามารถใชสื่อวีดิทัศนการสอนจาก Teacher TV ประเทศอังกฤษ 

และ UNESCO และการจัดหองปฏิบัติการการสอนแบบจุลภาค (Microteachimg Lab)  

คณะศึกษาศาสตรจัดโอกาสใหนิสิตเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

อยางตอเน่ือง เชน ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรจัดโอกาสใหนิสิตนําเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียนในการ

ประชุมสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร การมอบหมายงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหเขาฟงและ

นําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การประชุมระดับชาติ และนานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการที่เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิตระดับปริญญาตรีตอเน่ือง

ตลอดทั้งป อาทิเชน คายปลูกจิตสํานึกศึกษาศาสตร ปฐมนิเทศมอบลูกเปนศิษย...มอบชีวิตเปนครู วันไหวครูคณะ

ศึกษาศาสตร สงางามอยางไทยสูนิสิตวัยใส และวันปจฉิมนิเทศ เปนตน และระดับบัณฑิตศึกษา อาทิเชน โครงการ

จิตวิทยาคาราวะคณาจารย 2554 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และโครงการสัมมาทิฐิและวันข้ึนป

ใหม คณะศึกษาศาสตร: คุณภาพชีวิตที่ดีป 55 เปนตน 
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คณะศึกษาศาสตรไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการ

นําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ และโครงการคายประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการวิทยานิพนธ เปนตน 

2.1.2 ผลการดําเนินงานดานการวิจัย  

คณะศึกษาศาสตรตระหนักถึงพันธกิจดานการวิจัยในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุงเนนผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพ และสามารถช้ีนําดานการศึกษาแกสังคมได โดยมีการดําเนินงานดังน้ี 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีคุณภาพ

และนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง มีการจัดสรรทุนและจัดหาแหลงทุนจากภายนอกคณะ และภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานสนับสนุนทุนและหนวยงานที่ใชผลประโยชนจากการวิจัย 

ผลการดําเนินงานที่ผานมา ไดทํางานวิจัยใหกับหนวยงานตางๆ ไดแก คุรุสภา สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ UNICEF บริษัทไปรษณียไทย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ บริษัทเอ็นจิไซน (2008) จํากัด บริษัทไทย

วาโก จํากัด 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยโดยจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ

เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

การเผยแพรผลงานวิจัย 

3. สรางความตระหนักและกระตุนใหอาจารยนําผลงานวิจัยไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

สงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีไดทํางานวิจัยในช้ันเรียน และสงเสริมใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไดเขามามีสวนรวม

ในงานวิจัยของอาจารย เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง  

4. มีการสังเคราะหงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตรในรอบ 3 ปที่ผานมา เพื่อใชเปนแนวทางในการ

กําหนดทิศทางและนโยบายดานการวิจัยของคณะศึกษาศาสตรตอไป 

2.1.3 ผลการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม 

  คณะศึกษาศาสตรมีพันธกิจดานการบริการวิชาการใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในคณะ ภายนอก

คณะ และภายนอกมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานดังน้ี  

  1. สรางเครือขายกบัหนวยงานภายนอกใหการจัดบริการวิชาการ ไดแก กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน และบริษัทแปลนฟลอคิดส นอกจากน้ีไดเปนศูนยเครือขายในโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ภายใตแผนปฏิบัติ

การไทยเขมแข็ง ปงบประมาณ 2554 รวมกับคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการใหบริการพบวา 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตรในทุกๆ ดาน สงผลใหมีการมอบหมายให

คณะศึกษาศาสตรไดรับผิดชอบในการใหบริการวิชาการอีกในปตอไป 

  2. มีการสํารวจศักยภาพและความเช่ียวชาญของอาจารยในคณะศึกษาศาสตร มีการทํางานวิจัยเรื่อง 

สภาพและปญหาในการประเมินวิทยฐานะของครู สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน งานวิจัยเรื่อง การประเมิน
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ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของคร ูเพื่อนํามาใชในการวางแผนการบริการวิชาการใหสอดคลองกับ

ความตองการตอไป  

  3. มีการประเมินโครงการทุกครั้งที่จัด และมีการทําวิจัยติดตามผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบตาม

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ปงบประมาณ 2554 เพื่อนําผลที่ไดมาใชในการวางแผน และปรับปรุงการใหบริการใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

  4. มีการสงเสริมและกระตุนใหอาจารยนําผลการบริการมาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเปดโอกาส

ใหนิสิตไดมีสวนรวมในการบริการวิชาการ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีรายวิชาสัมมนา ที่

เนนใหนิสิตไดนําความรูที่ไดรับ มาใหบริการวิชาการตามความเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชาและการตอยอด

ผลงานวิจัย 

2.1.4 ผลการดําเนินงานดานกิจกรรมพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตรมีนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาควบคูกับการสงเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับชีวิตประจําวันทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 1.พัฒนา

ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. พัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ 3.พัฒนาดานการเสริมสรางทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 4.พัฒนาดานกีฬาและสุขภาพ และ 5.พัฒนาดานจิตอาสาและจิตสาธารณะ เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสแสดงออก

ถึงลักษณะภาวะผูนํา การแกไขปญหา การทํางานเปนทีม และแสดงออกในความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนตอ

ชุมชนและสังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาอัตลักษณของคณะศึกษาศาสตรในการเปนผูที่สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค 

สามัคคี โดยคณะศึกษาศาสตรมีแผนงานการพัฒนานิสิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกิจกรรมพัฒนานิสิตดําเนินการ

โดยคณะกรรมการดําเนินงานสโมสรนิสิตที่มาจากการเลือกต้ัง ประกอบดวย นิสิตในสาขาวิชาตางๆ 6 สาขาวิชาใน

ระดับปริญญาตรี 

การดําเนินการกิจกรรมของสโมสรนิสิตและสาขาวิชาตางๆ น้ันจะตองผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตของคณะกอนดําเนินการ ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดรูปแบบ

คณะกรรมการดังกลาว โดยมอบหมายใหรองคณบดีฝายพัฒนานิสิตเปนประธาน และมีคณะกรรมการที่

ประกอบดวยคณาจารยจากสาขาวิชาตางๆ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนรวมเปนกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 19 ทาน 

ซึ่งทําหนาที่ ดูแล ใหคําปรึกษา และใหการสนับสนุนการดําเนินการดานกิจกรรมพัฒนานิสิตแกสโมสรนิสิต 

คณะศึกษาศาสตร โดยมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร 2 ลักษณะคือ 

1. การจัดกิจกรรมโดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตเปนผูรับผิดชอบ โดยมีโครงการที่จัดข้ึนในปการศึกษา 

2554 เปนจํานวนทั้งสิ้น 18 โครงการ แยกเปนการพัฒนาทักษะของนิสิต 5 ดานคือ 

1.1 พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย 1.โครงการคายปลูกจิตสํานึกศึกษาศาสตร  

2. โครงการมอบลูกเปนศิษย...มอบชีวิตเปนครู 3.วันไหวครูมหาวิทยาลัย 4. วันไหวครูคณะศึกษาศาสตร 5.วันรับ-สง

เสด็จในงานพระราชทานปริญญาบัตร 6.วันปจฉิมนิเทศ และ 7.โครงการเสริมสรางระเบียบวินัยในตนเอง 

1.2 พัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ ประกอบดวย 1.โครงการเสริมสรางทักษะการสอนและ 

2.โครงการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรู ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี
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1.3 พัฒนาดานการเสริมสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ประกอบดวย 1.โครงการพี่นอง

รวมรองเพลง 2.โครงการ ED-DAY ED-NIGHT 3.โครงการสงางามอยางไทยสูนิสิตวัยใส 4.โครงการอบรมทักษะ

ความเปนผูนํานิสิต และ 5. โครงการประกวดรองเพลงมหาวิทยาลัย 

1.4 พัฒนาดานกีฬาและสุขภาพ ประกอบดวยโครงการกีฬา 5 สถาบัน  

1.5 พัฒนาดานจิตอาสาและจิตสาธารณะ ประกอบดวย 1.โครงการศึกษาศาสตรสูสังคม  

2.วันพัฒนาคณะ 3.คายครูอาสาพัฒนาชนบท และ 4.วันพัฒนาสโมสรนิสิต 

ผลการประเมินในภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมโดยการประเมินตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของ

โครงการผานทุกโครงการ 

2. การจัดกิจรรมของนิสิตสาขาวิชาตางๆของคณะศึกษาศาสตร ที่จะเนนความเปนเลิศในแตละ

สาขาวิชาของทั้ง 6 สาขาวิชา และเสริมความเขมแข็งดานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมนิสิตเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมี

กิจกรรมที่จัดโดยสาขาวิชาจํานวน 15 โครงการโดยแยกเปน 6 สาขาวิชาไดแก 

1. สาขาวิชาพลศึกษา มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 3 กิจกรรม คือ 1. โครงการพัฒนา

ประสบการณในการบริหารจัดการแขงขันกีฬา 2. โครงการมวยมหาวิทยาลัย และ3.โครงการพัฒนาศักยภาพการ

เปนผูฝกสอนการออกกําลังกายในศูนยบริการเอกชนเพื่อเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. สาขาวิชาสุขศึกษา มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2 กิจกรรม คือ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นิสิตสุขศึกษา และ 2.โครงการสุขศึกษาเชิงรุก 

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2 กิจกรรม คือ 1.โครงการเปด

โลกทัศนวิชาชีพคหกรรมศาสตรศึกษา และ 2.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

4. สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2 กิจกรรม คือ  

1. โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติและฝกทักษะ SME และ 2.โครงการ Bus analysis 

5. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2 กิจกรรม คือ 1.โครงการคาย

คณิตศาสตรสรางอัจฉริยะครั้งที่ 8 และ 2.โครงการเสวนาประสาคณิตศาสตรครั้งที่ 8 

6. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 4 กิจกรรม คือ 1.โครงการเอพลัส

ครั้งที่ 6 2. โครงการเอพลัสครั้งที่ 7 3.โครงการวิทยาศาสตรสูชุมชน และ 4. โครงการ Talk ASEAN 

ซึ่งการประเมินโดยภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมโดยการประเมินตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการผานทุก

โครงการ 

ดวยผลการดําเนินการดานการสงเสริมและพัฒนานิสิตมีการทํางานเปนทีมรวมกันทั้งคณะกรรมการฝาย

พัฒนานิสิต นิสิตสาขาวิชาตางๆและสโมสรนิสิต โดยใชหลักและกระบวนการ PDCA ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดําเนินงาน จึงทําใหมีโครงการโดดเดนมากมาย เชน 

1. โครงการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรู ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม พทุธศักราช 2555 โดยนําแนวทางตามพระราชดําริ ดานการจัดการ

ทรัพยากรนํ้ามาดําเนินงาน และเพื่อใหนิสิตนักศึกษา สาขาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ไดพัฒนาความรูและทักษะใน
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การจัดการเรียนรู  และเกิดเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพของนิสิตนักศึกษา สาขาครุศาสตร /

ศึกษาศาสตรโดยการแขงขันมีทีมที่เขารวมจาก 8 สถาบัน และทีมจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ไดรับรางวัลชมเชย 

2. กิจกรรมรณรงคระเบียบวินัยในคณะ คณะศึกษาศาสตรไดตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ในการรณรงคการแตงกายถูกระเบียบของนิสิตมาโดยตลอด โดยการรณรงคผานสื่อตางๆ การมอบโลรางวัลนิสิต

ตัวอยาง ทําใหนิสิตคณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลความประพฤติดีในพิธีไหวครูมหาวิทยาลัย และนิสิตยังไดรับรางวัล

เปนผูประพฤติดีจากโครงการธนาคารความดีที่จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

3. โครงการสงางามอยางไทยสูนิสิตวัยใส ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานจากมหาวิทยาลัย และยัง

ไดรบัรางวัลคุณภาพจากสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. โครงการศึกษาศาสตรสูสังคมและโครงการครูอาสาพัฒนาชนบท เปนโครงการที่ใหนิสิตไดรวมพัฒนา

โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณทางการศึกษา โดยฝกใหนิสิตไดมีจิตอาสาและนําความรูความสามารถของตนถายทอด

สูชุมชนได 

5. โครงการอบรมทักษะผูนํานิสิต เปนโครงการที่จะพัฒนาความรูและทักษะที่สงเสริมภาวะผูนํา โดยจะ

นําหลักการ PDCA เขามาเปนหลักหัวใจที่สําคัญในการแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ียังไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ในการวางแผนดําเนินกิจกรรมอีกดวย 

ซึ่งกิจกรรมดังกลาวน้ันไดจัดข้ึนทั้งภายในและภายนอกคณะศึกษาศาสตร รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย

ดวย นอกจากน้ีคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตรวมกับคณะกรรมการดําเนินงานสโมสรนิสิต จัดกิจกรรมตามแผนงาน

พัฒนานิสิตที่วางไวและมีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการที่ไดดําเนินการผานมาแลว ในป

การศึกษา 2554 โดยผานโครงการอบรมทักษะผูนํานิสิตและสัมมนาคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต และรายงานให

คณบดี รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต และกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตไดมีการนําผลการประเมิน

โครงการมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม/โครงการในปการศึกษาถัดไป 

2.1.5 ผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนไปตามนโยบายของคณะ

ศึกษาศาสตร ที่ใหมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนวิถีชีวิต ไดแก

ประเพณีไทยในวาระตางๆที่อยู ในวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้ งกิจกรรมที่รังสรรคข้ึนเปนเอกลักษณของ 

คณะศึกษาศาสตร เพื่อความสามัคคีและพัฒนาวิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมดังกลาวเปนไปเพื่อการสืบสาน

วัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสูบุคลากรและนิสิตรุนหลัง นอกจากน้ัน ยังเริ่มมีการสอดแทรกกลิ่นอายของวัฒนธรรม

เพื่อนบานในกลุมประชาคมอาเซียนเขามาผสมผสาน เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีและสรางความเขาใจในวัฒนธรรม

นานาชาติที่อาจมีความคลายและความแตกตางกัน โดยหวังวาความเขาใจความแตกตางกันจะนํามาซึ่งการยอมรับ

และสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการในรอบปการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554 ถึง พฤษภาคม 2555) 

ยังคงเปนไปตามแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตรอยางครบถวน แตมีการขยับ
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เลื่อนชวงเวลาที่จัดดําเนินการบางบางโครงการ ทั้งน้ีเปนผลเน่ืองมาจากการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประสบ

มหาอุทกภัย ในชวงปลายเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554   

โครงการ/กิจกรรมดังกลาวไดแก 

- โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. (มิถุนายน 2554) 

- โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ป 2554 (กรกฎาคม 2554) 

- โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต “ศึกษาศาสตรสีทอง’54”  (กันยายน 2554) 

- โครงการเดินและว่ิงมินิมาราธอน ศึกษาศาสตร มก. (ธันวาคม 2554  เลื่อนมาจากเดือน 

พฤศจิกายน 2554) 

- โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร : ปใหมรังสรรสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตสดใส (มกราคม 2555 เลื่อนมา

จากเดือนธันวาคม 2554) 

- โครงการวันคลายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร (มกราคม 2555 – เลื่อนมาจากเดือนพฤศจิกายน 

2554) 

- โครงการพิธีรดนํ้าดําหัวบูรพาจารย เน่ืองในวันสงกรานต (เมษายน 2555) 

- โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร คณะศึกษาศาสตร “จิตที่สดใส ในรางกายที่แข็งแรง” (พฤษภาคม 

2555) 

     ในสวนของการถายทอดสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไปสูนิสติน้ัน คณะศึกษาศาสตรใชกลยุทธของการ

ใหนิสิตมีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรมขางตนที่คณะศึกษาศาสตรดําเนินการ นอกจากน้ียังมีการบูรณาการและ/

หรือสอดแทรกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขาไปในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตามความ

เหมาะสม  เชน รายวิชาในสาขาคหกรรมศาสตรศึกษา  รายวิชาในสาขาพลศึกษา รายวิชาศึกษาศาสตรพื้นฐาน

(01151111) รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนที่จัดในรูปของรายวิชาโดยตรง ไดแก วิชาพุทธจิตวิทยาเพื่อการศึกษา 

(01166571) 

 นอกจากน้ียังมีการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผานทางกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยอยูในความดูแลของ

รองคณบดีฝายพัฒนานิสิตและคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต  มีงบประมาณสนับสนุนใหสโมสรนิสิต 

คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการ/กิจกรรมที่ชวยใหนิสิตไดเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่งดงาม เห็น

คุณคา และจะเปนผูที่สามารถสืบทอดตอไปภายหนาได ซึ่งในปการศึกษา 2554 น้ี  สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตรได

จัดโครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใส ที่เนนใหนิสิตผูเขารวมไดเขาใจและตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ

ไทย เชน การไหว กิริยามารยาทไทย การแตงกาย เปนตน 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองคประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจํา 

ปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) น้ัน คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 9 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ใชสําหรับหนวยงานที่ทํา

หนาที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุ

เทาน้ัน 

 คณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องคประกอบคุณภาพ และมี

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบงช้ี

ของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย ไดคะแนนเฉลี่ย 4.73 ผลประเมินได

คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปไดดังตารางที ่2.1 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
องคประกอบ    

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบ 

ที่ 1 ปรัชญา 

ปณิธาน 

วัตถุประสงค 

และแผน

ดําเนินการ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

- ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

- ดี 

มาก 

องคประกอบ

ที่ 2 การผลิต

บัณฑิต  

4.39 4.81 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 3.68 3.90 5.00 3.72 3.93 4.77 4.77 3.68 4.35 4.68 4.68 3.72 4.31 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี 

องคประกอบ

ที่ 3 กิจกรรม

การพัฒนา

นิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

- ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

- ดี 

มาก 

องคประกอบ

ที่ 4 การวิจัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.75 3.75 - 3.30 3.30 5.00 5.00 3.75 4.37 4.67 4.67 3.30 3.98 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

พอใช ดี 

องคประกอบ

ที่ 5 การ

บริการทาง

วิชาการแก

สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.75 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 
ดี ดี 

มาก 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (ตอ) 
องคประกอบ   

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบ

ที่ 6 ระบบ

และกลไก

การทํานุ

บํารุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 
ดี 

มาก 
ดี

มาก 
ดี 

มาก 

องคประกอบ

ที่ 7 การ

บริหารและ

จัดการ  

- - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 - 4.03 4.03 - 4.03 4.03 4.75 4.75 4.03 4.61 4.75 4.75 4.03 4.61 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดีมาก ดี ดีมาก 

องคประกอบ

ที่ 8 ระบบ

และกลไก

การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

- ดี

มาก 

ดี ดี - ดี 

องคประกอบ

ที่ 9 ระบบ

และกลไกการ

ประกัน

คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.88 - - 4.71 - 5.00 5.00 4.88 5.00 4.00 4.00 4.71 4.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี 
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ตารางที่ 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (ตอ) 
องคประกอบ   

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

เฉลี่ยรวมทุก

ตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ 

4.55 4.86 4.95 4.94 4.95 4.68 4.67 4.67 5.00 4.18 4.19 5.00 4.02 4.04 4.88 4.88 4.18 4.61 4.73 4.71 4.02 4.44  

ผลการ

ประเมิน 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี

มาก 

ด ี

มาก 

ด ี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ดี ดี

มาก 

ดี ด ี ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ดี

มาก 

ด ี

มาก 

ดี 

มาก 

ด ี ด ี  

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร ในรอบปการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี ้
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนการดําเนินการ ดังน้ี คณะศึกษาศาสตรกําหนดปณิธานวา “ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณดวยปญญาและคุณธรรม”  มี

การจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) มีการ

ถายทอดแผนยุทธของคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน  คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่

ครอบคลุมทุกพันธกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

  สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ 

ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 2.2  

ตารางที่  2.2 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตัง้ ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 8 ขอ 

(ครบ 8 ขอ) 

8 ขอ 

(ครบ 8 ขอ) 

5.00 5.00 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  8 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเปนแผนที่เช่ือมโยง

กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที ่2 

(พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2555) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ 

และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ

ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ป ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-

2554) 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดการสัมมนา เรื่อง การจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-

2554 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ ชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 24 - 25 

กรกฎาคม 2551 โดยไดเชิญทุกภาคสวน ไดแก คณบดี รองคณบดีทุกฝาย หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา หัวหนา

สํานักงานเลขานุการคณะ หัวหนางาน และผูแทนคณาจารยรวมวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคเพื่อ

วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินตนเอง และรวมกันยกรางวิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตรของคณะ

ศึกษาศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธและตัวช้ีวัดความสําเร็จของของแผนยุทธศาสตร (1.1-1-1) 
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 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 คณะศึกษาศาสตรไดจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร คณาจารย 

และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2551-2554 จนในที่สุด

คณะศึกษาศาสตรไดขอสรุปเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552-

2555 (1.1-1-2) ซึ่งแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2551-2554 ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ

ศึกษาศาสตร ครั้งที่ 10/2551 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552-

2555  ทั้งในรูปแบบแผนพับและโปสเตอร (1.1-2-1) แจกใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ นอกจากน้ียังได

ประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตรบน home page ของคณะศึกษาศาสตร (1.1-2-2) เพื่อให

ภาควิชา/สํานักงานเลขานุการคณะไดเขาถึงขอมูล อีกทั้งเปนการประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับทราบโดย

ทั่วถึงกัน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดการสัมมนา เรื่อง การจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ ชลพฤกษรีสอรท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2551 

น้ัน คณะศึกษาศาสตรไดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (1.1-3-1) คณะศึกษาศาสตรไดแปลง

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป เปนแผนงานประจําป (1.1-3-2) โดยนําโครงการที่ตองดําเนินการในแตละรอบปมาจัดทํา

แผนงานประจําป ซึ่งในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรมีแผนงานดังน้ี แผนงานดานการเรียนการสอน 

แผนงานการวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนงานวิเทศสัมพันธ แผนงาน

พัฒนากายภาพ แผนงานพัฒนานิสิต ซึ่งคณะศึกษาศาสตรไดมอบหมายใหรองคณบดี ผูชวยคณบดีฝายตางๆ 

รับผิดชอบและดําเนินการตามแผน และไดแตงต้ังคณะทํางานชุดตาง ๆ รวมดําเนินการ 

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรยังไดจัดทําแผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 

2555-2559 (1.1-3-3) ภายใตแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Action Plan) พ.ศ. 2555-2559 

และแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553-2555 โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาวเปนแผนที่สอดคลอง

กับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยที่แถลงตอสภามหาวิทยาลัย เปนแผนที่สามารถปฏิบัติไดจริง ตามศักยภาพ 

ความพรอมและทิศทางที่ควรพัฒนาในอนาคต บนฐานของการพึ่งพาตนเอง ในการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2555-2559 เกิดจากการมีสวนรวมของหนวยงานภายในคณะ และ

รวมกันรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดตัวบงช้ีในแผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร (1.1-4-1) แผนงานประจําป  

(1.1-4-2) ซึ่งแผนงานประจํา ปการศึกษา 2554 ประกอบดวยแผนงานดานการเรียนการสอน แผนงานการวิจัย 
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แผนงานบริการวิชาการ แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แผนงานวิเทศสัมพันธ แผนงานพัฒนากายภาพ 

แผนงานพัฒนานิสิต โดยไดกําหนดเปาหมายของตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนดวย 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ  

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกลาว (1.1-5-1) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา 

คณะศึกษาศาสตรกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนทางการปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเปนการ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําภาคตน ปการศึกษา 2554 และครั้งที่ 2 เปนการรายงานผลการดําเนินงานประจํา

ภาคปลาย ปการศึกษา 2554 (1.1-6-1) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ในคราวประชุมครัง้ที่ 10/2554 ไดพิจารณาผลการ

ดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2554 ตามตัวบงช้ีคุณภาพ ในรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554(1.1-7-1) 

และไดพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ  

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะไป

ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ป 2555 - 2559 โดยผานที่ประชุมของภาควิชาและ

คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร โดยที่ประชุมไดพิจารณาตัวบงช้ีและเปาหมายความสําเร็จของโครงการ 

รวมทั้งงบประมาณที่จะใชดวย (1.1-8-1)  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ขอ 8 ขอ 5.00  5.00 7 ขอ บรรล ุ 8 ขอ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ขอ 8 ขอ 5.00  5.00 7 ขอ บรรล ุ 8 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 เอกสารการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของ

คณะศึกษาศาสตร ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2551-2554 

1.1-1-2 แผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552-2555  

1.1-2-1 แผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552-2555 

แบบโปสเตอร  

1.1-2-2 www.edu.ku.ac.th 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  คณะศึกษาศาสตร 

1.1-3-2  แผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2554 

1.1-3-3 แผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2555-2559  

1.1-4-1 แผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552-2555 

1.1-4-2 แผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2554 

1.1-5-1 แผนปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2554 

1.1-6-1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ประจําภาคตน  

ปการศึกษา 2554 และภาคปลาย ปการศึกษา 2554 

1.1-7-1 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2554 

1.1.8-1 แผนปฏิบัติการ ป 2555-2559 คณะศึกษาศาสตร 
 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 คณะศึกษาศาสตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดังน้ี คณะศึกษาศาสตร

มุงผลิตบัณฑิตที่สมบูรณดวยปญญาและคุณธรรม มุงสรางความเขมแข็งทางวิชาชีพศึกษาศาสตร มีการพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีแผนพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการและมีความกาวหนาในวิชาชีพ  จัดบริการสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู เชน หองปฏิบัติการ อุปกรณทางการศึกษา จุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต ศูนย

วัสดุการศึกษา เปนตน นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตรยังจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกนิสิตดวย 
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  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.77 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ                                                  

ไดคะแนนเฉลี่ย 4.68 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางท่ี 2.3  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต  4.77 4.68 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ)  

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ)  

5.00 5.00 

2.2 อาจารยประจําที่มวีุฒิปริญญาเอก รอยละ  60 80 72.73 89.5 72.18 5.00 5.00 

110 124 

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ  30 21 19.09 33 26.61 3.18 4.44 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

4 ขอ 

(ขอ 1, 2, 3 

และ 5)  

5.00 3.00 5.00 3.00 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

5.00 5.00 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน 

การสอน 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

5.00 5.00 5.00 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 6 6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

5.00 5.00 5.00 5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 5.00 5.00 

\ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

มหาวิทยาลยั และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหประเมิน

ตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการ

รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 

    (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 

3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม

กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ี

ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ีที่กําหนดใน

แตละป ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 

3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน

ในขอ4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัว

บงช้ีและทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา

เอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา

เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง

หลักสูตร และมีการกําหนดคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุง โดยข้ันตอนใน

การดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรเริ่มตนจากคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรระดับภาควิชา 

ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 3 คน ผูทรงคุณวุฒ/ิผูเช่ียวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยาง

นอย 2 คน (หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนอยางนอย 1 คน) ดําเนินการจัดทํารางหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรพรอมทั้งแนบรายงานผลการวิจัยสถาบันซึ่งมีการศึกษาความคิดเห็นจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต 

ความตองการของสังคม รวมทั้งการประเมินหลักสูตร จากน้ันเสนอรางหลักสูตรตอที่ประชุมภาควิชาแลวเสนอตอ

คณะกรรมการหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตรพิจารณาใหเปนไปตามเกณฑของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมี

เอกสารแสดงข้ันตอนการทํางานชัดเจนเปนลําดับ จากน้ันนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร

ใหความเห็นชอบกอน นําเสนอคณะกรรมการการศึกษา มก. ใหความเห็นชอบสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใน

กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการ

การศึกษา มก. จากน้ันจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใหเปดสอนไดตามกําหนดเวลาที่ระบุ โดยในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรได

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 18 หลักสูตร ขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม จํานวน 3 หลักสูตร (2.1-1-1) และได

จัดทํา มคอ. 2 ครบทุกหลักสูตร นอกจากน้ียังไดดําเนินการเพื่อเสนอขอเปดหลักสูตรนานาชาติจํานวน 2 หลักสูตร 

ไดแก หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งมีแผนงานจะเปด

ในภาคปลาย ปการศึกษา 2555 (2.1-1-2) และหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาเปรียบเทียบ

นานาชาติ ซึ่งมีแผนงานจะเปดในภาคตน ปการศึกษา 2556 (2.1-1-3) 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยหาก

หลักสูตรใดไมมีการเปดสอนนับต้ังแตไดรับอนุมัติหลักสูตร ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป หรืออาจารยประจําหลักสูตร 

และ/หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือภาควิชาพิจารณา

แลวเห็นสมควรปดหลักสูตร ใหเสนอขอปดหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษา มก. ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปดหลักสูตรตอสภา

มหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติปดหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (2.1-2-1) เน่ืองจากคุรุสภายกเลิกการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ูทั่วประเทศ และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาตรีควบโท 6 ป) สาขาวิชาการ

สอนวิทยาศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 (2.1-2-2) ซึ่งไดดําเนินการตามนโยบายการใหทุนครูพันธุใหมและกรอบ

หลักสูตรของสํานักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัย แตจากการเสนอหลักสูตร
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ไป สกอ. ไดรับแจงจาก สกอ. วายังไมมีกรอบการพิจารณาหลักสูตร 6 ป ประกอบกับรัฐบาลระงับการใหทุน

สนับสนุนนิสิตในหลักสูตรดังกลาว ในปการศึกษา 2555 เน่ืองจากรัฐบาลจะตองนํางบประมาณไปใชในการจัดการ

ปญหาอุทกภัย 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตอง

มีการประเมินผลตาม “ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให

ประเมินตามตัวบงช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก

สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย (หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

ในปการศึกษา 2554 ทุกภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ มคอ.1 

ระดับปริญญาตรี และทุกหลักสูตรมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ืองโดย

กําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต การใชผลการวิจัยสถาบันที่สะทอนถึงความตองการและความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบงช้ีที่กําหนด (2.1-3-1) และมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานตอผูเกี่ยวของและสาธารณชน (2.1-3-2) และสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรสาขาวิชาชีพ) 

ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่มาจาก

องคกรวิชาชีพ (คุรุสภา) อยางนอย 1 คน (2.1-3-3)  

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม

กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงช้ี

ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรระดับภาควิชา และคณะกรรมการหลักสูตรคณะ

ศึกษาศาสตรทําหนาที่รับผิดชอบควบคุม กํากับ และติดตามใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 

ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการวิจัยสถาบันที่อยูในรอบของการปรับปรุงทุกหลักสูตร  

คณะศึกษาศาสตร โดยคณะกรรมการหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร ทําบันทึกแจงการดําเนินการที่เกี่ยวของ

กับการปรับปรุงหลักสูตร การจัดทําหลักสูตรใหม การจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ 

โดยผานทางกรรมการหลักสูตรซึ่งมีตัวแทนของแตละภาควิชา หัวหนาภาควิชา และที่ประชุมกรรมการคณะ เชน 
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การแจงใหดําเนินการใหมีการจัดทํา มคอ. 2 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา ในกรณีที่หลักสูตรดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว (2.1-4-1) และมีบันทึกขอความติดตามการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอายุเกิน 5 ป และ

การจัดทํา มคอ. 2 (2.1-4-2)  

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตน

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงช้ี

ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร 

ทุกภาควิชาของคณะศึกษาศาสตรมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่บริหารงานหลักสูตร พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร และควบคุมกํากับใหการดําเนินงานหลักสูตรเปนไปตามตัวบงช้ีในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน

ครบทุกตัวบงช้ีและทุกหลักสูตร (2.1-5-1) โดยในปการศึกษา 2554 มีหลักสูตรที่ตองทํา มคอ. 7 จํานวน 5 

หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา 2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตรศึกษา 3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 4) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา 5) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 

และ ง) 

ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท 

เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนรอยละ 79.31 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา โดยมี

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก จํานวน 11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก และแผน ข จํานวน 5 

หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 7 หลักสูตร รวม 23 หลักสูตร (2.1-7-1)  

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

คณะศึกษาศาสตร มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

โดยในปการศึกษา 2554 มีจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 999 คน มีนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ในระดับปริญญาโทในทุกแผนการเรียน จํานวน 855 คน แบงเปนจํานวนนิสิตที่เนนการวิจัย จํานวน 

503 คน และปริญญาเอก จํานวน 309 คน รวมจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ จํานวน 2,163 คน คิดเปนจํานวนนิสิต

ที่เนนการวิจัยรอยละ 37.54 ของจํานวนนิสิตทั้งหมด (2.1-8-1) 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 ตารางการพิจารณาหลักสูตร/รายวิชา ป พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมการหลักสูตร  

คณะศึกษาศาสตร  

2.1-1-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรนานาชาติ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรนานาชาติ 

2.1-1-3 โครงการความรวมมือคณะศึกษาศาสตรและคณะมนุษยศาสตร กับ สถาบันฝกหัดครู IUFM 

ประเทศฝรั่งเศส 

2.1-2-1 เอกสารการขอปดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู

2.1-2-2 เอกสารการขอปดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 (หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบโท 6 ป) 

2.1-3-1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 31 หลักสูตร  

2.1-3-2 www.edu.ku.ac.th 

2.1-3-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วิทยาศาสตร   

2.1-4-1 บันทึกขอความการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอายุเกิน 5 ป และการจดัทํา มคอ. 2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ  

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

ครบ 5 ขอตามเกณฑทั่วไปและ

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-4-2 บันทึกขอความติดตามการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอายุเกิน 5 ป และการจัดทํา มคอ. 2 

2.1-5-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ  

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําสาขา 

2.1-7-1 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีการปรับปรุง ปด และเปดใหมในป 

พ.ศ. 2554 

2.1-8-1 จํานวนนิสิตปจจุบันระดับปริญญาโท แยกคณะ/แผน  

(ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554)  

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 60 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี 

 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ 

2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

เปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หรือ 

2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 107 คน ลาศึกษาตอ 3 

คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 30 คน และปริญญาเอก 80 คน (2.2-1) สําหรับในปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร มี

อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 103.5 คน ลาศึกษาตอ 6 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 31 คน และปริญญาเอก 

72.5 คน 
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 เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 10080
110
   = 72.73  

  คะแนนที่ได =  560
72.73   =  6.06  คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 1 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 72.5 70.05 80 72.73 5.00 5.00 60.00 บรรล ุ 60.00 

103.5 110 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

เง่ือนไขท่ี 1 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.2 72.5 70.05 89.5 72.18 5.00 5.00 60.00 บรรล ุ 60.00 

103.5 124 

หมายเหตุ : กรรมการฯ ใชขอมูลบุคลากรจากกองการเจาหนาที ่

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 ขอมูลจํานวนอาจารยในรายงานการประเมนิตนเอง 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี 

 1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5 หรือ 

2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่

ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 1. คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ  

2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน 

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 107 คน ลาศึกษาตอ 3 

คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 34 คน และรองศาสตราจารย 21 คน (2.3-1) และมีจํานวน

อาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารยจํานวน 3 คน ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 9 คน 

รวม 12 คน และขอประเมินการสอน จํานวน 3 คน  

  สําหรับในปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 103.5 คน ลา

ศึกษาตอ 6 คน มีตําแหนงทางวิชาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย 28 คน รองศาสตราจารย 24 คน และศาสตราจารย 

1 คน  

  เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   =   100 
110
21    =  19.09 

 คะแนนที่ได =  5 30
19.09   =  3.18 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คารอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 24 23.19 21 19.09 3.87 3.18 30.00 ไมบรรล ุ 30.00 

103.5 110 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

    เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.3 24 23.19 33 26.1 3.87 4.44 30.00 ไมบรรล ุ 30.00 

103.5 124 

หมายเหตุ :  กรรมการฯ ใชขอมูลจากกองการเจาหนาที ่

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ขอมูลจํานวนอาจารยในรายงานการประเมินตนเอง 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา   ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ

มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

  3.   มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

  5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบติั 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 
 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที ่3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ

ของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ด ีและการสรางขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ 

ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

1.1 คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดและดําเนินการตามแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย ใหสอดคลอง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคณะศึกษาศาสตรในเรื่องการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และการเตรียม

ความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)) โดยผาน

การประชุมคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบดวยตัวแทนอาจารยจากภาควิชาตางๆ และบุคลากรสายสนับสนุน

ดานวิชาการซึ่งเปนหัวหนางานบริการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการมีการจัดทําแผนการดําเนินงานกอนเริ่มป

การศึกษา มีการแบงงาน และมอบหมายงานใหคณะกรรมการรับผิดชอบ และมีการดําเนินงานตามแผน (2.4-1-1 

และ 2.4-1-2) นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรมีการวิเคราะห Need assessment โดยมีโครงการวิจัยเพื่อสํารวจ

ความพรอมของคณาจารย บุคลากร และนิสิต ในการจัดการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

(2.4-1-3) มีการสํารวจความตองการในการอบรม (Training needs) ของอาจารยในการพัฒนาศักยภาพอาจารย 

คณะศึกษาศาสตร (2.4-1-4) และเพื่อเปนการเพิ่มพูนศักยภาพอาจารยในดานการเรียนการสอนและการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมนิสิตในการเขาสูประชาคมอาเซียน คณะศึกษาศาสตรไดจัดหาสื่อการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษ เชน โครงการสงเสริมการสอนโดยใชโปรแกรมคลิปวีดีทัศนดานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ 

(2.4-1-5) และสื่อการศึกษาจาก UNESCO ตามแผนงานของคณะกรรมการหองปฏิบัติการทรัพยากรสื่อและ

นวัตกรรมการศึกษา (2.4-1-6) 

นอกจากน้ีเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเรียนการสอนและการวิจัย คณะศึกษาศาสตรไดมี

การสํารวจความตองการในการพัฒนาของคณาจารยดานตางๆ จากทุกภาควิชา พบวา อาจารยสวนใหญสนใจเขา
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รวมโครงการในหัวขอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทางการเรียนการสอน (17 คน) และหัวขอการเขียนบทความ

ทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษ (17 คน) รองลงมาคือหัวขอ Research Based Learning (13 คน) สําหรับระยะเวลา

ที่เหมาะสมในการจัดโครงการ อาจารยสวนใหญเห็นวาควรจัดในวันเวลาราชการในชวงปดภาคการศึกษา (2.4-1-4) 

จากผลที่ไดจากการสํารวจ คณะศึกษาศาสตรจึงไดจัดโครงการสัมมนา Best Practice ข้ึน (2.4-1-7) นอกจากน้ี ยัง

ไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 

ถึง 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 โดยโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สงเสริมใหคณาจารยไดพัฒนาแนวคิดทาง

พุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตและนําแนวคิดที่ไดไปพัฒนานิสิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 2) ประเมินระบบอาจารยและหา

แนวทางในการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษา และ 3) ทราบปญหาในการพัฒนานิสิต และรวมกันเสนอแนวทางในการ

ดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรีรวมกัน (2.4-1-8) และเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อความ

เปนเลิศทางวิชาการในสายงานที่รับผิดชอบอยางตอเน่ือง ในปการศึกษา 2554 โดยสรุป คณะศึกษาศาสตรไดจัด

โครงการพัฒนาอาจารย ดังน้ี   

1) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เครือขายการศึกษาไทย: กลไกสูประชาคมอาเซียน (จัด

โครงการในวันที่ 25 สิงหาคม 2554) (2.4-1-9)  

2) โครงการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนดวย ICT และ

การวิจัยในช้ันเรียน (จัดโครงการในวันที่ 14 กันยายน 2554) (2.4-1-10) 

3) โครงการใหความรูแกอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (จัดโครงการในวันที่ 24 สิงหาคม 

2554) (2.4-1-11) 

 4) โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554 (จัดโครงการใน

วันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2555) (2.4-1-8) 

5) โครงการสัมมนาโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง “Risks and Protective Factors in Childhood: 

International Perspectives” (จัดโครงการในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554) (2.4-1-12) 

6) โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง “Qualitative Research in 

Education” (จัดโครงการในวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 26 กันยายน 2554) (2.4-1-13) 

7) โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากรชาวตางประเทศ Prof. Dr. Sam Stern 

เรื่อง The Experiences in Educational Research: International Perspectives (จัดโครงการในวันจันทรที่ 

19 มีนาคม 2555) (2.4-1-14) 

 8) โครงการสัมมนา Best Practice เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง การพัฒนา

ชุดฝกทักษะการคิดข้ันสูง (จัดโครงการในวันจันทรที่ 21 พฤษภาคม 2555) (2.4-1-7) 

 9) โครงการหองปฏิบัติการสื่อและทรัพยากรการศึกษา (2.4-1-15) 

 10) โครงการสงเสริมการสอนโดยใชโปรแกรมคลิปวีดีทัศนดานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ (2.4-1-5)  

11) โครงการสื่อการศึกษาจาก UNESCO (2.4-1-6)  

12) โครงการหองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro-teaching Lab) (2.4-1-16) 
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 นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรยังไดมีการสนับสนุนใหคณาจารยของคณะรวมกันทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน โดยในปการศึกษา 2554 มีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแหงชาติ (วช.) คือ การพัฒนา

โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อสงเสริมความรูความสามารถในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะของนิสิตฝกประสบการณ

วิชาชีพครู โดยวัตถุประสงคขอหน่ึงของโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาจารย คือ การศึกษากระบวนการนิเทศ

ของอาจารยพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศกดานความรูความสามารถในการสอนเน้ือหาวิชาเฉพาะ (2.4-1-17)  

1.2 คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ 

2553-2556 (2.4-1-18) คณะศึกษาศาสตรสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรใหเขารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะการ

ทํางานที่จัดโดยหนวยงานภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน 

(2.4-1-19) โดยมีโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจําปที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน

การทํางาน และเปนโอกาสสรางสัมพันธภาพระหวางเพื่อนรวมงาน อันมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของงานและ

ความสุขของผูทํางาน โครงการน้ีเปนโครงการที่บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนตองเขารวมโครงการ (2.4-1-20)  

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีการสรรหาและคัดเลือกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ บุคลิกภาพ และ

ความสามารถที่จะมาดํารงตําแหนงอาจารยและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร โดยการใชรูปแบบของ

คณะกรรมการคัดเลือกและมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

คณะศึกษาศาสตรไดจัดสรรทุนโดยมีกองทุนคณะศึกษาศาสตรเพื่อสนับสนุนคณาจารยในการศึกษาและ

ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในตางประเทศ และสนับสนุนทุนการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ และกองทุนสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการพัฒนาทั้งการศึกษา และจัดทําผลงาน (2.4-2-1) 

และคณะศึกษาศาสตรไดจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับ University Northern 

Colorado (UNC) (2.4-2-2) ในการสงคณาจารยของคณะศึกษาศาสตรที่สําเร็จการศึกษาในประเทศไทยใหมี

ประสบการณตางประเทศ ซึ่งในปการศึกษา 2554 มีอาจารยรวมโครงการ จํานวน 2 คน คือ ผศ.ดร.นฤมล  

ศราธพันธุ อาจารยภาควิชาอาชีวศึกษา (2.4-2-3) และ อ.ดร.บุญเลิศ อุทยานิก อาจารยภาควิชาพลศึกษา 

(2.4-2-4) 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

คณะศึกษาศาสตรมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยสงเสริมใหบุคลากรทั้งคณะไดรับการตรวจสุขภาพ

ประจําป (2.4-3-1) และเพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง รวมถึงสรางนิสัยในการออกกําลังกาย

อยางสม่ําเสมอควบคูไปกับการทํางาน และเพื่อใหเกิดความสามัคคีและความสัมพันธภาพอันดีในหนวยงานซึ่งสงผล

ใหการทํางานเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตรจึงไดจัดโครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร  

คณะศึกษาศาสตร “จิตที่สดใส ในรางกายที่แข็งแรง” (2.4-3-2) ข้ึน  

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรมีการจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหบุคลากรที่เปนพนักงานเงินรายได และ

ยังมีโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนทั้งคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งผูไดรับการคัดเลือกจะไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณ (2.4-3-3)  
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คณะศึกษาศาสตรไดจัดสัมมนาบุคลากรและศึกษานอกสถานที่ทั้งใน (2.4-3-4) และตางประเทศ (2.4-3-5) 

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรและเปนการเพิ่มเติมประสบการณที่กวางข้ึน นอกจากน้ียังมีการจัดสรรทุน

การพัฒนาและฝกอบรมแกบุคลากรสายสนับสนุน (2.4-3-6)  

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใช

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

คณะศึกษาศาสตรไดมีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา

มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยผานการ

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ภาควิชา และสาขาวิชาตางๆ โดยใชขอมูลที่ไดจากการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารยโดยนิสิต คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการจัดการความรู (2.4-4-1) เชน โครงการสงเสริมการสอน

โดยใชโปรแกรมคลิปวีดิทัศนดานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ (2.4-4-2) ที่คณะไดสงตัวแทนคณาจารยไปเขารับ

การอบรม และคณาจารยที่เปนตัวแทนคณะไดนําความรูกลับมาถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารยทาน 

อื่นๆ ของคณะที่ไมไดเขารวมการอบรม เพื่อนําประสบการณตางๆ ไป พัฒนาการเรียนการสอน การจัดโครงการ

สัมมนาอาจารยผูสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ

วัดและประเมินผลและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ปญหาและการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน (2.4-4-3) 

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนไดจัดใหมีการประชุมหัวหนางาน (2.4-4-4) เพื่อติดตามปญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานที่ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ี ในปการศึกษา 2554 สํานักงานเลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตร โดยงานคลังและพัสดุไดจัดโครงการจัดการความรูเกี่ยวกับระบบบัญชีของโรงเรียนสาธิต       

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุมประกัน

คุณภาพ ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวมุงสรางความรูความเขาใจและทบทวนระเบียบดานงานคลังและพัสดุ เน่ืองจากที่

ผานมางานคลังและพัสดุพบปญหาจากการปฏิบัติงานวา ผูปฏิบัติงานคลังและพัสดุของหนวยงานยอย คือจาก

ภาควิชาและโรงเรียนสาธิตฯ มักไมเขาใจการบันทึกระบบบัญชี สงผลใหการบันทึกในแบบรายงานไมถูกตองและทําให

เกิดความลาชาในการปฏิบัติงานได (2.4-4-5)  

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพอาจารยที่แตงต้ังโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยในรอบปการศึกษา 2554 มีการจัดประชุมจํานวน 3 

ครั้ง มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุนถือปฏิบัติ (2.4-5-1) ดังน้ี  

1. คณะศึกษาศาสตรจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ โดยการแจงขอมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (2.4-5-2) และการแจงเวียนทางเอกสารถึง

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งจัดทําการตูนเพื่อใหความรูและสงเสริมจรรยาบรรณใน

สารศึกษาศาสตรเปนประจําทุกเดือน การจัดปายนิเทศใหความรูเรื่องจรรยาบรรณ และมีการจัดโครงการคัดเลือก

บุคลากรดีเดนสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและชวยวิชาการอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป โดยใน
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ปน้ีไดจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและชวยวิชาการ ประจําป 

2554 และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพรอมมอบโลใหแกบุคลากรดีเดน ในวันที่ 11 มกราคม 2555 ทั้งน้ีทางคณะ

ศึกษาศาสตรถือแนวทางที่สําคัญในการมุงเนนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยในการจัดโครงการ

คัดเลือกบุคลากรดีเดนจะถือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการครองตน ครองคน ครองงาน เปนเกณฑหลักในการ

พิจารณาและเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน อีกทั้งในการจัดโครงการประกาศเกียรติคุณพรอมมอบโล และการลงขาวผู

ที่ไดรับรางวัลตางๆ ทางจรรยาบรรณทั้งในสารศึกษาศาสตร พรอมทั้งจัดปายนิเทศรายนามบุคลากรดีเดนสาย

วิชาการของคณะศึกษาศาสตร และในเว็บไซตคณะศึกษาศาสตรถือเปนการนําเสนอแบบอยางที่ดีและการใหความรู

ดานจรรยาบรรณประการหน่ึงดวย (2.4-5-3) 

2. ในสวนของการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยาง

ตอเน่ืองน้ัน ตลอดในระยะเวลารอบปที่ผานมา คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณฯ ของคณะศึกษาศาสตรไมไดรับ

การแจงถึงการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากรแตอยางใด โดยในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะศึกษาศาสตรประจําเดือนน้ัน คณบดีจะแจงใหทราบอยางสม่ําเสมอถึงขอมูล การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติ หากพบวามีผูรองเรียนดานจรรยาบรรณ ตลอดจนในการประชุมคณาจารยและ

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2554 ไดมีการเนนยํ้าถึงการปฏิบัติตามหนาที่ที่สอดคลองกับจรรยาบรรณอีก

ดวย 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครองตน ครองคน 

ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนตามเกณฑที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเดน ประจําป 2554 ไดกําหนด

ไว ซึ่งในป 2554 มีบุคลากรสายวิชาการไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรดีเดนและระดับดี จํานวน 14 คน และ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและชวยวิชาการไดรับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรระดับดีเดนและระดับชมเชย

จํานวน 15 คน ทั้งน้ีมีบุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร 2 คน ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนของ

มหาวิทยาลัย (2.4-6-1) และมีจํานวนอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย 3 คน ระดับผูชวย

ศาสตราจารย 9 คน รวม 12 คน และขอประเมินการสอน 3 คน (2.4-6-2) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 

คณะศึกษาศาสตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

สําหรับแผนการพัฒนาอาจารย คณะกรรมการวิชาการไดประเมินแผนงานของคณะกรรมการและติดตามการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการแตละฝาย (2.4-7-1 และ 2.4-7-2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

เลขานุการคณะศึกษาศาสตร พิจารณาผลการประเมินโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนที่จัดข้ึนในปกอนมา

เปนขอมูลในการตัดสินใจทําโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนในปปจจุบัน (2.4-7-3) ในสวนของการพัฒนา

คณาจารย ภาควิชาไดนําผลการพัฒนาอาจารยไปใชในการวางแผนพัฒนาคณาจารยตอไป 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 7 ขอ  บรรล ุ 7 ขอ  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

    เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.4 7 ขอ 4 ขอ 5.00 3.00 7 ขอ  ไมบรรล ุ 7 ขอ  

หมายเหตุ :  กรรมการฯ พบวาระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูจากการพัฒนา

มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ยังไมชัดเจน ทําใหไมผานเกณฑขอ 4 สําหรับ

เกณฑขอ 6 การประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

กรรมการฯ ไมพบหลักฐาน ดังน้ัน จึงไมผานเกณฑขอ 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนดวย 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2554 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2554   

2.4-1-2 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน  

ภาคตน ปการศึกษา 2554 

แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน  

ภาคปลาย ปการศึกษา 2554 

2.4-1-3 โครงการวิจัย เรื่อง ความพรอมของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการ

จัดการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

2.4-1-4 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (Training needs) จากแบบสํารวจขอมูล

ในการจัดเตรียมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย คณะศึกษาศาสตร  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-5 โครงการสงเสริมการสอนโดยใชโปรแกรมคลิปวีดีทัศนดานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ 

2.4-1-6 สื่อการศึกษาจาก UNESCO ตามแผนงานของคณะกรรมการหองปฏิบัติการทรัพยากรสื่อ

และนวัตกรรมการศึกษา  

2.4-1-7 โครงการสัมมนา Best Practice เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเรียนการสอนและ

การวิจัยข้ึน  

2.4-1-8 โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ีประจําปการศึกษา 2554 

2.4-1-9 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เครือขายการศึกษาไทย: กลไกสูประชาคมอาเซียน 

2.4-1-10 โครงการประชุมสัมมนาครพูี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศก เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนดวย 

ICT และการวิจัยในช้ันเรียน 

2.4-1-11 โครงการใหความรูแกอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี

2.4-1-12 โครงการสัมมนาโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง “Risks and Protective Factors in 

Childhood: International Perspectives” 

2.4-1-13 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง “Qualitative 

Research in Education” 

2.4-1-14 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากรชาวตางประเทศ Prof. Dr. Sam Stern 

เรื่อง The Experiences in Educational Research: International Perspectives 

2.4-1-15 โครงการหองปฏิบัติการสื่อและทรัพยากรการศึกษา 

2.4-1-16 โครงการหองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค (Micro-teaching Lab) 

2.4-1-17 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อสงเสริมความรูความสามารถในการสอน

เน้ือหาวิชาเฉพาะของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

2.4-1-18 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2553-2556 

2.4-1-19 แฟมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-1-20 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 

2.4-2-1 กองทุนคณะศึกษาศาสตร  

2.4-2-2 บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ (MOU) ของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กับ University Northern Colorado (UNC) 

2.4-2-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 3210/2554 เรื่อง ใหขาราชการไปฝกอบรม  

ณ ตางประเทศ ของ ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธุ 

2.4-2-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 3234/2554 เรื่อง ใหพนักงานไปวิจัย ณ ตางประเทศ 

ของ อ.ดร.บุญเลิศ อุทยานิก 

2.4-3-1 บันทึกขอความ เรื่องการใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 2554 กับบุคลากรของ มก.  

2.4-3-2 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากร คณะศึกษาศาสตร “จิตที่สดใส ในรางกายที่แข็งแรง” 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-3-3 สารศึกษาศาสตร ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554) หนา 3 

2.4-4-2 โครงการสงเสริมการสอนโดยใชโปรแกรมคลิปวีดิทัศนดานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ 

2.4-4-3 โครงการสัมมนาอาจารยผูสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

2.4-4-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะ  

2.4-4-5 โครงการจัดการความรูเกี่ยวกับระบบบัญชีของโรงเรียนสาธิตฯ 

2.4-5-1 รายงานประจําปการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 

2.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  

2.4-5-3 ปายนิเทศรายนามบุคลากรและ 

สารศึกษาศาสตร ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554) หนา 3 

2.4-6-1 สารศึกษาศาสตร ปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554) หนา 3 

2.4-6-2 แบบสรุปจํานวนอาจารยทีข่อตําแหนงทางวิชาการ 

2.4-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2554 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2554   

2.4-7-2 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน  

ภาคตน ปการศึกษา 2554 

แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน  

ภาคปลาย ปการศึกษา 2554 

2.4-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะ 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา  

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ

เครื่อง 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  2.  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น  ๆผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรม

การใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา  

  3.  มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยใน

ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น  ๆอยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดาน

อาหารและสนามกีฬา  

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย

ในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน

อัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน

กายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง 

คณะศึกษาศาสตรมีการจัดการบริการใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชงานทุกภาควิชา จัดเตรียมเครื่อง

คอมพิวเตอรและหองบริการเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนตามสัดสวนจํานวนนิสิตในความดูแล โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

- ภาควิชาการศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกนิสิต จํานวน 33 เครื่อง 

- ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกนิสิต จํานวน 1 เครื่อง  

- ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกนิสิต จํานวน 70 เครื่อง  

- ภาควิชาพลศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกนิสิต จํานวน 10 เครื่อง  

- ภาควิชาอาชีวศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกนิสิต จํานวน 26 เครื่อง  

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรยังมีศูนยวิจัยและบริการวิชาการใหบริการการเรียนการสอนและอบรมเชิง

ปฏิบัติการเปนบริการเครื่องคอมพิวเตอรและหองบริการแบบกลุม จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหบริการแกนิสิต 

จํานวน 40 เครื่อง  

ศูนยวัสดุการศึกษา มีบริการเครื่องคอมพิวเตอรแบบรายบุคคลในพื้นที่ของงานหองสมุด จํานวน 11 เครื่อง 

ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา เปนหนวยงานสวนกลางใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร และหองบริการทั้ง

แบบเปนกลุมและรายบุคคล มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดใหบริการแกนิสิต จํานวน 63 เครื่อง  

ศูนยการศึกษาเชิงหรรษา มีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกนิสิต จํานวน 6 เครื่อง 

ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตรมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกนิสิตจํานวน 260 เครื่อง (2.5-1-1) 
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ทั้งน้ี จากขอมูลของกองแผนงานพบวา คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร notebook 

และ mobile device ตาง ๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช wi fi กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 

5,280 เครื่อง คณะศึกษาศาสตรมี  FTES เทากับ  1864.89  (2.5-1-2) คิดเปน 0.35 FTES ตอเครื่อง 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรมการใชงาน

แกนิสิตทุกปการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรมีบริการหองสมุดและการสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ตเปนหองสมุดภายในของ

คณะฯ มีพื้นที่ใชสอยประมาณ 280 ตารางเมตร เปดทําการ วันจันทร-วันอาทิตย (2.5-2-1) ในสวนการสืบคนขอมูล

ผานเครือขายอินเตอรเน็ตนิสิตสามารถใชงานจากเครื่องคอมพิวเตอรของหองบริการศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา

ไดดวย (2.5-2-2) 

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอยางนอยในดาน

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

คณะศึกษาศาสตรมีบริการดานกายภาพโดยเฉพาะหองเรียนและหองปฏิบัติการรวมทั้ง สื่อการศึกษาใน

ความดูแลของแตละภาควิชา มีบริการอินเตอรเน็ตแบบไรสาย ครอบคลุมพื้นที่ทุกอาคารเรียน มีบริการหองประชุม

และสัมมนาจากบริการสวนกลาง มีบริการลิฟตโดยสาร สําหรับอาคารเรียน 4 ช้ัน ใหความสะดวกในการใชพื้นที่

กลางแจงสําหรับกิจกรรมกลางแจง การพัฒนาคุณภาพนิสิตและนันทนาการ (2.5-3-1) 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนิสิตผานระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรอืจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

คณะศึกษาศาสตรมีบริการสิ่งอํานวยการความสะดวกดานตางๆ บริการขอมูลงานทะเบียนนิสิต ผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร (2.5-4-1) คณะศึกษาศาสตรจัดโครงการควบคุมสัตวพาหะนําโรค (หนู) (2.5-4-2) เพื่อ

สุขภาพอนามัยของผูใชอาคารทุกหลังและพืน้ที่รอบอาคาร ดานการรักษาพยาบาลใชงานดานทรัพยากรรวมกันกับ

สถานพยาบาล มก. มีบริการรานอาหารโดยความรวมมือของเอกชน สํารองพื้นที่สีเขียว สําหรับกิจกรรมกีฬาและ

การพักผอน มีปายนิเทศ มีปายประชาสัมพันธ และระบบโทรทัศนวงจรปด เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ดานการ

ประชาสัมพันธ มีศาลาพักผอน เพื่อคุณภาพชีวิตของนิสิต 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่อง

ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ 

โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

คณะศึกษาศาสตรมีระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนพื้นที่โดยรอบ มี

ระบบประปาพรอมเครื่องสุขภัณฑอยางเพียงพอ มีบริการตูนํ้าเย็นพรอมด่ืมประจําอาคาร มีเจาหนาที่เทคนิคอํานวย

ความสะดวกในการใชไฟฟาประจําอาคาร บริการหองเรียน และหองประชุม ทั้งแบบปรับอากาศและแบบประหยัด

พลังงาน มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ดูแลพื้นที่ตลอด 24 ช่ัวโมง มีระบบโทรทัศนวงจรปดเพื่อความปลอดภัย

ของพื้นที่สวนกลาง มีระบบกระจายเสียงเพื่อแจงขาวและเหตุดวน ทุกช้ันของอาคาร ติดต้ังระบบอุปกรณดับเพลิง

ทุกช้ันของอาคาร (2.5-5-1)  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมอบหมายใหกองแผนงานเปนผูรับผิดชอบจัดทําระบบประเมินความพึงพอใจ

ของนิสิตตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยประเมินดานการจัดการเรียนการสอน การใหบริการจากมหาวิทยาลัย 

การใหบริการจากคณะ ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตรมีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการใหบริการ ประจําป

การศึกษา 2554 (2.5-6-1) ดังน้ี 

 ดานการใหบริการคอมพิวเตอรและจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต    ไดคะแนนเฉลี่ย 4.15 

ดานบริการหองสมุด แหลงเรียนรู  และการฝกอบรมการใชงาน  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.25 

ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการเรียนและพัฒนานิสิต      ไดคะแนนเฉลี่ย 4.11 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก          ไดคะแนนเฉลี่ย 4.08 

ดานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย        ไดคะแนนเฉลี่ย 4.13 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่

สนองความตองการของผูรับบริการ 

คณะศึกษาศาสตรไดมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของเสนอแผนพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่สนองความ

ตองการของผูรับบริการ คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 54 เครื่อง เพื่อทดแทน

เครื่องคอมพิวเตอรเดิมของศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ศูนยวัสดุการศึกษา เพื่อใหนิสิตไดรับบริการท่ีดีข้ึน  

(2.5-7-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 7 ขอ  บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.5 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 7 ขอ  บรรล ุ 7 ขอ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 ขอมูลจํานวนคอมพิวเตอร 

2.5-1-2 ขอมูลของกองแผนงาน 

2.5-2-1 รายงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ และสถิติผูใชบริการของศูนยวัสดุการศึกษา 

2.5-2-2 สรุปกิจกรรมดําเนินงานของศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 

2.5-3-1 ภาพถายดานกายภาพ หองเรียน หองปฏิบัติการ  

2.5-4-1 Home page คณะศึกษาศาสตร 

2.5-4-2 โครงการควบคุมสัตวและพาหนะนําโรค (หนู) 

2.5-5-1 ระเบียบการปดเปดอาคาร หลักฐานการจัดจางเจาหนาที่ รปภ., ผูดูและระบบ TV วงจรปด, 

เครื่องดับเพลิง 

2.5-6-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

บางเขน คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554  

2.5-7-1 เอกสารการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 255 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี 

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี

สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  5.  มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละ

รายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรกําหนดใหทุกภาควิชาจัดทําประมวลการสอนและ มคอ. 3 ทุกรายวิชาที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญกอนเปดภาคเรียน โดยใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผานที่ประชุมกรรมการประจําคณะ (2.6-1-1) คณะกรรมการวิชาการ (2.6-1-2) เพื่อใหหัวหนาภาควิชาและหรือ

ตัวแทนภาควิชา ไดแจงแกอาจารยทุกทานนําไปปฏิบัติ ซึ่งใชแนวทางในการสอนที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการ

ออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เนนการคิดระดับสูง มีทักษะในการเรียนรูและแสวงหาความรูรวมทั้งการสรางหรือ

การพัฒนาความรูใหมจากกิจกรรมการเรียนที่เนนการอภิปราย การทํางานกลุม การเรียนรูนอกสถานที่ การฝกงาน 

และการใหทําโครงงาน ซึ่งนิสิตจะไดพัฒนาการคิดวิเคราะห การคิดวิจารณญาณ การคิดแกปญหา และการคิด

ตัดสินใจ (2.6-1-3) นอกจากน้ีไดจัดใหมีโครงการจัดการแขงขันดานการสอนทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย  

(2.6-1-4 และ 2.6-1-5) โครงการประกวดสื่อการสอน (2.6-1-6) และโครงการประกวดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน

โรงเรียน (2.6-1-7) ซึ่งทําใหไดขอมูลความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตรยังเปด

โอกาสใหนิสิตประเมินอาจารยผูสอนทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง รวมเปน 4 ครั้งตอปการศึกษา 

เพื่อใหอาจารยนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

(2.6-1-8) 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการ

เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 คณะศึกษาศาสตรกําหนดใหทุกภาควิชาทุกหลักสูตรจัดทํา มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 และประมวลการสอน

ทุกรายวิชากอนเปดภาคเรียนตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (2.6-2-1)  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้ง

ในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  

คณะศึกษาศาสตรมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และให

ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนในทุกหลักสูตร กิจกรรมที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

ดังเชน การเรียนรูดวยกรณีศึกษา การทําโครงการตางๆ การเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติดังเชน ในระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร: การปฏิบัติการสอน (2.6-3-1) และรายวิชาการฝก
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ประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร: การปฏิบัติการสอนและวิจัยในช้ันเรียน (2.6-3-2) นิสิตจะตองจัดทําแฟมสะสม

งาน การเขียนบันทึกการเรียนรู และมีการสัมมนาหลังการฝกสอน โดยใหมีการวิเคราะหประเมินตนเองถึงผลการ

เรียนรูและการปฏิบัติจริง และทุกหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน

และการทําวิจัย (2.6-3-3) 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตรมีการจัดใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ

ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เชน หลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขามีการ

เชิญอาจารยที่โรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตรมาเปนผูสอนรวมในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

ศึกษาศาสตรใหกับนิสิต และมีการเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณใหแกนิสิต (2.6-4-1, 

2.6-4-2 และ 2.6-4-3) การฝกงานกับภาครัฐและเอกชน (2.6-4-4) รวมทั้งมีการศึกษาดูงานนอกสถานที ่เชน ศึกษา

ดูงาน ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา (2.6-4-5) และศึกษาดูงาน ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ จังหวัด

นครนายก (2.6-4-6) เพื่อใหนิสิตไดเรียนรูจากสภาพจริง นอกจากน้ี ในระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรไดจัดใหมี

วิทยากรจากหนวยงานวิชาชีพหรือชุมชนเขามาบรรยาย รวมทั้งมีการศึกษานอกสถานที่ (2.6-4-7)   

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดโครงการสงเสริมการสอนโดยใชโปรแกรมคลิปวีดีทัศน

ดานการศึกษา จากประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหคณาจารยนําความรูจากการเสวนาไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในการทํากิจกรรมฯ ในประเด็นตางๆ โดยภาพรวมใน

ระดับดีมาก (4.53) และสอดคลองกับความตองการของคณาจารยและนิสิตคณะศึกษาศาสตร (2.6-5-1) ภาควิชา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการใช Smart board ในการจัดการเรียนการสอน ในชวงเดือน 

กุมภาพันธ 2553 – มีนาคม 2555  โดยประชาสัมพันธใหอาจารยทุกภาควิชาเขารวมโครงการ และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัย จนกระทั่งการนําความรูที่ไดไปใชในช้ันเรียน จากผล

ดําเนินการวิจัยทําใหอาจารยไดพัฒนาการจัดการสอนของตนเอง และการเรียนรูของนิสิต  (2.6-5-2) นอกจากน้ียังมี

การจัดกลุมวิจัยที่เปนการรวมกลุมอาจารยจากทุกภาควิชาที่มาเรียนรูรวมกันในการเขียนรายงานการวิจัยปฏิบัติการ

ในช้ันเรียนโดยสื่อสารผานเครือขายสังคม facebook เฉพาะกลุมวิจัยในช้ันเรียน การทํา peer review ในกลุมวิจัย

กอนการตีพิมพผลงาน (2.6-5-3) 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการสรุปผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย/รายวิชาประจําปการศึกษา 2554 

ทั้งภาคตนและภาคปลาย ในแตละภาคมีผลการประเมิน 2 ระยะ โดยผลการประเมินในภาคตนครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ย 

4.52 และครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.58 ประเด็นที่เห็นไดชัดที่มีคาในระดับสูงที่สะทอนบทบาทของการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ อาจารยเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารยไดช้ีแจง
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วัตถุประสงครายวิชาวามุงใหไดรับความรู ความคิดความสามารถ เจตคติ และเน้ือหาที่อาจารยจัดใหครอบคลุม

คําอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงคที่กําหนด (2.6-6-1) ผลการประเมินในภาคปลายครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ย 4.53 และ

ครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ย 4.53 ผลการประเมินเปนไปในทํานองเดียวกับภาคตน (2.6-6-2) 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุก

รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยโดยนิสิต ประจําป

การศึกษา 2554 ทั้งภาคตนและภาคปลายโดยผานที่ประชุมสาขาวิชา ภาควิชา และสรุปสงคณะฯ ซึ่งคณะไดแจงให

นิสิตทราบผาน web ในกรณีที่ผลการประเมินอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง หรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนิสิต 

อาจารยประจําวิชาไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเองในปการศึกษาถัดไป จากผล

การประเมินในภาพรวมของคณะพบวา ประเด็นการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนแมอยูใน

ระดับดี แตอยูในชวงทาย คณะกรรมการวิชาการของคณะศึกษาศาสตรไดจัดทําโครงการพัฒนาอาจารย เชน 

โครงการสัมมนา Best Practice เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเรียนการสอนและการวิจัย (2.6-7-1) และ โครงการ

สงเสริมการสอนโดยใชโปรแกรมคลิปวีดีทัศนดานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ (2.6-7-2) นอกจากน้ี            

คณะศึกษาศาสตรยังกําหนดใหทุกภาควิชาที่มีหลักสูตร มคอ.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา (2.6-7-3) จัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน (2.6-7-4) หลังสิ้นสุดปการศึกษา มีการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย รอยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา ในกรณีที่หลักสูตรดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติแลว  

 คณะศึกษาศาสตรโดยกรรมการหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร ดูแล ติดตามใหมีการประเมินหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีจากทั้งนิสิตและอาจารย กรรมการประจําสาขาวิชาซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรตางๆ จัดประชุมสัมมนา

อาจารยผูสอนเพื่อพิจารณา ติดตาม วิเคราะหการดําเนินการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผลของแตละ

รายวิชา เชน โครงการสัมมนาอาจารยผูสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (2.6-7-5) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 ขอ 7 ขอ  5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                      

 

121

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.6 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร  

2.6-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  

2.6-1-3 มคอ.3 

2.6-1-4 โครงการ “ประชันการสอน คณะศึกษาศาสตร ม.เกษตรศาสตร” 

2.6-1-5 โครงการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรู เรื่อง การจัดการทรัพยากรนํ้าตามแนว

พระราชดําริฯ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2.6-1-6 โครงการประกวดสื่อการสอน 

2.6-1-7 โครงการประกวดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียน 

2.6-1-8 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดย

นิสิต ภาคตนและภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2554 

2.6-2-1 มคอ.3 และ มคอ.4 

2.6-3-1 ประมวลการสอนรายวิชาประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร: การปฏิบัติการสอน 

2.6-3-2 ประมวลการสอนรายวิชาประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร: การปฏิบัติการสอนและวิจัยใน

ช้ันเรียน 

2.6-3-3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตางๆ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตางๆ 

2.6-4-1 หนังสือขอความอนุเคราะหสงนิสิตไปฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร 

2.6-4-2 ประมวลการสอนรายวิชาประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร: การปฏิบัติการสอน 

2.6-4-3 ประมวลการสอนรายวิชาประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร: การปฏิบัติการสอนและวิจัยใน

ช้ันเรียน 

2.6-4-4 โครงการฝกงานภาคฤดูรอนสาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

2.6-4-5 บันทึกขอความขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  

จังหวัดนครราชสีมา 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-4-6 บันทึกขอความขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ จังหวัดนครนายก  

2.6-4-7 มคอ.3  

2.6-5-1 โครงการสงเสริมการสอนโดยใชโปรแกรมคลิปวีดิทัศนดานการศึกษา จากประเทศอังกฤษ 

2.6-5-2 โครงการใช Smart board ในการจัดการเรียนการสอน 

2.6-5-3 Facebook กลุมการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  

2.6-6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดย

นิสิตคณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน ภาคตน ประจําปการศึกษา 2554 

2.6-6-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารยโดย

นิสิตคณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน ภาคปลาย ประจําปการศึกษา 2554 

2.6-7-1 โครงการสัมมนา Best Practice เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

2.6-7-2 โครงการสงเสริมการสอนโดยใชโปรแกรมคลิปวีดิทัศนดานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ  

2.6-7-3 มคอ.5 และ มคอ.6 

2.6-7-4 มคอ.7 

2.6-7-5 โครงการสัมมนาอาจารยผูสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอย

สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

  3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่

เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่

ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด 

     โดยคณะ 

    6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

(เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1)  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมมีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพร  

ในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ง) 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิตโดยปรากฏอยูในรายงานการวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 (2.7-1-1) เมื่อครบรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตร  

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ

สัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใช

บัณฑิต    

คณะศึกษาศาสตรไดนําผลจากการสํารวจคุณลักษณะที่พึงประสงคมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การ

จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียน ในระดับหลักสูตร ไดจัดประชุมสัมมนา

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอนในประเด็นการทวนสอบในแตละรายวิชา โดยพิจารณา

เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี การวัดและประเมินผล ปญหาและขอเสนอแนะ (2.7-2-1) 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรพัยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อตอการ

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  คณะศึกษาศาสตรสนับสนุนในดานทรัพยากรและแหลงการเรียนรู เชน หองสมุด หองพักนิสิต และมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาดานคุณลักษณะและความสามารถดานภาษาอังกฤษ เชน โครงการ English 

Speaking Day (2.7-3-1) นอกจากน้ียังใชงบประมาณของฝายวิชาการในการพัฒนาอาจารยในดานตางๆ เชน 

โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554 (2.7-3-2)  

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
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คณะศึกษาศาสตรจัดโอกาสใหนิสิตเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

อยางตอเน่ือง เชน ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรจัดโอกาสใหนิสิตนําเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียนในการ

ประชุมสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร (2.7-4-1) การมอบหมายงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหเขา

ฟงและนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การประชุมระดับชาติ และนานาชาติ

ตางๆ เชน โครงการสัมมนาโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง “Risks and Prospective Factors in Childhood: 

International Perspectives” University of Northern Colorado, Greeley, Colorado, USA (2.7-4-2) และ

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง “Qualitative Research in Education” 

(2.7-4-3)   

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการที่เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหกับนิสิตระดับปริญญาตรีตอเน่ืองตลอด

ทั้งป อาทิเชน คายปลูกจิตสํานึกศึกษาศาสตร (2.7-5-1) ปฐมนิเทศมอบลูกเปนศิษย...มอบชีวิตเปนครู (2.7-5-2) วัน

ไหวครูคณะศึกษาศาสตร (2.7-5-3) สงางามอยางไทยสูนิสิตวัยใส (2.7-5-4) และวันปจฉิมนิเทศ (2.7-5-5) เปนตน 

และระดับบัณฑิตศึกษา อาทิเชน โครงการจิตวิทยาคาราวะคณาจารย 2554 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนว (2.7-5-6) และ โครงการสัมมาทิฐิและวันข้ึนปใหม คณะศึกษาศาสตร: คุณภาพชีวิตที่ดีป 55 (2.7-5-7) 

เปนตน 

6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสาร

ระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ง) 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการ

นําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา และโครงการคายประชุมปฏิบัติการการเขียน

โครงการวิทยานิพนธ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (2.7-6-1) และรายงานการ

ประเมินตนเอง 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชีท่ี้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 6 ขอ 6 ขอ  5.00 5.00 6 ขอ  บรรล ุ 6 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไปและครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.7 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 6 ขอ  บรรล ุ 6 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนายจางทีม่ีตอบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554  

2.7-2-1 โครงการสัมมนาอาจารยผูสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

2.7-3-1 โครงการ English Speaking Day  

2.7-3-2 โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ีประจําปการศึกษา 2554 

2.7-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฝกประสบการณวิชาชีพศึกษาศาสตร และ

ลําดับการนําเสนอ 

2.7-4-2 โครงการสัมมนาโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง “Risks and Prospective Factors 

in Childhood: International Perspectives” University of Northern Colorado, 

Greeley, Colorado, USA  

2.7-4-3 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง “Qualitative 

Research in Education” 

2.7-5-1 โครงการคายปลูกจิตสํานึกศึกษาศาสตร 

2.7-5-2 โครงการมอบลูกเปนศิษย...มอบชีวิตเปนคร ู

2.7-5-3 โครงการวันไหวครูคณะศึกษาศาสตร 

2.7-5-4 โครงการสงางามอยางไทยสูนิสิตวัยใส 

2.7-5-5 โครงการวันปจฉิมนิเทศ 

2.7-5-6 โครงการจิตวิทยาคาราวะคณาจารย 2554 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

2.7-5-7 โครงการสัมมาทิฐิและวันข้ึนปใหม คณะศึกษาศาสตร : คุณภาพชีวิตที่ดีป 55 

2.7-6-1 โครงการคายประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการวิทยานิพนธ  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  5  ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ตองการสงเสริมไวเปนลาย

ลักษณอักษร 

  2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริม

ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 

โดยระบุตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงช้ีและ

เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของ   

ตัวบงช้ี 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม

จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตไดมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการ

สงเสริมไวอยางชัดเจนคือ การแตงกายงามตามระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่

รณรงคใหนิสิตแตงกายใหถูกระเบียบ โดยไดระบุไวในมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2554 (2.8-1-1) 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไป

ยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งคณะ 

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตไดจัดทําโปสเตอร ไวนิล (2.8-2-1) รณรงคการแตงกายงามตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยใหผูบริหาร นิสิต คณาจารยไดทราบทั่วทั้งคณะ พรอมทั้งมีหนังสือแจงไปยังหัวหนาภาควิชาตางๆให

ชวยดูแลการแตงกายของนิสิตใหไปเปนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยดวย (2.8-2-2) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุ

ตัวบงช้ีและเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
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คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตไดจัดโครงการเสริมสรางระเบียบวินัยนิสิตข้ึน โดยมีการรณรงคการแตงกาย

งามตามระเบียบนิสิตผานโปสเตอร ไวนิล โดยใชรูปนิสิตแบบอยางการแตงกายงามที่คัดเลือกจากสาขาวิชาตางๆ

จํานวน 12 คน (2.8-3-1) 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่

กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงช้ี 

มีการประเมินผลโครงการเสริมสรางระเบียบวินัยนิสิตตามตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนดไว และพบวาผล

ประเมินบรรลุเปาหมายทุกตัวบงช้ี (2.8-4-1) 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

มีนิสิตระดับปริญญาตรี 4 คน ไดแแก นายเกียรติภพ  เดโช นิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร นาย

ทิวา มีรัตน นิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร  นางสาวนํ้าฝน  ศิริกุล นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา และ

นายบุญรัตน  จรกิจ นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ไดรับรางวัล เยาวชนคนดีศรีแผนดิน จาก ฯพณฯ นาย

ชวน หลีกภัย ในงานวันธนาคารความดี ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ  2555 

(2.8-5-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8  5 ขอ 5 ขอ  5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2.8  5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 5 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตครั้งที่ 4/2554 

2.8-2-1 รูปถายโปสเตอร ไวนิล รณรงคการแตงกายงามตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

2.8-2-2 บันทึกที่ ศธ.0513.10901/นทป(ว) 134 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เรื่อง ขอความรวมมอื

ดูแลนิสิตแตงกายใหถูกระเบียบ 

2.8-3-1 โครงการเสริมสรางระเบียบวินัยนิสิต 

2.8-4-1 สรปุประเมินผลโครงการเสริมสรางระเบียบวินัยนิสิต 

2.8-5-1 รูปถายหมูนิสิตที่ไดรับเกียรติบัตร 
 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตร  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ดังน้ี  

คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกการใหคําปรึกษาผานระบบอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมีคณะกรรมการอาจารยที่

ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีเปนผูวางแผนการดําเนินงานอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งมีการใหบริการขอมูลขาวสาร

แกนิสิต และศิษยเกา ผานทางเว็บไชต facebook และบอรดประชาสัมพันธขาวสารที่เกี่ยวกับขอมูลการศึกษา 

ทุนการศึกษา การจัดหางาน และกิจกรรมตางๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีระบบและกลไก

สงเสริมกิจกรรมนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยสงเสริมใหมีกิจกรรมทั้งดานวิชาการ การสงเสริม

สุขภาพ การบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค ทั้งน้ีไดมีการสนับสนุนใหนิสิตไดสรางเครือขายระหวางคณะและมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีการจัดกิจกรรม

รวมกันเปนประจํา 

 สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงช้ี มีผล

การประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ             

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4  

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม

นิสิต 

ขอ 6 6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

5.00 5.00 
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ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานมูลขาวสาร 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

  2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 

  4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ที่สนองความตองการของนิสิต 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต 

คณะศึกษาศาสตรไดมีการประชุมผูปกครองกับอาจารยประจําสาขาวิชาในงานปฐมนิเทศ มอบลกูเปนศิษย

...มอบชีวิตเปนครู เพื่อใหเกิดเครือขายระหวางผูปกครองและอาจารย และตอบขอซักถามตางๆเกี่ยวกับการเรียน 

การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต (3.1-1-1) และยังมีระบบอาจารยที่ปรึกษาควรใหคําปรึกษาและแนะแนวทางแก

นิสิต โดยมีการบันทึกขอมูลการใหคําปรึกษาลงในคูมือนิสิตที่ขอรับคําปรึกษาดวย (3.1-1-2) 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต 

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตไดจัดทําบอรดเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ไวที่หนาสโมสรนิสิต อีกทั้ง

ยังมีบอรดติดประกาศเรื่องทุนการศึกษา การอบรม การรับสมัครงาน ทีห่นาหองหนวยทะเบียนและประเมินผล 

(3.1-2-1) และยังไดจัดต้ัง Facebook กลุมสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร โดยมีสมาชิกที่เปนนิสิตคณะศึกษาศาสตร
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กวา 600 คนเขารวม (3.1-2-2)  โดยจะเปนแหลงประชาสัมพันธขอมูลตาง  ๆที่เปนประโยชนตอนิสิต เชน กิจกรรม 

ทุนการศึกษา หรือการอบรม เปนตน  

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต 

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิตอยาง

ตอเน่ืองตลอดทั้งปในรูปแบบการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางดานวิชาการและวิชาชีพในแตละสาขาวิชา อาทิเชน 

โครงการประชันการสอนคณะศึกษาศาสตร โครงการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรู ชิงถวยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ เปนตน (3.1-3-1) 

4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 

การใหขอมูลขาวสารผานทาง Web site ของคณะศึกษาศาสตร (3.1-4-1)  ไดทําการเช่ือมตอไปยัง Web 

site ของชมรมศิษยเกาสามารถทําใหศิษยเกาไดรับขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนในดานตาง ๆ  

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 

ชมรมศิษยเกาและภาควิชาตางๆ ไดมีกิจกรรมใหความรูแกศิษยเกา เชน ภาควิชาการศึกษาจัดโครงการ

เรียนรูวิถีไทยและเทศ โดยมีอาจารย บุคลากรและศิษยเกาเขารวมโครงการ (3.1-5-1) คณะจัดเสวนาการสรางความ

เขมแข็งของชมรมศิษยเกา (3.1-5-2) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการในขอ 1 การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใชชีวิตแกนิสิตมีคาเฉลี่ย 4.15 ขอ 2 การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตมีคาเฉลี่ย 

3.87  ขอ 3 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิตมีคาเฉลี่ย 4.28 (3.1-6-1) 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง

ความตองการของนิสิต 

คณะศึกษาศาสตรสํารวจขอมูลจากนิสิตเพื่อศึกษาความตองการของนิสิตโดยมีการสรุปผลการประเมิน 

(3.1-7-1) แลวนําผลที่ไดสรุปมาเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป เชน 1) การจัดขอทุนจากภายในและภายนอก ซึ่ง

กองทุนพัฒนานิสิตและฝายพัฒนานิสิตไดหาขอมูลทุนตางๆประชาสัมพันธใหนิสิตไดรับทราบผานบอรด

ประชาสัมพันธ 2) การจัดกิจกรรมดานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ซึ่งคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตไดวาง

แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตในทุกๆ ดาน และมีนโยบายใหนิสิตทุกคนไดเขารวมกิจกรรมนิสิต  

เปนตน 

เกณฑการประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 7 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง   แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 โครงการปฐมนิเทศ มอบลูกเปนศิษย...มอบชีวิตเปนคร ู

3.1-1-2 คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

3.1-2-1 รูปถายบอรดประชาสัมพันธหนาสโมสรนิสิต และหนาหนวยทะเบียนและประเมินผล 

3.1-2-2 Facebook กลุมสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร 

3.1-3-1 โครงการพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิตของสโมสรนิสิต 

3.1-4-1 Website ชมรมศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร 

3.1-5-1 จดหมายขาวภาควิชาการศึกษาเดือนมีนาคม 2555 

3.1-5-2 สรุปผลประเมินการเสวนา 

3.1-6-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

3.1-7-1 ผลการสํารวจความตองการของนิสิต 

  

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

  2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

  3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย

นิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ

บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี 

-  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหวาง

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตไดจัดทําแผนกิจกรรมพฒันานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน (3.2-1-1) 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตไดมีการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต โดยผาน

การทํากิจกรรม (กระบวนการ PDCA) การอบรมใหความรูในโครงการอบรมทักษะผูนํานิสิต (3.2-1-2) 

3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต

อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตร ีและอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม

ตอไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
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- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

นิสิตระดับปริญญาตรีไดนําความรูเกี่ยวกับกระบวนการ PDCA นําไปใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้ง 5 

ประเภท โดยมีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการจัดโครงการ มีข้ันตอนการดําเนินงาน มีการประเมินผล และมี

การประชุมเพื่อสรุปปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งตอไปทุกโครงการ (3.2-3-1) และนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม 3 ดานคือ กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม (3.2-3-2) 

4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และระหวางคณะ/

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 

คณะศึกษาศาสตรไดสงผูนํานิสิตจํานวน 2 คนเขารวมโครงการอบรมผูนํานิสิตที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพื่อได

แลกเปลี่ยนประสบการณทํางาน/การจัดกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ปญหาและอุปสรรคการทํางาน แนวปฏิบัติที่ดี

ในการทํางาน/จัดกิจกรรม เพื่อเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม หรือการบริหารงานในสโมสรนิสิตในป

ตอไปใหดีข้ึน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมรวมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆรวมกัน เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณทาง

วิชาการ สรางเครือขายการพัฒนากิจกรรมตางๆรวมกัน และสรางความสัมพันธอันดีใหกับนิสิตระหวางสถาบันอีก

ดวย(3.2-4-1, 3.2-4-2) 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตไดมติีดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงานภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง (3.2-5-1)  

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตไดจัดโครงการอบรมทักษะผูนํานิสิตและสัมมนาคณะกรรมการฝายพัฒนา

นิสิตคณะศึกษาศาสตร โดยไดนําผลการประเมินการจัดโครงการปการศึกษา 2554 มาปรับปรุงการจัดการกิจกรรม

ในปการศึกษา 2555 ตอไป (3.2-6-1, 3.2-6-2) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 6 ขอ 6ขอ 5.00 5.00 6 ขอ  บรรล ุ 6 ขอ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 6 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.2 6 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 6 ขอ  บรรล ุ 6 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิตปการศึกษา 2554 

3.2-2-1 สรุปโครงการอบรมทักษะผูนํานิสิต 

3.2-3-1 ตัวอยางสรุปรูปเลมโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตร ี

3.2.3-2 ตัวอยางสรุปรูปเลมโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

3.2-4-1 โครงการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรู ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

3.2-4-2 โครงการไมเรียวเกมครั้งที่ 13 

3.2-5-1 แบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

3.2-6-1 สรุปโครงการอบรมทักษะผูนํานิสิต 

3.2-6-2 สรุปการสัมมนาคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแกปญหา

และพัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาทุกป 

  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                      

 

135

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

คณะศึกษาศาสตรมีคําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 53/2554 แตงต้ังคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการ

ระดับปริญญาตรี โดยมีคณบดีเปนที่ปรึกษา รองคณบดีฝายวิชาการเปนประธานกรรมการ มีรองคณบดีฝายพัฒนา

นิสิตเปนรองประธานกรรมการ ประธานสาขาวิชาระดับปริญญาตรีทุกสาขารวม  6 สาขาเปนกรรมการ หัวหนางาน

บริการการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับระบบอาจารยที่

ปรึกษา ไดวางกรอบการดําเนินงานใหคําปรึกษาทางวิชาการ การพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา การจัดหาเครื่องมือที่ใชใน

การใหคําปรึกษา ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการใหคําปรึกษาใหเปนไปตาม

เกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.3-1-1) 

2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา 

คณะกรรมการฯ จัดเตรียมเครื่องมือและขอมูลในการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีใหแกอาจารยที่

ปรึกษา ประกอบดวยเอกสารขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คูมืออาจารยที่

ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ขอมูลทุนการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย และเอกสารที่ทางคณะศึกษาศาสตร

จัดทําข้ึน ไดแก คูมือนิสิตคณะศึกษาศาสตร คูมือการศึกษาหลักสูตรผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี 

(หลักสูตร 5 ป) สมุดบันทึกขอมูลนิสิตคณะศึกษาศาสตร ระเบียบกองทุนคณะศึกษาศาสตร และใบรายงานคะแนน

ในแตละภาคการศึกษา  

คณะกรรมการฯ ไดจัดทําสมุดบันทึกขอมูลนิสิตเพื่อแจกใหอาจารยที่ปรึกษาในทุกปการศึกษาเพื่อให

อาจารยบันทึกขอมูลของนิสิตที่เขาใหมในแตละปการศึกษาและใชบันทึกขอมูลของนิสิตทั้งในการศึกษาและดาน

อื่นๆ ของนิสิตทุกครั้งที่มาขอรับคําปรึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา ทําใหอาจารยมีขอมูลที่ตอเน่ืองและเปนประโยชน

ในการใหคําปรึกษาแกนิสิตในแตละครั้งดวย (3.3-2-1) 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแกปญหาและ

พัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อวางแผนการทํางานและหาแนวทางการแกปญหาและพัฒนานิสิต รวมทั้ง

การพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา และประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา ดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

การใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (3.3-3-1) 

4. มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาทุกป 

คณะกรรมการฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา กิจกรรมการพัฒนา

อาจารยที่ปรึกษา และปญหาอุปสรรคในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา ในการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษา

ประจําป และในการประชุมของคณะกรรมการฯ (3.3-4-1) ในปการศึกษา 2554 ไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยที่

ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงคหน่ึงคือการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการ

ดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา (3.3-4-2) และโครงการสัปดาหศิษยพบครู ประจําปการศึกษา 2554 โดยใหนิสิต

ประเมินการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาและใหอาจารยที่ปรึกษาบันทึกผลการใหคําปรึกษากับนิสิต ซึ่งนิสิต

สวนใหญมีความคิดเห็นดานตางๆ ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกรายการ โดยนิสิตผูตอบแบบสอบถามตองการเขา
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รับคําปรึกษาอีก เมื่อมีปญหาในอนาคต มากที่สุด รองลงมาคือ นิสิตรูสึกปลอดภัยเมื่อพูดคุยกับอาจารย และนิสิต

ตองการใหอาจารยที่ปรึกษามีการจัดตารางเวลาใหนิสิตเขาพบอยางชัดเจนมากกวาน้ี และตองการสถานที่ในการ

ขอรับการปรึกษา (3.3-4-3) 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จากรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี พบวา มีการนําผล

การประเมินการระบบการใหคําปรึกษาวิชาการคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 มาระบุขอเสนอแนะให

คณะกรรมการฯ ปรับปรุงการดําเนินงานของระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารยที่

ปรึกษา (3.3-5-1) ดังน้ี  

1) กระตุนใหอาจารยที่ปรึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ในการ

ประชาสัมพันธโครงการที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาตางๆ ควรขอความรวมมือคณะกรรมการฯ ซึ่งเปนประธาน

สาขาวิชา ไดแจงใหคณาจารยในสาขาวิชาไดทราบและประสานงานในการรวบรวมรายช่ือผูประสงคจะเขารวม

โครงการควบคูไปกับการแจงเจาตัวทราบดวย 

2) กระตุนใหอาจารยที่ปรึกษาวิชาการดําเนินการบันทึกขอสรุปการใหคําปรึกษา และนําเสนอขอมูล

ปอนกลับมายังคณะกรรมการการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะเกี่ยวกับปญหาตางๆ ใหมากข้ึน  

3) ในการที่คําช้ีแจงในสมุดบันทึกขอมูลของนิสิต มีคําช้ีแจงบางสวนสําหรับอาจารยที่ปรึกษาไมชัดเจน ที่

ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติใหปรับแกไขขอความใหงายตอการเขาใจ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการฯ ไดจัดโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจํา 

ปการศึกษา 2554 ข้ึน โดยจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคใหคําปรึกษา และจัดแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากการปฏิบัติที่ดี (Best practice) เรื่องการใหคําปรึกษาวิชาการจากตัวแทนสาขาวิชาตางๆ และประเมิน

ระบบ (3.3-5-2) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 5 ขอ 5 ขอ  5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

3.3 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ที่ 53/2554 แตงต้ังคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตร ี

3.3-2-1 สมุดบันทึกขอมูลนิสิตคณะศึกษาศาสตร 

3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี

3.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี

3.3-4-2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี

ปการศึกษา 2554 

3.3-4-3 โครงการสัปดาหศิษยพบคร ู

3.3-5-1 รายงานผลการดําเนินงานงานคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 

(24 มิถุนายน 2554 - ปจจุบัน) 

3.3-5-2 โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2554 
 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

  คณะศึกษาศาสตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย ดังน้ี มีการดําเนินงานดานการ

วิจัยอยางเปนระบบโดยการแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการข้ึนมาทําหนาที่กําหนดนโยบายและ 

ทิศทางการวิจัยของคณะฯ มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน พรอมนําผลการประเมินมาใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนางานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการที่ชวยอํานวยความสะดวก 

สนับสนุนการทําวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารย มีการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาวิชาชีพครู สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีมและบูรณาการระหวางสาขาวิชาตางๆ 

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทํางานวิจัยรวมกันระหวางอาจารยรุนเกาและอาจารยรุนใหม เพื่อใหเกิดการ

ถายทอดองคความรูและประสบการณ รวมทั้งสงเสริมใหอาจารยรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานทั้งภายนอกคณะและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนและสงเสริมใหมีการนําผลการวิจัยมาใชกับการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ การเผยแพรผลการวิจัยในรูปแบบตางๆ ทั้งการประชุมสัมมนา การตีพิมพบทความลงในวารสารทั้งในและ

ตางประเทศ ตลอดจนมีการสังเคราะหงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตรเพื่อใชในการกําหนดทิศทางและแนวโนมของ

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพคร ู
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  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงช้ี มีผลการประเมินตนเอง 

ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 

4.67 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5  

ตารางที่ 2.5  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่4  การวิจัย  5.00 4.67 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 6 6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

5 ขอ 

(ขอ 1 – 5) 

5.00 4.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 

สัดสวน 80,000 25,218,332.00 233,503.07 22,722,094.19 186,246.67 5.00 5.00 

108.00 122.00 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7  ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย

ของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะ ในประเด็น

ตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting 

professor) 

- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ

คณะ 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ

คณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

    1.1 คณะศึกษาศาสตรตระหนักถึงพันธกิจสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย มีนโยบายมุงผลิตและ

พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสงเสริมการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการ

วิชาการซึ่งประกอบดวยผูแทนคณาจารยจากทุกภาควิชา โดยคณะกรรมการชุดน้ีมีหนาที่กําหนดนโยบาย แผนงาน/

โครงการ สรางเครือขายความรวมมือดานการวิจัย พรอมทั้งกํากับติดตาม ดูแล และสนับสนุนเพื่อใหการดําเนินพันธ

กิจดานการวิจัยของคณะศึกษาศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายที่วางไว (4.1-1-1) 

    1.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการมีการจัดทําแผนการทํางาน (4.1-1-2) และเนนการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยใชกลไกการประชุมเพื่อกํากับติดตามและสนับสนุน  การดําเนินงานใหเปนไปตามแผน

กลยุทธและแผนปฏิบัติงานของฝายวิจัยและบริการวิชาการที่ไดวางไวภายในระยะเวลาที่กําหนด (4.1-1-3)  

    1.3 คณะศึกษาศาสตร มีศูนยวิจัยและบริการวิชาการที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ

สรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ (4.1-1-4) พรอมทั้งการเผยแพรงานวิจัยในรูปแบบตางๆ ไดแก การประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งที่ 50 (4.1-1-5) วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน (4.1-1-6) วารสารและการ

ประชุมอื่นๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (4.1-1-7) นอกจากน้ัน มีการสนับสนุนทุนในการทําวิจัย และสงเสริมให

คณาจารยขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกคณะฯ และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผลการดําเนินงานในปน้ีพบวา 
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คณะศึกษาศาสตรไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติจากแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการ

สงเสริมสมสรรถนะครูในการจัดการเรียนรูโดยมีชุดโครงการวิจัยยอย 3 ชุด (4.1-1-8)  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

    คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินพันธกิจดานการวิจัย ซึ่งนอกจากจะมุงเนนการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

ยังมุงเนนเรื่องการบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการกับการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจาก  

    2.1 คณะศึกษาศาสตรมีคณาจารยที่มีความรู ความเช่ียวชาญเปนที่ยอมรับของหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนนอกมหาวิทยาลัย เชิญเปนที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพออกสูสังคม  ไดแก คุรุสภา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  UNICEF กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทเอ็นจิไซน (2008) จํากัด) บริษัทไทยวาโก จํากัด 

บริษัทไปรษณียไทย จํากัด สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยงานวิจัยที่ไดรับทุนจะเนนการทํางานรวมกันเปน

ทีม มีทั้งอาจารยรุนเกาและอาจารยรุนใหม เพื่อใหเกิดการถายทอดองคความรูและประสบการณ รวมทั้งเปนการ

สรางนักวิจัยรุนใหมใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึน (4.1-2-1) 

    2.2  คณะศึกษาศาสตร เนนการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 

ซึ่งในระดับปริญญาตรี  ไดมอบหมายใหนิสิตทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (4.1-2-2) สําหรับการ

จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีการเปดโอกาสใหนิสิตไดเขามามีสวนรวมในงานวิจัยของอาจารย  

(4.1-2-3) รวมทั้งมอบหมายใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษารวมเปนผูชวยวิจัยเพื่อฝกประสบการณดานการวิจัยใหกับ

นิสิตดวย 

    2.3  คณะศึกษาศาสตรมีการจัดการความรูดานการวิจัยกับการเรียนการสอน โดยเชิญนักวิจัย

ชาวตางชาติมาเปนวิทยากรบรรยายในเรื่อง Qualitative Research in Education ใหกับคณาจารยและนิสิตใน

ระดับบัณฑิตศึกษา (4.1-2-4)  

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา 

    3.1 คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย

โดยการจัดโครงการเสริมศักยภาพดานการวิจัยและตีพิมพเผยแพรการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 2 

ครั้งใหกับคณาจารยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (4.1-3-1) มีการประชาสัมพันธใหคณาจารยและนิสิตทราบเกี่ยวกับ

วารสารที่อยูในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับในสาขาวิชาตางๆ ทั้งในและตางประเทศผานทาง electronic –mail  

(4.1-3-2) 

    3.2 มีกลไกในการสงเสริมและกํากับการทํางานวิจัยของอาจารยใหดําเนินไดตามเปาหมายที่วางไว โดย

คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนผูกํากับดูแล (4.1-3-3) 

    3.3 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยใหมทําวิจัยโดยมีอาจารยอาวุโสเปนพี่เลี้ยงและใหมีการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย โดยกําหนดเปนเงื่อนไขของการรับทุน  (4.1-3-4) 

    3.4  คณะศึกษาศาสตรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัยใหกับ

คณาจารย โดยมอบใหกับภาควิชาตางๆ และผานทาง electronic –mail  (4.1-3-5) รวมทั้งพัฒนาศูนยวิจัยและ
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บริการวิชาการใหเอื้อตอการใชประโยชนของคณาจารยและนิสิตคณะศึกษาศาสตรในดานการศึกษาคนควา และการ

เผยแพรผลงานวิจัย (4.1-3-6) 

    3.5 มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเดนดานงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร  โดยมี

คณาจารยที่ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายวิชาการแบงเปน 2 กลุมอายุ คือ กลุมอายุต้ังแต 40 ปข้ึนไป ดานการวิจัย 

จํานวน 1 คน ดานบริการวิชาการ 1 คน ระดับดีดานการวิจัยจํานวน 1 คน ดานการบริการวิชาการจํานวน 2 คน  

และกลุมอายุตํ่ากวา 40 ป รางวัลระดับดีเดนดานการวิจัย จํานวน 1 คน ดานบริการวิชาการ จํานวน 1 คน ระดับดี 

ดานการวิจัยจํานวน 1 คน และดานบริการวิชาการจํานวน 3 คน (4.1-3-7)  

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  

    4.1 คณะศึกษาศาสตรตระหนักถึงบทบาทสําคัญในฐานะเปนสถาบันผลิตครู ไดมอบทุนวิจัยสําหรับ

คณาจารยที่สนใจทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพครู โดยจัดสรรทุนจํานวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 

(4.1-4-1) ผลการดําเนินงานพบวา มีคณาจารยที่ไดรับทุนจํานวน 10 ทุน (4.1-4-2) 

    4.2 มีการประชาสัมพันธแหลงทุนวิจัยทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในคณะศึกษาศาสตร หนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของอื่นๆ ใหคณาจารยไดรับทราบผานทาง 

website และ electronic –mail  (4.1-4-3)  

5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของคณะอยางนอย 2 ประเด็น

ตอไปน้ี 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการ  

วิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดให

มีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

5.1 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดสรรทุนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยทั้งใน

และตางประเทศผานรูปแบบตางๆ รวมทั้งมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเสริมสรางศักยภาพและความ

เขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ (การเสนอผลงานทางวิชาการ) (4.1-5-1) โดยมีอาจารยไดรับทุนไปนําเสนอ

ผลงานวิจัยในตางประเทศจํานวน 3 คน (4.1-5-2)  

5.2 คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมศักยภาพอาจารยสูสากล โดยมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาอาจารยข้ึน เพื่อ

สนับสนุนใหอาจารยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศไดไปทําวิจัยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณใน

ตางประเทศ เปนระยะเวลา 5 เดือน ถึง 1 ป (4.1-5-3) โดยปที่ผานมาไดมอบทุนใหกับอาจารยจํานวน 2 คน ไป

แลกเปลี่ยนประสบการณที่ University of Northern Colorado เปนระยะเวลา 6 เดือน (4.1-5-4) นอกจากน้ันยัง
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มีการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยวิทยากรชาวตางประเทศ เรื่อง Qualitative Research in 

Education  (4.1-5-5) สําหรับนิสิตและคณาจารย  

5.3 คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัยของอาจารย โดยจัดต้ังศูนยวิจัยและ

บริการวิชาการเพื่อใหอาจารยไดใชประโยชนในการดําเนินการและเผยแพรผลงานวิจัย (4.1-5-6) มีการรวบรวม

วารสาร Proceeding ของการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานวิจัยไวที่หองสมุดคณะศึกษาศาสตร 

ตลอดจนมีการจัดทําสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งดานแหลงทุนวิจัย เกณฑการใหทุนสนับสนุน 

ประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบผานทาง website และ electronic–mail (4.1-5-7)  

5.4 คณะศึกษาศาสตรมีการสนับสนุนทุนในการทํางานวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอกคณะ และภายนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยไดทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีงานวิจัยของ

อาจารยที่ทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกตามปณิธานของคณะศึกษาศาสตร (4.1-5-8) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น 

    6.1 คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคอยสงเสริม สนับสนุน และกํากับการ

ทํางานวิจัยของอาจารย โดยมีการกําหนดแนวทางการกํากับติดตามการทํางานวิจัยของอาจารยใหสําเร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดและควบคุมใหกับคณาจารยที่ทํางานวิจัยและบริการวิชาการไดกรอกขอมูลภาระงานใน

ฐานขอมูลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (4.1-6-1) 

    6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการปฏิบัติพันธกิจดานการวิจัยของคณะ ไดแก ทุน

สนับสนุนแหลงคนควาระบบสารสนเทศ รวมทั้งศูนยวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อใหการดําเนินงานพันธกิจดานการ

วิจัยสอดคลองกับความตองการของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ (4.1-6-2) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของคณะ 

   คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองเพื่อ

พิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา  รวมทั้งมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยมาใชในการวางแผน 

กําหนดนโยบาย และทิศทางในการทํางานเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจดานการวิจัยของหนวยงานและความตองการ

ของอาจารย (4.1-7-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 6 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

 7 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.1 6 ขอ 7 ขอ 4.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-2 แผนงานการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-4 การจัดต้ังศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-5 การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 50  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.1-1-6 วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน 

4.1-1-7 ผลงานวิจัยที่ไดเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4.1-1-8 แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการสงเสริมสมสรรถนะครูในการจัดการเรียนรู 

4.1-2-1 งานวิจัยที่ไดทุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 

4.1-2-2 ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของนิสิตระดับปริญญาตร ี

4.1-2-3 รายช่ือนิสิตที่เขารวมโครงการวิจัยกับอาจารย 

4.1-2.4 โครงการอบรมเรื่อง Qualitative Research in Education 

4.1-3-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพลงในวารสารวิชาการ

นานาชาติครั้งที่ 1 และ 2 

4.1-3-2 หลักฐานการเผยแพรวารสารที่อยูในฐานขอมูลที่ไดรับการยอมรับในสาขาวิชาตางๆ ทั้งในและ

ตางประเทศ 

4.1-3-3 แนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร 

4.1-3-4 ระเบียบขอกําหนดในการจัดสรรทุนของฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-3-5 หลักฐานการเผยแพรดานจรรยาบรรณนักวิจัย 

4.1-3-6 การจัดต้ังศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-3-7 ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเดนคณะศึกษาศาสตร ประจําป 2554 

4.1-4-1 ระเบียบขอกําหนดในการจัดสรรทุนของฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-4-2 รายช่ือโครงการวิจัยที่ไดรับทนุสนับสนุน 

4.1-4-3 หลักฐานการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุน  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-5-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสู

ความเปนเลิศ (การเสนอผลงานทางวิชาการ) 

4.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสู

ความเปนเลิศ (การเสนอผลงานทางวิชาการ)  

4.1-5-3 กองทุนพัฒนาอาจารย 

4.1-5-4 หลักฐานการใหทุนจากกองทุนพัฒนาอาจารยไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณใน

ตางประเทศเปนระยะเวลา 6 เดือน 

4.1-5-5 โครงการอบรมเรื่อง Qualitative Research in Education 

4.1-5-6 การจัดต้ังศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-5-7 หลักฐานการเผยแพรแหลงทุนและการใหทุน 

4.1-5-8 รายช่ือโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายในและภายนอก 

4.1-6-1 แนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 

4.1-6-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการปฏิบัติพันธกิจดานการวิจัยคณะศึกษาศาสตร  

4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  6  ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู

สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช

ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ 

     อนุสิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

   1.1 คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุน กํากับ

ติดตาม ดูแล เพื่อใหอาจารยไดเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในรูปแบบตางๆ ทั้งในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-1)  

1.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพลงในวารสารวิชาการทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณมาบรรยายใหความรูแกคณาจารยและนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา และเชิญอาจารยที่มีประสบการณในการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยลงในวารสารระดับนานาชาติมาเปนที่

ปรึกษาใหขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน (4.2-1-2) ผลการดําเนินการพบวามีผลงานวิจัย

ไดตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 13 เรื่อง (4.2-1-3) 

   1.3 จัดสรรทุนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ ทั้งในระดับประเทศ

และตางประเทศ คาผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ รวมทั้งเงินรางวัลสําหรับผูที่ไดลงตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ (4.2-1-4) 

   1.4 มีการกําหนดแนวทางกํากับติดตามใหอาจารยสามารถตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยไดตามเปาหมายที่

วางไว โดยคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-1-5) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   2.1 คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทาง

งานวิจัย คัดสรรงานวิจัย รวบรวมและสังเคราะหงานวิจัย  (4.2-2-1) 

   2.2 คณะศึกษาศาสตรดําเนินการวิจัยเรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร ในชวง 3 ป

ยอนหลัง และทําการเผยแพรใหกับคณาจารย นิสิต และผูสนใจทั่วไปทราบ (4.2-2-2) นําผลการวิจัยมาใชในการวาง

แผนการวิจัยของคณะศึกษาศาสตรตอไป โดยผานการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-2-3)  
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   2.3 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ตองการใชประโยชน

จากงานวิจัย เพื่อเปนการเผยแพรและสรางความเขมแข็งดานวิชาชีพศึกษาศาสตร โดยไดทําความรวมมือกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ศูนยเครือขายพัฒนาวิชาการไทรนอย กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน บริษัท

แปลนฟอรคิดส  (4.2-2-4)    

   2.4 คณะศึกษาศาสตรมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อคัดสรร

งานวิจัยที่นาสนใจ พรอมสนับสนุนและสงเสริมใหงานวิจัยดังกลาวมีการพัฒนาตอยอดเพื่อใหเกิดนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่มีประโยชนตอประเทศตอไป (4.2-2-5) 

   2.5 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน พรอมพัฒนา

ปรับปรุงการเผยแพรงานวิจัยและกอใหเกิดประโยชนตอการนําผลการวิจัยไปใชอยางแทจริง (4.2-2-6) 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน

และผูเกี่ยวของ 

   3.1 คณะศึกษาศาสตรมีการเผยแพร proceeding ของการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติผาน 

website ของคณะศึกษาศาสตร (4.2-3-1)  

  3.2 คณะศึกษาศาสตรมีการสรางเครือขายความรวมมือกับ ศูนยเครือขายพัฒนาวิชาการไทรนอย กรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน บริษัทแปลนฟลอคิดส ซึ่งเปนหนวยงานที่ตองการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

(4.2-3-2) นอกจากน้ันคณะศึกษาศาสตรมีการจัดประชุมระดับชาติเรื่อง การพัฒนากลุมบุคคลออทิสติกสเปคตรัมใน

ระดับอุดมศึกษา ไดมีการประชาสัมพันธเชิญชวนศิษยเกา เขารวม โดยผลการประชาสัมพันธพบวา มีศิษยเกาเขา

รวมการประชุมในครั้งน้ันดวย (4.2-3-3)  

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

     4.1 คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ

เผยแพรองคความรูจากการวิจัยไปใชประโยชนในการจัดการศึกษาของประเทศ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการใชผลประโยชนจากงานวิจัยไดอยางแทจริง โดยทําความรวมมือกับศูนย

เครือขายพัฒนาวิชาการไทรนอย กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  บริษัทไปรษณียไทย บริษัทแปลนฟอรคิดส 

(4.2-4-1) 

     4.2 คณะศึกษาศาสตรไดมีการสรางความเขมแข็งดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอก โดยมีการทําวิจัย

รวมกับหนวยนอกที่ตองการผลการวิจัย ไดแก สภาวิจัยแหงชาติ  ธนาคารแหงประเทศไทย UNICEF บริษัทไปรษณีย

ไทย จํากัด บริษัทเอ็นจิไซน (2008) จํากัด บริษัทไทยวาโก จํากัด สถาบันบริหารกิจสันติราษฎร คุรุสภา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (4.2-4-2) 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

    5.1 คณะศึกษาศาสตรมีการประชาสัมพันธใหอาจารยรับทราบขอมูล ขอปฏิบัติ ขอควรรูเกี่ยวกับการ

คุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยผานทาง website และ electronic –mail (4.2-5-1)  
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    5.2 มีคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการทําหนาที่ใหความชวยเหลืออาจารย และประสานงาน

กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธ์ิงานวิจัย (4.2-5-2) 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

(เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)  

   คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนและคอย

อํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย รวมทัง้ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  (4.2-6-1) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 5 ขอ 6 ขอ 4.00 5.00 6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

    เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.2 5 ขอ 5 ขอ 4.00 4.00 6 ขอ ไมบรรล ุ 6 ขอ 

หมายเหตุ : กรรมการฯ พบวายังไมมีการย่ืนจดลิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในปที่ผานมา ดังน้ัน จึงไมผานเกณฑขอ 6 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-1-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพลงในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 

4.2-1-3 ผลงานวิจัยที่ไดเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4.2-1-4 แนวทางการใหทุนและเงินรางวัลสําหรับการตีพิมพเผยแพร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามเกณฑทั่วไป และครบถวน

ตามเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-5 แนวทางการกํากับติดตามการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร 

4.2-2-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-2-2 รายงานการวิจัยเรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตรในชวง 3 ปยอนหลัง 

4.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-2-4 หลักฐานความรวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย  

4.2-2-5 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

4.2-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-3-1 หลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยและผลการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4.2-3-2 หลักฐานความรวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย 

4.2-3-3 รายช่ือศิษยเกาที่เขารวมประชุม 

4.2-4-1 หลักฐานความรวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย 

4.2-4-2 รายช่ืองานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานที่ตองการใชผลประโยชนงานวิจัย 

4.2-5-1 หลักฐานการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการคุมครองสิทธ์ิงานวิจัย 

4.2-5-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-6-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  80,000  บาท/คน 

รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรมีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 1,305,333 บาท และ

ภายนอก จํานวน 23,912,999 บาท รวมทั้งหมด 25,218,332.00 บาท มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 

107 คน ลาศึกษาตอ 3 คนและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 1 คน ลาศึกษาตอ - คน รวมอาจารยประจํา

และนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 108 คน 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกตออาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

      =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

   จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

   =  108
25,218,332

  
=233,503.07  บาท/คน 
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 คะแนนที่ได =  5
75,000

233,503.07    =   15.57 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0-5 โดยเกณฑ

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปตอคน 

3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปตอคน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.3 27,306,900 277,227.41 25,218,332 233,503.07 5.00 5.00 80,000 

บาท/คน 

บรรล ุ 80,000 

บาท/คน 98.5 108 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

4.3 27,306,900 277,227.41 22,722,094.19 186,246.67 5.00 5.00 80,000 

บาท/คน 

บรรล ุ 80,000 

บาท/คน 98.5 122 

หมายเหตุ : กรรมการฯ ใชขอมูลเงินวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยมีการหารเฉลี่ยเงินวิจัยตาม

จํานวนผูทําวิจัยของคณะศึกษาศาสตรเทาน้ัน 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1 สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 คณะศึกษาศาสตรมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ดังน้ี 

คณะศึกษาศาสตรมุงพัฒนาตนเองเพื่อใหเปนสถาบันที่มีช่ือเสียงในการผลิตและพัฒนาครู อาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา สามารถช้ีนําสังคมในการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศ  การดําเนินงานดานการบริการวิชาการ

แกสังคมมีการดําเนินการโดยคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมในชุดยอยตางๆ ทําหนาที่

บริหาร กํากับ ติดตามและประเมินผลการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

เริ่มจากการสํารวจศักยภาพ ความเช่ียวชาญ ของคณาจารยในคณะศึกษาศาสตร การสํารวจความตองการจําเปนใน

การพัฒนาตนเองดานวิชาการ ทักษะ และคุณลักษณของครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหนวยงานตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการศึกษา มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันพัฒนาครู อาจารย

และบุคลากรทางการศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตลอดจนนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป นอกจากมุงสงเสริมการใหบริการแกสังคมในรูปแบบตางๆ แลว คณะศึกษาศาสตรมุงเนน

ใหคณาจารยนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการจัดการเรียนการสอน เนนเปดโอกาสให

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีสวนรวมและประสบการณในการใหบริการวิชาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาสัมมนาที่นิสิตตองจัดสัมมนาตามความเช่ียวชาญในสาขา มุงนําความรูและประสบการณในการบริการ

วิชาการมาใชในการวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานความเปนเลิศในวิชาชีพครูตอไป  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 2 ตัวบงช้ี   

มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ         

คณะกรรมการฯ ไดแคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม  5.00 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด

ประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑมาตรฐานขอที ่4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

    1.1 คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดใหงานบริการวิชาการเปนภาระงานของอาจารยตามระเบียบขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย มีการจัดต้ังศูนยวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูจากการวิจัย

ไปสูการบริการวิชาการใหกับหนวยงานทั้งภายในคณะศึกษาศาสตร ภายนอกคณะศึกษาศาสตร และภายนอก

มหาวิทยาลัย (5.1-1-1) 

    1.2 คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจความพรอม ความเช่ียวชาญ และศักยภาพของอาจารยใน 

คณะศึกษาศาสตรในการใหบริการวิชาการทีต่รงกับความเช่ียวชาญ  นํามาจัดทําแผนการใหบริการวิชาการของคณะ

ศึกษาศาสตร (5.1-1-2) 

    1.3 คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาในการประเมินวิทยฐานะของครูสังกัด

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการประเมินวิทยาฐานะใหมีคุณภาพ (5.1-1-3) 

    1.4 คณะศึกษาศาสตรมีการสรางเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหบริการวิชาการในการเผยแพร

ความรูจากงานวิจัย ไดแก กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน บริษัทไปรษณียไทย จํากัด บริษัทแปลนฟอรคิดส 

(5.1-1-4) 

   1.5 คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจความตองการจําเปนของผูรับบริการ โดยทํางานวิจัยเรื่อง       ความ

ตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของครู เพื่อสํารวจประเด็นที่เปนที่สนใจของบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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กับการจัดการศึกษา และนําผลจากการวิจัยมาใชในการวางแผนการใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการ

ของสังคมอยางแทจริง  (5.1-1-5) 

     1.6 คณะศึกษาศาสตรมีการจัดบริการวิชาการใหกับครูและบคุลากรทางการศึกษาเพื่อเปนการเผยแพร

ความรูและประสบการณที่ไดจากการทําวิจัยของอาจารยลงไปสูสาธารณชน (5.1-1-6)  

     1.7 มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการในทุกโครงการ โดยประเมินครอบคลุมทั้ง 4 

ดานไดแก ดานคุณภาพการใหบริการ  กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความ

สะดวก  โดยประเมินครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ (5.1-1-7) รวมทั้งมีการวิจัยติดตาม

ผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป พ.ศ. 2554 (5.1-1-8) 

     1.8 มีการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามพันธกิจดาน

การบริการวิชาการของคณะ พรอมนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการวิชาการของคณะมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน (5.1-1-9) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

    2.1 คณะศึกษาศาสตรมีการกําหนดแนวทางการใหบริการวิชาการที่เปดโอกาสใหนิสิตไดมีสวนรวมใน

การใหบริการวิชาการ (5.1-2-1) 

    2.2 คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหอาจารยตระหนักถึงความสําคัญของการ

นําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (5.1-2-2) 

    2.3 คณะศึกษาศาสตรมีการใหบริการวิชาการโดยมอบหมายใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจัดบริการ

วิชาการใหกับบุคคลและหนวยงานที่มีความสนใจทั้งภายในคณะศึกษาศาสตร ภายนอกคณะ และภายนอก

มหาวิทยาลัย (5.1-2-3) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

     3.1 คณะศึกษาศาสตรมีการสงเสริม สนับสนุน ใหอาจารยไดเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ ทั้ง

การนําเสนอในที่ประชุมวิชาการและวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ 

(5.1-3-1) 

    3.2 คณะศึกษาศาสตรแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการคัดเลือก

งานวิจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาของประเทศและสอดคลองกับความตองการของสังคม มาสงเสริมและ

สนับสนุนเพื่อใหเกิดการตอยอดงานวิจัยที่มีคุณคาตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศตอไป  (5.1-3-2) 

        4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

     4.1 คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการคอยกํากับ ติดตาม ดูแลใหการ

ดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่วาง

ไว (5.1-4-1) มีการประเมินความสําเร็จของการใหบริการวิชาการทุกโครงการ โดยประเมินครอบคลุมทั้ง 4 ดาน
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ไดแก ดานคุณภาพการใหบริการ  กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความ

สะดวก  โดยประเมินครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ (5.1-4-2) 

     4.2 มีการวิจัยติดตามผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ประจําป พ.ศ. 

2554 (5.1-4-3) 

     4.3 มีการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาในการประเมินวิทยฐานะของครูสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการประเมินวิทยฐานะใหมีคุณภาพ (5.1-4-4) 

     4.4 คณะศึกษาศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อติดตามประเมินการ

ใหบริการวิชาการของคณะ การนําผลการใชบริการวิชาการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

อยางตอเน่ือง (5.1-4-5)  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

   5.1 คณะศึกษาศาสตรมีการนําสารสนเทศที่ได มาใชในการกําหนดนโยบาย แนวทาง และรูปแบบการ

ใหบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายที่วางไว (5.1-5-1)  

   5.2 คณะศึกษาศาสตรมีการเผยแพรผลการบริการวิชาการใหกับอาจารยในคณะไดรับทราบผานทาง 

website ของคณะศึกษาศาสตร (5.1-5-2)  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.1 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรรล ุ 5 ขอ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 การจัดต้ังศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-1-2 ผลการสํารวจความเช่ียวชาญของคณาจารยในคณะศึกษาศาสตร 

5.1-1-3 รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการประเมินวิทยฐานะของครูสังกัดกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 

5.1-1-4 หลักฐานความรวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย  

5.1-1-5 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของครู  

5.1-1-6 โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร 

5.1-1-7 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร  

5.1-1-8 รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง ปพ.ศ. 2554 

5.1-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-2-1 แนวทางการใหบริการวิชาการ 

5.1-2-2 หลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการบริการวิชาการสูการจัดการเรียน

การสอน 

5.1-2-3 โครงการบริการวิชาการที่จัดโดยนิสิต 

5.1-3-1 รายช่ือคณาจารยและผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

5.1-3-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

5.1-4-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-4-2 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร  

5.1-4-3 รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง ประจําป พ.ศ. 2554 

5.1-4-4 การวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาในการประเมินวิทยฐานะของครูสังกัดกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

5.1-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-5-2 หลักฐานการเผยแพรผลการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 
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ตัวบงชีท่ี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ

เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ

คณะ 

  2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร 

ภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ 

   1.1 คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจความพรอม ความเช่ียวชาญ และศักยภาพของอาจารยใน 

คณะศึกษาศาสตรในการใหบริการวิชาการที่ตรงกับความเช่ียวชาญ นํามาจัดทําแผนการใหบริการวิชาการของ 

คณะศึกษาศาสตร  (5.2-1-1) 

             1.2 คณะศึกษาศาสตรมีการสํารวจความตองการจําเปนของผูรับบริการ โดยทํางานวิจัยเรื่อง การประเมิน

ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของครู เพื่อสํารวจประเด็นหรือหัวขอที่ครูตองการรับบริการวิชาการ พรอม

นําผลที่ไดมาใชในการวางแผนการใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคมอยางแทจริง (5.2-1-2)  

 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

         2.1 คณะศึกษาศาสตรไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยเครือขายในโครงการยกระดับคุณภาพครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งปงบประมาณ 2554 ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของ 

คณะศึกษาศาสตรในฐานะที่เปนสถาบันผลิตและพัฒนาครู และเปนโครงการระดับประเทศ โดยรับผิดชอบในการ

พัฒนาครูทั้งระบบ ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี และเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการดําเนินงาน
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พบวา ประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก  สงผลใหคณะศึกษาศาสตรไดเปนศูนยเครือขายพัฒนาครูทั้งระบบตาม

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งปงบประมาณ 2555 อีก (5.2-2-1) 

              2.2 คณะศึกษาศาสตรมีการสรางเครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหบริการวิชาการในการเผยแพร

ความรูจากงานวิจัย ไดแก  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และบริษัทแปลนฟอรคิดส (5.2-2-2) 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

   3.1 คณะศึกษาศาสตรมีการประเมินคุณภาพของการใหบริการวิชาการในทุกโครงการ โดยประเมิน

ครอบคลุมทั้ง 4 ดานไดแก ดานคุณภาพการใหบริการ  กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ 

และสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยประเมินครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ (5.2-3-1) 

   3.2 มีการติดตามผลการใหบริการวิชาการโดยทําวิจัยติดตามผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบตาม

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป พ.ศ. 2554 (5.2-3-2) 

   3.3 คณะศึกษาศาสตรมีการทําวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการประเมินวิทยฐานะของครูสังกัดกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน (5.2-3-3) 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

              คณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ นําผลการประเมินการใหบริการวิชาการใน

รอบปมาปรับปรุงแกไข รูปแบบ ขอบเขต ระยะเวลา การใหบริการวิชาการ ตลอดจนปรับปรุงข้ันตอนและ

หลักเกณฑการใหบริการวิชาการสําหรับคณาจารยของคณะในปตอไป (5.2-4-1) 

   5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะและ

เผยแพรสูสาธารณชน 

   5.1 คณะศึกษาศาสตรมีการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริการวิชาการ เผยแพรผานทาง website 

และ electronic–mail (5.2-5-1)  

             5.2 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการไปใชในการจัดการเรียนการสอน โดยเปด

โอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในช้ันเรียน (5.2-5-2)   

  5.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการวิจัย (5.2-5-3)  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง   แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

5.2 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 ผลการสํารวจความเช่ียวชาญของคณาจารยในคณะศึกษาศาสตร 

5.2-1-2 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของคร ู

5.2-2-1 โครงการและผลการประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง

ปงบประมาณ 2554 

5.2-2-2 หลักฐานความรวมมือกับหนวยงานนอกมหาวิทยาลัย  

5.2-3-1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร  

5.2-3-2 รายงานการวิจัยติดตามผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 

5.2-3-3 รายงานการวิจัยเรือ่ง สภาพและปญหาการประเมินวิทยฐานะของครู สังกัดกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 

5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

5.2-5-1 หลักฐานการเผยแพรขอมูลการบริการวิชาการ 

5.2-5-2 หลักฐานการบูรณาการดานการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

5.2-5-3 หลักฐานการบูรณาการดานการบริการวิชาการกับการวิจัย  
 

 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะศึกษาศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ดังน้ี คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร ที่ให

มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนวิถีชีวิต ไดแก ประเพณีไทยใน

วาระตางๆ ที่อยูในวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งกิจกรรมที่รังสรรคข้ึนเปนเอกลักษณของคณะศึกษาศาสตรเพื่อความ

สามัคคีและพัฒนาวิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมดังกลาวเปนไปเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู

บุคลากรและนิสิตรุนหลัง นอกจากน้ัน ยังเริ่มมีการสอดแทรกกลิ่นอายของวัฒนธรรมเพื่อนบานในกลุมประชาคม

อาเซียนเขามาผสมผสาน เพื่อเสริมสรางเจตคติที่ดีและสรางความเขาใจในวัฒนธรรมนานาชาติที่อาจมีความคลาย
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และความแตกตางกัน โดยหวังวาความเขาใจความแตกตางกันจะนํามาซึ่งการยอมรับและสามารถอยูรวมกันไดอยาง

สันติสุข 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบงช้ี 

มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลประเมินของ            

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานบํุารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ขอ 5 6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

6 

(ครบ 6 ขอ) 

5.00 5.00 

 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติ 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

 คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการกําหนด

นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหกลมกลืนกับธรรมชาติของคณะศึกษาศาสตรและ

วิถีชีวิตของคนไทย มีแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-1-1) มีคณะกรรมการจัดโครงการ/กิจกรรม

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป มีงบประมาณสนับสนุน (6.1-1-2)  เปนวาระที่บุคลากร

ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการรวมทั้งนิสิตมีสวนรวมในโครงการ (6.1-1-3)  เปนชองทางสืบทอดวัฒนธรรมอันดี

งามใหคงอยูในวิถีชีวิตของเราจากรุนสูรุน  ทั้งน้ีไดยึดหลักวงจร PDCA มาใชในการดําเนินงานทุกระดับเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (6.1-1-4) 

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรไดจัดแผนโครงการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมซึ่งอยูในแผนกิจกรรมพัฒนา

นิสิต (6.1-1-5) โดยมีคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตเปนผูดูแลการดําเนินการดังกลาว รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุน

การจัดกิจกรรมดานน้ีอยางเพียงพอ ทั้งน้ีการดําเนินโครงการจะมีการติดตามการดําเนินงานอยางตอเน่ืองจาก

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต (6.1-1-6) 

2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะศึกษาศาสตรมีการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาหลาย

รายวิชาในสาขาวิชาตางๆ ไดแก สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา โดยการบูรณาการมีลักษณะ

ของการมอบหมายงานในรายวิชาใหนิสิตทําที่เกี่ยวของกับการนําความรูความสามารถทางดานศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ไดเรียนรูในรายวิชาน้ันๆไปเผยแพรในวาระตางๆตามโครงการที่คณะฯจัด นอกจากน้ียังมีรายวิชาที่มีเน้ือหาที่นับวา

เปนการทํานุบํารุงวัฒนธรรมโดยตรง เปนวัฒนธรรมทางศาสนาที่มีหลักปฏิบัติที่เปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิตได

อยางดี (6.1-2-1)  

คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริม

หลักสูตรของนิสิต อาทิเชน โครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใส ที่เนนใหนิสิตผูเขารวมไดเขาใจและตระหนักถึง

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เชน การไหว กิริยามารยาทไทย การแตงกาย เปนตน (6.1-2-2) 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

คณะศึกษาศาสตรไดเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

ผานเว็บไซดคณะศึกษาศาสตร (6.1-3-1) สารศึกษาศาสตร (6.1-3-2) และ Facebook (6.1-3-3) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

ในสวนของการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ผานระบบการมอบหมายงานในรายวิชา มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสติ โดยมีการประเมินผลโครงการทุกโครงการหลังจากไดดําเนินการโครงการเสร็จ

สิ้นแลว (6.1-4-1) 
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะศึกษาศาสตรดําเนินการโครงการตางๆ ตามกระบวนการ PDCA ดังน้ันโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมที่คณะจัดข้ึน ถูกดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย จึงมีการประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

แลว ซึ่งการประเมินมีทั้งสวนที่เปนความเห็นของผูเขารวมกิจกรรมในโครงการและสวนของคณะกรรมการผูจัด

โครงการ และผลของการประเมินน้ีจะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการจัดดําเนินโครงการน้ัน  ๆในครั้งตอไป 

(6.1-5-1)   

คณะศึกษาศาสตรกําหนดใหสโมสรนิสิตใชกระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรมนิสิตทุกดาน รวมทั้งดาน

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดยจัดทําเปนรูปเลมสรุปรายงานการ

ดําเนินการและขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมครั้งตอไปอยางชัดเจน (6.1-5-2) 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรมีบุคลากรที่ไดรับรางวัลดีเดนทางวัฒนธรรม สาขาคหกรรม

ศาสตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ไดแก รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล อาจารยประจําภาควิชา

อาชีวศึกษา (6.1-6-1) และดร.ภัทรวรรธน  จีรพัฒนธนธร อาจารยประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ไดรับเกียรติบัตร ผูทํา

คุณประโยชนตอเยาวชนและพระพุทธศาสนา จาก ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย ในงานวันธนาคารความดี ครั้งที่ 16 

ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 (6.1-6-2) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 5 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

6.1 5 ขอ 6 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2554  

6.1-1-2 เอกสารายละเอียดงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

6.1-1-3 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร 

6.1-1-4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-1-5 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิตปการศึกษา 2554 

6.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต 

6.1-2-1 ภาพกิจกรรมที่นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตรมาจัดอาหารในงานของคณะฯ   

ภาพนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาแสดงหนาเวทีในงานของคณะฯ 

6.1-2-2 โครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใส 

6.1-3-1 www.edu.ku.ac.th 

6.1-3-2 สารศึกษาศาสตร 

6.1-3-3 Facebook  คณะศึกษาศาสตร  

6.1-4-1 สรุปประเมินผลโครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใส 

6.1-5-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-5-2 สรุปประเมินผลโครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใส 

6.1-6-1 รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ปพุทธศักราช 2554 

6.1-6-2 สารศึกษาศาสตร 
 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะศึกษาศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ดังน้ี คณะ

ศึกษาศาสตรมีแนวทางในการบริหารคณะศึกษาศาสตรโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยมีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจใหแกผูรับผิดชอบ แสวงหาความเห็นพองตองกันในการบริหารงาน พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนองคกร

การเรียนรู สรางแนวปฏิบัติที่ดี  ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการ

บริหารความเสี่ยงโดยแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงและผูแทนจากทุก

หนวยงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ น้ีไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่เปนปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย

ในการบริหารจัดการ รวมถึงมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อพิจารณา  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 4 ตัวบงช้ี มีผล

การประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ             

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.8  
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ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ 4.75 4.75 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

� � ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ  

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5 5 ขอ 

(ขอ 1 – 5) 

5 ขอ 

(ขอ 1 – 5) 

4.00 4.00 

 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจ

แกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอป

การศึกษา 

  5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวน

เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มาตรา 33 กําหนดใหคณะกรรมการประจํา

คณะมีอํานาจและหนาที่ (7.1-1-1) ดังน้ี 

1) วางนโยบายและแผนงานคณะใหสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

3) พิจารณาวางระเบียบ และออกขอบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือ  

เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในคณะตอมหาวิทยาลัย 

5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 

6) สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอคณบดี 

8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ตลอดปการศึกษา 2554 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่

กําหนดครบถวน (7.1-1-2) และไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-1-3) 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ  

ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ ผานการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร โดยมีการนําแผนกล

ยุทธไปใชในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตรและคณะกรรมการดําเนินงานชุดตาง ๆ  

โดยมีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ ในดานของการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรรวมทั้งการติดตามการดําเนินการขออนุมัติเปดปดและปรับปรุงหลักสูตร และใชฐานขอมูลการบริหาร

จัดการการเงิน ในการแสดงผลการดําเนินงานจากงบแสดงสถานะทางการเงินพรอมกับขอมูลที่สําคัญทางดาน
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การเงินไปใชในการตัดสินใจในการบริหารงานและดําเนินโครงการตางๆ ของคณะอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล (7.1-2-1)  

3. ผูบริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินตามที่มอบหมายผานหลายชองทาง ไดแก ติดตาม

โดยตรงจากผูที่ไดรับมอบหมาย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตรและคณะกรรมการประจําคณะ 

รวมทั้งติดตามจากหัวหนางานสายสนับสนุน โครงการตางๆ มีการดําเนินงานตามวงจร PDCA ผูรับผิดชอบโครงการ

จะจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการเสนอตอคณบดีซึ่งจะนําแจงที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อทราบ

ตอไป และมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงานของคณะ

ศึกษาศาสตรในความรับผิดชอบของคณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาภาควิชาตาง ๆ ปละ 2 ครั้ง ทุก

ภาคการศึกษาโดยมีการรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร (7.1-3-1)   

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 

ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยมอบหมายงานใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี

และหัวหนาภาควิชามีสวนรวมในการบริหารงานและใหอํานาจในการตัดสนิใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม  ทั้งน้ี

คณะศึกษาศาสตรไดมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ 2 ครั้งตอปการศึกษา ครั้งที่ 1 คือ ในการสัมมาทิฐิคณะ

ศึกษาศาสตร: คุณภาพชีวิตที่ดี ป 55 (7.1-4-1) จัดข้ึนเมื่อวันศุกรที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยคณบดีไดกลาวถึง

นโยบายในการบริหารงานใหบุคลากรทั้งคณะทราบทิศทางการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร และมีกิจกรรม

สรางสัมพันธและสามัคคีของบุคลากรในคณะในการทําบุญทอดผาปารวมกัน  สวนครั้งที่ 2 คณะศึกษาศาสตรจัดให

มีโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร เมื่อวันที ่16 พฤษภาคม 2555 ซึ่ง

คณบดีไดกลาวถึงการทํางานอยางทุมเทเพื่อใหเกิดงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอการพัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตร  (7.1-4-2)  

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะ

เต็มตามศักยภาพ 

ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร (7.1-5-1) และที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร (7.1-5-2) โดยการใหขอเสนอแนะในที่ประชุม รวมทั้งนําผลการ

ประชุมจากที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมกรรมการการศึกษา ที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัยมาช้ีแจงและหาแนวทางปฏิบัติ

ตามนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูบริหารคณะศึกษาศาสตรบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลและคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูที่มีสวน

ไดสวนเสีย แสดงใหเห็นจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคะแนนเฉลี่ยในภาคตน 4.20  

และมีคะแนนเฉลี่ยในภาคปลาย 4.32 (7.1-6-1) โดยมีการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอยางเปนรูปธรรมดังน้ี 
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หลักประสิทธิผล คณะศึกษาศาสตรมีการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร  และมีทิศทางในการพัฒนา

คณะอยางชัดเจน มีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร และการประชุมผูรับผิดชอบในการ

ทํางานแตละโครงการ พรอมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงงานอยางตอเน่ืองโดยการนําผลการประเมินโครงการตาง ๆ มา

ใชประกอบการพิจารณาวางแผนโครงการลักษณะเดียวกันใหมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

หลักประสิทธิภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดคุมคาโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในคณะในการจัดทํา

โครงการตาง ๆ มีการควบคุมการเปดปดไฟฟาและกําหนดระยะเวลาการเปดปดอาคาร การใหบริการใชหอง

คอมพิวเตอรรวมกันในการดําเนินโครงการตาง ๆ ของคณะ การใหใชกระดาษ 2 หนาในการพิมพงานมีแนวทางใน

การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของงานโดยการกําหนดใหมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณกอนการ

ดําเนินโครงการ   

หลักการตอบสนอง มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ โดยการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่มุง

พัฒนานิสิต คณาจารย บุคลากรและการดําเนินงานในการพัฒนาคณะ 

หลักภาระรับผิดชอบ  ผูบริหารของคณะศึกษาศาสตรมีความรับผิดชอบในหนาที่  โดยการบริหารงานตาม

ขอบขายความรับผิดชอบ จัดทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานของคณะ ติดตามการทํางาน และประเมิน

โครงการตาง ๆ อยางตอเน่ือง  ทั้งน้ีทางคณะศึกษาศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาเรือ่ง

ตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร และการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร เพื่อพิจารณาโครงการตางๆ 

เปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง   

หลักความโปรงใส ผูบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร มีข้ันตอนในการทํางานอยางชัดเจน ปฏิบัติงานที่

สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกบุคลากรอยางทั่วถึง ทั้งการแจงขอมูลขาวสารผานที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร สารศึกษาศาสตร และจดหมายราชการแจงไปยังภาควิชาและ

คณาจารย  

หลักการมีสวนรวม บุคลากรของคณะศึกษาศาสตรทุกระดับมีสวนรวมในการปฏิบัติและรับผิดชอบงาน

รวมกัน โดยในการจัดทําโครงการตาง ๆ มีผูแทนคณาจารยจากภาควิชาการตาง ๆ และบุคลากรสายสนับสนุนจาก

ทุกฝายมาเปนคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหแกบุคลากรตามความเหมาะสม           

โดยคณบดีมีการมอบหมายความรับผิดชอบใหรองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา และหัวหนางานตาง  ๆ 

เปนผูดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

หลักนิติธรรม บริหารงานโดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ มีการดําเนินการภายในคณะตาม

ระเบียบของหนวยงานตนสังกัด มหาวิทยาลัย และคณะ 

หลักเสมอภาค ผูบริหารไมเลือกปฏิบัติมีการมอบหมายงานและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกภาค

สวน  
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หลักมุงเนนฉันทามติ มุงหามติรวมจากประชาคม ในการพิจารณาการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

ผานที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร และคณะกรรมการ

ภาควิชาตาง ๆ  

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 โดยมีกรอบและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6 /2555 เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ที่

ประชุมฯ ไดมีการประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยางเปนรูปธรรม (7.1-7-1) โดยจากผลการประเมินจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะพบวาโดยสวนใหญมี

ความเหมาะสมดีถึงดีมาก โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงบางสวน โดยผูบริหารไดมีการดําเนินการตามขอเสนอแนะ

โดยการจัดวาระการประชุมใหเปนระบบ การสรางบรรยากาศที่ผอนคลายและลดความตึงเครียดในการประชุม สวน

ในขอเสนอแนะที่ใหมีการประชุมมากกวาเดือนละ 1 ครั้งเพื่อใหสามารถพิจารณาเรื่องตาง ๆ ไดรวดเร็วและละเอียด

รอบคอบมากข้ึนกําลังอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.1 7 ขอ 7 ขอ 5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 

7.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่  6/2554 และ 6/2555 

7.1-1-3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 

7.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งที่ 11/2554 และ 2/2555  

7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

บันทึกติดตามผลการดําเนินงาน 

7.1-4-1 โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร: คุณภาพชีวิตที่ดี ป 55 

7.1-4-2 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 

7.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

7.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

7.1-6-1 ผลการประเมินผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 

7.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 6/2555 

  

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ

วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูทีไ่ดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ

อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

คณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร ตามคําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 

107/2553 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ที่ประกอบดวยที่ปรึกษา และกรรมการที่เปนผูบริหารคณะ คือ คณบดี ผูชวย

คณบดีฝายบริหาร ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ ผูแทนจากภาควิชาตาง ๆ และผูแทนบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 

ไดดําเนินการวางแผนการจัดการความรู และกําหนดประเด็นในการจัดการความรูโดยศึกษาเปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร ทีมุ่งเนน บัณฑิตที่กอปรดวยคุณธรรมและเปนเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร ผลงานวิจัยทางการศึกษา

ระดับมาตรฐานสากล บริการทางวิชาการตอบสนองความตองการของสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาไทย และวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการเรียนรู และอัตลักษณคณะศึกษาศาสตร (พ.ศ.2554 – 2558) 

บัณฑิตมีจิตวิญญาณความเปนครู เช่ียวชาญศาสตรการสอนและการวิจัย  โดยมีกระบวนการจัดการความรู 

(Knowledge Management: KM) เปนเครื่องมือที่สําคัญเพื่อการพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดย   

คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดวิสัยทัศน คือ คณะศึกษาศาสตรเปนองคกรการเรียนรู สูความเปนเลิศทางวิชาชีพ

ศึกษาศาสตรระดับนานาชาติ สามารถชี้นําสังคม  ทั้งน้ีเพื่อใหการจัดการเรียนรูในคณะศึกษาศาสตรเกิดข้ึนอยางมี

ประสิทธิภาพ  ทางคณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรู  ไดนําเสนอรูปแบบการจัดการความรู 4’S 

Model  ที่มีองคประกอบของกระบวนการจัดการความรูที่สําคัญดังน้ี  

   S ( Search )   =    การสํารวจ  การคนหาประเด็นในการจัดการความรู 

   S ( Share )    =     การแลกเปลี่ยนความรู  ทั้งองคความรูที่เปดเผย และ  

           องคความรูที่ซอนเรน 

  S ( Store )      =    การจัดเก็บความรูอยางเปนระบบ 

  S ( Shine )      =    การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ทางคณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรู จะจัดใหมีการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  

โดยใช 4’S Model เปนหลักสําคัญในการจัดการความรู และไดเชิญชวนใหหนวยงานภายในคณะศึกษาศาสตร 

และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ไดนํา 4’S Model of ED KU KM ไปใชในการดําเนินงานควบคูกับการจัดการความรู 

(7.2-1-1) ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถสรางองคความรูของคณะศึกษาศาสตรที่เปนประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพทาง
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การศึกษา  และกําหนดประเด็นในการจัดการความรู 2 ประเด็นหลัก คือ 1. การใชเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษใน

การจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 2. การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน  ซึ่งครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  และมีเปาหมายในการรวบรวมองคความรูและ

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ และการวิจัยในช้ันเรียน (7.2-1-2) 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ดังน้ี  

 ประเด็นท่ี 1 การใชเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพรอมสูการเปน

ประชาคมอาเซียน คือ คณาจารยในคณะศึกษาศาสตรทุกภาควิชา นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะศึกษาศาสตร 

ที่เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู (7.2-2-1) 

ประเด็นท่ี 2 การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คือ คณาจารยที่เขารวม โครงการพัฒนา

อาจารยในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จํานวน 17 คน (7.2-2-2) 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ

คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด  

ประเด็นท่ี 1 การใชเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพรอมสูการเปน

ประชาคมอาเซียน คือ การจัดโครงการการจัดการความรูทุกเดือนโดยใหภาควิชาตาง ๆ ไดเปนเจาภาพในการจัด

ตามความเช่ียวชาญในแตละภาควิชาทั้งหมด 5 ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ ซึ่งเปนการแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม

ประเด็นความรูที่กําหนดน้ี และเผยแพรไปยังอาจารยและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม ในการจัดการความรูแตละ

ครั้งจะมีเจาภาพรวมกัน 2 ภาควิชา ครั้งที่ 1 จัดในประเด็น จิตแจมใสในรางกายที่สมบูรณ โดยภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษารวมกับภาควิชาพลศึกษา ครั้งที่ 2 จัดในประเด็น การใช facebook เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดย

ภาควิชาการศึกษารวมกับสํานักงานเลขานุการคณะ ครั้งที่ 3 การใชบทเรียนโปรแกรมในการพัฒนาภาษาอังกฤษ

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและภาควิชาอาชีวศึกษา (7.2-3-1) และใน

ภาควิชาตาง ๆ ไดมีโครงการจัดการความรูในภาควิชาที่เช่ือมโยงกับการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรใน

ประเด็นน้ีดวย เชน ภาควิชาการศึกษา การใช Smart board ในการจัดการเรียนการสอน การใช Facebook ใน

การจัดการเรียนการสอน พรอมทั้งการดําเนินงานของฝายพัฒนานิสิตในโครงการ Talk ASEAN  

ประเด็นท่ี 2 การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในโครงการพัฒนาอาจารยในการทําวิจัยใน

ช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการจัดประชุมสัมมนา

เพื่อรายงานความกาวหนาในการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนระยะ  ซึ่งเปนการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู

ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) โดยมีคณาจารยผูเช่ียวชาญเปนที่ปรึกษาและประธาน

โครงการน้ีมาใหคําปรึกษา  การเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม และมีการจัดโครงการอบรมแนวทางการเขียน

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตอยอดในการพัฒนาการเขียนบทความ

วิจัยเพื่อการเผยแพร (7.2-3-2) 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                      

 

170

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่

เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit 

knowledge) 

 ประเด็นท่ี 1 การใชเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพรอมสูการเปน

ประชาคมอาเซียน คือ การจัดโครงการการจัดการความรูทุกเดือนโดยใหภาควิชาตาง ๆ ไดเปนเจาภาพในการจัด

ตามความเช่ียวชาญในแตละภาควิชาทั้งหมด 5 ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ ซึ่งเปนการแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม

ประเด็นความรูที่กําหนดน้ี และเผยแพรไปยังอาจารยและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม โดยองคความรูที่ไดจากการ

จัดการเรียนรูจะนํามาสรุปเปนบทความลงสารศึกษาศาสตรทุกเดือน (7.2-4-1) และในสวนที่มีการดําเนินการใน

โครงการจัดการความรูในภาควิชาที่เช่ือมโยงกับการจัดการความรูของคณะศึกษาศาสตรในประเด็นน้ี เชน ภาควิชา

การศึกษา การใช Smart board ในการจัดการเรียนการสอน การใช Facebook ในการจัดการเรียนการสอนก็จะ

นําเผยแพรในจดหมายขาวภาควิชา และ Facebook ภาควิชา พรอมทั้งการดําเนินงานของฝายพัฒนานิสิตใน

โครงการ Talk ASEAN (7.2-4-2) จะนําเสนอขอมูลผานสื่อไอซีที และศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะ

ศึกษาศาสตรในการใช Facebook เพื่อการสื่อสารในการฝกประสบการณวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตรซึ่ง

จะสามารถรับรูขอมูลที่เปนประโยชนรวมกันผานทาง Facebook จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนิสิต อาจารย

นิเทศและอาจารยพี่เลี้ยง และในสวนของสํานักงานเลขานุการคณะ หลังจากที่ไดมีการเรียนรูการใชภาษาอังกฤษ

จากบทเรียนโปรแกรม ก็ไดมีการรวบรวมคําศัพทและบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชในการทํางานแตละสวนงานของ

สํานักงานเลขานุการเพื่อใหเปนประโยชนตอการทํางาน 

 ประเด็นท่ี 2 การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย

ที่เขารวมโครงการพัฒนาอาจารยในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทั้งน้ีในการจัดสัมมนาเพื่อรายงานความกาวหนาในการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนระยะจะมี

การสรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง Facebook และทาง email โดยอาจารยแตละทานไดจัดทํา

รายงานวิจัยในช้ันเรียน และในสวนของโครงการในภาพรวมจะจัดทําเปนรายงานการวิจัยประเมินโครงการพัฒนา

อาจารยในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เพื่อ

เผยแพรตอไป 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลาย

ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 ประเด็นท่ี 1 การใชเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพรอมสูการเปน

ประชาคมอาเซียน องคความรูที่ไดจากการจัดการเรียนรูจะนํามาสรุปเปนบทความลงสารศึกษาศาสตรทุกเดือนน้ัน  

คณาจารยสามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองและมีนโยบายในการจัดเรียนการ

สอนและการจัดหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซยีน (7.2-5-1) 
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ประเด็นท่ี 2 การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณาจารยที่เขารวมโครงการพัฒนาอาจารย

ในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 17 คน 

ไดเขารวมในการจัดสัมมนาเพื่อรายงานความกาวหนาในการทําวิจัยในช้ันเรียนเปนระยะ และมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูผานทาง Facebook และทาง email โดยอาจารยแตละทานไดจัดทําโครงการวิจัย ออกแบบการวิจัย และ

เขียนรายงานวิจัยในช้ันเรียนโดยมีการปรับปรุงพัฒนาภายหลังจากการไดนําเสนอความคืบหนาและมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู (7.2-5-2) 

 เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.2 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร  

7.2-1-2 แผนการจัดการความรู คณะศึกษาศาสตร  

7.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร 

7.2-2-2 โครงการพัฒนาอาจารยในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.2-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร 

7.2-3-2 สารศึกษาศาสตร 

7.2-4-1 สารศึกษาศาสตร 

7.2-4-2 สรุปผลการดําเนินโครงการ Talk ASEAN 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-5-1 สารศึกษาศาสตร 

7.2-5-2 รวมเลมรายงานการวิจัยในช้ันเรียนของคณาจารยที่เขารวมโครงการ 

  

ตัวบงชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ

นําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

คณะศึกษาศาสตรไดแตงต้ังคณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร  ตาม

คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 107/2553 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 (7.3-1-1) ที่ประกอบดวยที่ปรึกษา และกรรมการที่

เปนผูบริหารคณะ คือ คณบดี ผูชวยคณบดีฝายบริหาร ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศ ผูแทนจากภาควิชาตาง ๆ และ

ผูแทนบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการวางแผนสารสนเทศ (7.3-1-2) ที่มีความสอดคลองกับประเด็น

ยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร  โดยแบงเปนระบบสารสนเทศ 4 ระบบ คือ 1) ระบบสารสนเทศดานการเรียน

การสอน สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 และ 2 2) ระบบสารสนเทศดานการวิจัยและบริการวิชาการ สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรที่ 3 และ 4  3) ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ และ 4)ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

ยุทธศาสตรที่ 5 และ 6  ที่มีการกําหนดวัตถุประสงคในแตละระบบสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของคณะ

ศึกษาศาสตร  โดยการแบงระบบทั้ง 4 ระบบดังกลาวเปนการจัดกลุมขอมูลใหเขาสูระบบ  เน่ืองจากแตเดิมมี

สารสนเทศที่ไมไดจัดกลุมตามระบบ  ในสวนทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ มีผูควบคุมดูแลทั้งใน
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สวน hardware software และ database โดยมีการจัดงบประมาณสนับสนุน ประเมินความคุมคา  และการจัด

ประชุมในการพัฒนาระบบและจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยอยางนอยตองครอบคลุม

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ 

ระบบสารสนเทศ 4 ระบบ ประกอบดวย 1) ระบบสารสนเทศดานการเรียนการสอน 2) ระบบสารสนเทศ

ดานการวิจัยและบริการวิชาการ 3) ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ และ 4) ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

สามารถนําไปใชเปนขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะโดยครอบคลุมการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถนําไปใชเปนขอมูลและหลักฐานในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ (7.3-2-1, 7.3-2-2, 7.3-2-3) 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําหนา Homepage ที่มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใชระบบ มีการ

ประเมินความพึงพอใจ ปละ 1 ครั้ง (7.3-3-1) โดยจัดทําเปนแบบสอบถามผานทาง website  (7.3-3-4) การประชุม

คณะกรรมการบริหารศึกษาศาสตร (7.3-3-2) และคณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะ

ศึกษาศาสตรเพื่อประเมินและปรับปรุงระบบสารสนเทศ (7.3-3-3) 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร เปนผูรับผิดชอบในการวิเคราะห

ขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจ นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ (7.3-4-1) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารคณะศึกษาศาสตร (7.3-4-2) และมีการ

ปรับปรุงตามระยะเวลาที่กําหนด โดยนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ ปการศึกษา 2553 

ที่ไดมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงในประเด็นการจัดหมวดหมูของขอมูล การจัดระบบสารสนเทศ การนําเสนอขาวความ

เคลื่อนไหวของคณะที่รวดเร็ว และการตกแตงหนา website ใหสวยงามดึงดูดความสนใจมาจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงในปการศึกษา 2554  

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด 

มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที ่สกอ. กําหนด ไดแก ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online)  ฐานขอมูลรายบุคคลดานนิสิต บุคลากรและ

หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา (7.3-5-1) 

 เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.3 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 107/2553 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

ฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร 

7.3-1-2 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) คณะศึกษาศาสตร 

7.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร   

7.3-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร 

7.3-2-3 Website คณะศึกษาศาสตร 

7.3-3-1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

7.3-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร 

7.3-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายสารสนเทศและการจัดการความรูคณะศึกษาศาสตร   

7.3-3-4 Website คณะศึกษาศาสตร 

7.3-4-1 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ (Information System Plan) คณะศึกษาศาสตร 

7.3-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร 

7.3-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

7.3-5-2 Website คณะศึกษาศาสตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของคณะ ตัวอยางเชน 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห

ในขอ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

คณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

    6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                      

 

176

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 คณะศึกษาศาสตรมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประกอบดวยคณบดีเปน

ประธานคณะกรรมการ รองคณบดีฝายบริหารเปนรองประธาน มีกรรมการประกอบดวยรองคณบดีฝายตางๆ 

หัวหนาภาควิชา อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ หัวหนางานตางๆ ในสํานักงาน

เลขานุการคณะ โดยมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะเปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ีมีกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการอีก 2 คน (7.4-1-1) 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของคณะ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และ 

ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงโดยไดดําเนินการระดมสมอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดขอสรุป

เกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งหมด 8 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ ดานบริหาร

จัดการ ดานการเงนิ บัญชี ดานการบริหารพัสดุ ดานความปลอดภัย ดานยุทธศาสตร/นโยบาย ซึ่งนํามาจัดทําเปน

แบบประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตอไป (7.4-2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

 คณะศึกษาศาสตรโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยงโดยใชแบบประเมิน แลวประมวลผลการประเมิน นํามาจัดลําดับความเสี่ยงตามเกณฑความรุนแรง 4 

ระดับ (นอย ปานกลาง สูง สูงมาก) โดยใช Matrix เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

ตอไป (7.4-3-1, 7.4-3-2) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเรียบรอยแลวและ

ดําเนินการตามแผนฯ (7.4-4-1) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 คณะศึกษาศาสตรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน โดยมีแผนในการติดตามผลการดําเนินงาน

เปนปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกอยูในชวงเดือนพฤษภาคม 2555 (7.4-5-1)  และครั้งที่ 2 อยูในชวงเดือนสิงหาคม 2555 - 

กันยายน 2555  และไดรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรเพื่อพิจารณา (7.4-5-2) 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 3 ขอ  5 ขอ 3.00 4.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง     แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

7.4 3 ขอ  5 ขอ 3.00 4.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรที่ 10/2555 ลงวันที่ 23 มกราคม 2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาศาสตร 

7.4-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 1/2554 

7.4-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร ครั้งที่ 1/2554 

7.4-3-2 แบบประเมินความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7.4-4-1 แผนบริหารความเสีย่ง  คณะศึกษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

7.4-5-1 บันทึกติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

7.4-5-2 รายงานการประชุมคณกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  คณะศึกษาศาสตร  มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ดังน้ี คณะ

ศึกษาศาสตรไดกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการองคกรที่เนนความรับผิดชอบแบบธรรมาภิบาล วางแผนและ

จัดสรรงบประมาณพรอมปจจัยเกื้อหนุนที่คํานึงถึงความคุมคา และการเสริมสรางรายได เนนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โปรงใส ตรวจสอบได ดําเนินการโดยจัดทําและ

รวบรวมขอมูลทางการเงิน ที่มาของแหลงเงินงบประมาณและเงินรายได สามารถใชเงินตรงตามแผนเพื่อสงเสริมการ

บริหารดานการเงินครบวงจรโดยการแสวงหาระดมเงินทุนจากการใหบริการเชาพื้นที่ เพื่อนําขอมูลมาทํางบประมาณ

ประจําปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีวินัยทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการบริหารดานการเงินครบ

วงจร อยางประสิทธิภาพ  
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  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงช้ี มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.9  

ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

6 ขอ 

(ขอ 2 – 7) 

5.00 4.00 

 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา   ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ

บุคลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะอยาง

นอยปละ 2 ครั้ง 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของคณะอยางตอเน่ือง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ

คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน

กลยุทธของคณะ คณะควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ แตละ 

กลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาว

เทากับเวลาที่คณะใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของ

เงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดิน

หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือคณะ

จะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของ

แผนกลยุทธของคณะ 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนยุทธศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2552-

2555 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการองคกรที่เนนความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

วางแผนและจัดสรรงบประมาณพรอมปจจัยเกื้อหนุนที่คํานึงถึงความคุมคา และการเสริมสรางรายได เนนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โปรงใส ตรวจสอบได ดําเนินการโดย

จัดทําและรวบรวมขอมูลทางการเงิน ที่มาของแหลงเงินงบประมาณและเงินรายได สามารถใชเงินตรงตามแผนเพื่อ

สงเสริมการบริหารดานการเงินครบวงจรโดยการแสวงหาระดมเงินทุนจากการใหบริการเชาพื้นที่ เพื่อนําขอมูลมาทํา

งบประมาณประจําปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีวินัยทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพือ่สงเสริมการบริหารดาน

การเงินครบวงจร อยางประสิทธิภาพ (8.1-1-1, 8.1-1-2, 8.1-1-3) 

2. มีแนวทางจัดการทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

คณะศึกษาศาสตรจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินโดยการแสวงหางบประมาณและแหลงทุนจากการ

ใหบริการเชาพื้นที่มาสนับสนุน เพื่อรองรับการบริหารภารกิจของหนวยงานในทุกดาน มีการจัดสรรงบประมาณตาม

หลักเกณฑที่กําหนด (8.1-2-1) และการปรับปรุงหลักเกณฑใหเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน (8.1-2-2) จัดทํา

แผนการใชเงินโดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 (8.1-2-3)  ซึ่งกําหนด

หลักเกณฑการรับ-จายเงิน ประเภทรายรับ-รายจาย เปนแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีเงินสํารอง

จายในวงเงินไมเกิน 10 % ของเงินรายไดหนวยงาน และเงินทดรองราชการไดในวงเงิน 1 ลานบาท เพื่อใหสํานักงาน

เลขานุการคณะศึกษาศาสตรมีสภาพคลองในการหมุนเวียนเงินเพื่อใชจายและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ให

ผูบริหารทราบเปนปจจุบันทุกวัน มีการจัดทํางบพิสูจนยอดความถูกตอง ของเงินฝากธนาคารทั้งเงินรายไดและเงิน
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ฝากธนาคารทดรองราชการของคณะศึกษาศาสตรประจําทุกเดือน (8.1-2-4) และยังกระทบยอดเงินฝากกองคลัง

เปนประจําทุกเดือน (8.1-2-5) โดยรายงานใหผูบริหารทราบทุกเดือนและมีการกระทบยอดกับบัญชีเงินรับฝากของ

ภาควิชาและโครงการพิเศษ โรงเรียนสาธิตฯ โครงการศูนยการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุม” 

เพื่อความถูกตองโปรงใส (8.1-2-6) 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและพัฒนาหนวยงานและบุคคล  

คณะศึกษาศาสตรจัดทํางบประมาณประจําป 2554 ที่สอดคลองกับพันธกิจสนับสนุนดานวิชาการ ดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานกิจกรรมนิสิตและพัฒนาบุคลากร เชน โครงการสัมมาทิฐิ โครงการศึกษาดูงานของ

สํานักงานเลขานุการคคณะ โครงการจัดการความรู มีการประชุมรวมปรึกษาหารือระดมสมองในการพัฒนางาน 

(8.1-3-3, 8.1-3-6) ซึ่งการดําเนินงานตามโครงการชวยพัฒนาสํานักงานเลขานุการคณะใหมีผลการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพโดยการลดข้ันตอนการทํางาน คูมือการดําเนินงาน (8.1-3-5) เสนอผูบริหารและคณะกรรมการประจํา

คณะ และไดดําเนินการใชเงินเปนไปตามแผนงบประมาณที่กําหนดไว (8.1-3-1, 8.1-3-2, 8.1-3-4) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงานอยางนอย

ปละ 2 ครั้ง  

คณะศึกษาศาสตรจัดทํารายงานฐานะทางการเงิน เงินงบประมาณแผนดินและเรงรัดการเบิกจาย(8.1-4-1) 

และเงินรายไดอยางเปนระบบครบถวนตามมาตรฐานสากล ประกอบดวยงบดุล (8.1-4-2) งบรายได-คาใชจาย  

(8.1-4-3) รายงานลูกหน้ีเงินรายได (8.1-4-4) ลูกหน้ีเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ (8.1-4-5) 

รายการรายวัน (8.1-4-6) รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (8.1-4-7) เพื่อนําเสนอผูบริหารเปนประจําทุกเดือน และ

รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายไตรมาสแกคณะกรรมการประจําคณะปละ 2 ครั้ง (8.1-4-8) 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของหนวยงานอยางตอเน่ืองรายไตรมาส โดยนํารายรับ-รายจายมาวิเคราะหการใชเงินงบประมาณเปนไปตาม

แผนการใชเงิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการใชจายประจําป นําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคง รวมทั้งขอมูลในสวนการวิเคราะหการเบิกจาย เงินงบประมาณแผนดินและใชเปนขอมูลการ

ติดตามเรงรัดหนวยงานในการดําเนินการเบิกจาย (8.1-5-1, 8.1-5-2, 8.1-5-3) และเรงรัดการสงใชเงินยืมจากลูกหน้ี

เพื่อดําเนินการเบิกจายใหถูกตองครบถวน 

6. มีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหนวยงาน และดําเนินการตรวจสอบทุกปงบประมาณ 

โดยเชิญผูตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขามารวมในการตรวจสอบดวย 

เพื่อความชัดเจนและถูกตอง (8.1-6-1, 8.1-6-2) นอกจากน้ี โครงการภาคพิเศษทุกโครงการไดรับการตรวจสอบ

บัญชี/งบดุลจากผูตรวจสอบบัญชี ทุกสิ้นปงบประมาณ  

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการดําเนินงาน ไดแก ระบบ

งบประมาณ (BUDGET) ซึ่งเปนระบบในการจัดเก็บขอมูล การเบิกจายงบประมาณแผนดิน แยกตามแผนงาน 

หนวยงาน ทําใหสะดวกรวดเร็ว สามารถฟนคืนขอมูลไดงายและใชโปรแกรมการบันทึกบัญชีสําเร็จรูป Accellent 
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 Accounting ใชบันทึกบัญชีเงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร รวมทั้งจัดทํารายงานการเงินใชดําเนินการระหวางการ

พัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ สามารถจัดทํารายงานฐานะทางการเงิน วิเคราะหงบการเงินใหผูบริหารจัดทําตาราง

เปรียบเทียบรายรับ รายจายทั้งเงินงบประมาณและเงินรายไดคณะศึกษาศาสตร (8.1.7-5, 8.1.7-6) จัดทํารายงาน

คาสาธารณูปโภค (8.1-7-7) และรายงานการใชวัสดุ (8.1-7-8, 8.1-7-9, 8.1-7-10) เปนขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อ

ใชในการวางแผนและตัดสินใจของผูบริหาร  (8.1-7-1, 8.1-7-2, 8.1-7-3, 8.1-7-4) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ขอ 7 ขอ  5.00 5.00 7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

    เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

8.1 7 ขอ 6 ขอ 5.00 4.00 7 ขอ ไมบรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ : กรรมการฯ ไมพบแผนกลยุทธทางการเงินของคณะศึกษาศาสตร ดังน้ัน จึงไมผานเกณฑขอ 1 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1 แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2552-2555 

8.1-1-2 เอกสารบริหารเงินงบประมาณประจําป 2554 

8.1-1-3 กลยุทธทางการเงินของสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร 

8.1-2-1 เกณฑการจัดสรรงบประมาณประจําป 

8.1-2-2 การปรับปรุงการจัดสรรเงินใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

8.1-2-3 ระเบียบรายไดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2545 

8.1-2-4 งบพิสูจนยอด เงินฝากธนาคารเงินรายไดและเงินทดรองราชการ 

  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-2-5 เงินกระทบยอดเงินฝากกองคลัง 

8.1-2-6 แจงยอดเงินนอกงบประมาณคงเหลือประจําเดือน 

8.1-3-1 เอกสารบริหารเงินงบประมาณประจําป 2554 

8.1-3-2 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส พ.ศ.2554 

8.1-3-3 รายงานการประชุม 

8.1-3-4 รายงานการใชเงนิตามแผนงบประมาณประจําป 2554 

8.1-3-5 คูมือและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

8.1-3-6 โครงการจัดการความรู 

8.1-4-1 รายงานเงินงบประมาณแผนดินและเรงรัดการเบิกจาย 

8.1-4-2 งบดุล 

8.1-4-3 งบรายได-คาใชจาย ป 2554 

8.1-4-4 รายงานลูกหน้ีเงินรายได 

8.1-4-5 ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 

8.1-4-6 รายการรายวัน 

8.1-4-7 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

8.1-4-8 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายไดรายไตรมาส ปละ 2 ครั้ง 

8.1-5-1 การวิเคราะหผลการดําเนินงานงบประมาณรายรับรายจาย 

8.1-5-2 เอกสารเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินรายได 

8.1-5-3 เรงรัดการสงใชคืนเงินยืมจากลูกหน้ี 

8.1-6-1 คําสั่ง มก. ที่ 8560/2554 เรื่อง แตงต้ังผูตรวจสอบภายในของคณะศึกษาศาสตร 

8.1-6-2 แผนการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของเงินรายไดและการบริหารงานพัสดุของหนวยงาน 

8.1-7-1 รายละเอียดยอดเงินคงเหลืองบประมาณป 2554 

8.1-7-2 วิเคราะหงบการเงิน (งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554) 

8.1-7-3 รายงานเงินนอกงบประมาณประจําเดือน 

8.1-7-4 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (สํานักงาน) 

8.1-7-5 ตารางเปรียบเทียบ รายรับ-รายจาย เงินรายไดคณะศึกษาศาสตร 

8.1-7-6 ตารางเปรียบเทียบ รายรับ-รายจาย เงินงบประมาณ 

8.1-7-7 รายงานคาสาธารณูปโภค ประจําป 2554 

8.1-7-8 รายงานการใชวัสดุ ประจําป 2554 

8.1-7-9 รายงานวัสดุสํานักงานคงเหลือประจําเดือน  

8.1-7-10 รายงานวัสดุงานบานคงเหลือประจําเดือน  
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  คณะศึกษาศาสตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ดังน้ี คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง คณะศึกษาศาสตรมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพทั้ง

องคกรดวยกระบวนการ PAR-PDCA (Participatory – PDCA) ซึ่งเปนการดําเนินงานที่คณาจารย บุคลากรสาย

สนับสนุน และนิสิตของคณะศึกษาศาสตร ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและโครงการตางๆ ของคณะต้ังแตข้ันการ

วางแผนการดําเนินงาน (P) การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด (D) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน การ

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน (C) และการจัดทํารายงานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการ

ประเมิน (A) คณะศึกษาศาสตรไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดการขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร เพื่อ

ทําหนาที่รวบรวมขอมูล เช่ือมโยงการดําเนินงานประกันคุณภาพระหวางคณะและหนวยงานภายในทุกระดับ  

คณะศึกษาศาสตรไดรวมเปนเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

ในป พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 รางวัล ไดแก  

รางวัลระดับดีเย่ียม ประเภทหนวยงานคุณภาพ จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 

2553” และรางวัลระดับดีเย่ียม ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จากผลงานเรื่อง 

“โครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใส คณะศึกษาศาสตร” 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 

ตัวบงช้ี มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที ่2.10  

ตารางที่ 2.10  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ 9 9 ขอ 

(ครบ 9 ขอ) 

8 ขอ 

(ขอ 1 – 4 และ 6 – 9) 

5.00 4.00 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  9 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ

และพัฒนาการของคณะ ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ และจัดสงสํานักประกัน

คุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ    

ประจําคณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต 

และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย และ

มีกิจกรรมรวมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาข้ึน และเผยแพร

ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองกับนโยบายการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (9.1-1-1) อยางตอเน่ืองและไดรับความรวมมือจากบุคลากรเปนอยางดี มีการ

จัดทําแผนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับคณะ ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ (9.1-1-2) มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร (9.1-1-3) มีการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาใน

ทุกปการศึกษา มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (9.1-1-4) มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพมา

ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงคณะศึกษาศาสตร (9.1-1-5) และมีกระบวนการประกันคุณภาพในทุก

กิจกรรมและทุกโครงการตามกระบวนการ PDCA ทําใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ 

คณะศึกษาศาสตรใหมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน  

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ 

คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดมาตรการในขอ 5.5 ใหดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเปนประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ

ที่ดี (9.1-2-1) โดยการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตรน้ันเปนความรับผิดชอบของผูบริหาร

ระดับสูงที่ประกอบดวยคณบดีและรองคณบดีตลอดจนผูชวยคณบดี โดยคณบดีดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

ในภาพรวมของคณะ สวนรองคณบดีและผูชวยคณบดีดูแลรับผิดชอบการประกันคุณภาพในองคประกอบที่เกี่ยวของ

กับงานในภาระหนาที่ (9.1-2-2) สวนการดําเนินงานประกันคุณภาพในระดับภาควิชาน้ันมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ในระดับภาควิชาเพื่อดําเนินงานในเรื่องของการประกันคุณภาพภาควิชา (9.1-2-3) นอกจากน้ันคณะศึกษาศาสตรได

มอบหมายใหงานนโยบายและแผนเปนหนวยงานกลางในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพภายใน การจัดกิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษา การรวบรวมขอมูลสารสนเทศสวนกลางและการประสานงานตรวจสอบคุณภาพ

ภายใน ทั้งยังมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร (9.1-2-4) ที่

ประกอบดวยผูแทนจากทุกภาควิชาเพื่อทําหนาที่วางแผนการจัดเก็บและกําหนดความเช่ือมโยงขอมูลระหวางคณะ

และภาควิชา (9.1-2-5) 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

คณะศึกษาศาสตรกําหนดอัตลักษณคณะศึกษาศาสตร คือ “สํานึกดี  มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี” และ

กําหนดเอกลักษณของคณะศึกษาศาสตร คือ “คณะศึกษาศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหมีจิตวิญญาณความเปนครู 

เช่ียวชาญการสอน และการวิจัย” 

ตัวบงช้ีอัตลักษณคณะศึกษาศาสตร ไดแก 

ตัวบงช้ี : ผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดนที่สะทอนความเปนเอกลักษณของคณะศึกษาศาสตร 
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เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีกระบวนการและกลไกในการกําหนดตัวบงช้ีอัตลักษณของคณะศึกษาศาสตรที่สอดคลองกับอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

 2. มีแผนการพัฒนาอัตลกัษณของคณะศึกษาศาสตร 

 3. มีการกระบวนสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาอัตลักษณ 

 4. มีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานโดยบุคลากรและตอการพัฒนานิสิตโดยนิสิต และผูมีสวน

ไดสวนเสียตามอัตลักษณ 

 5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามอัต

ลักษณ 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. มีกระบวนการและกลไกในการกําหนดตัวบงช้ีอัตลักษณของคณะศึกษาศาสตรที่สอดคลองกับอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

1.1 มีการพัฒนาตัวบงช้ีและกําหนดเปนตัวบงช้ีของคณะ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

1.2 มีการทบทวนตัวบงช้ีและเกณฑใหสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และบริบทของคณะ

ศึกษาศาสตร 

 2. มีแผนการพัฒนาอัตลักษณของคณะศึกษาศาสตร 

2.1 มีการกําหนดแผนการพัฒนานิสิตทั้งที่เปนกิจกรรมทีผ่านการเรยีนการสอนรายวิชา และกิจกรรม

อื่นๆ ที่จัดโดยคณะ ภาควิชา หรือสโมสรนิสิตเพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณที่คณะกําหนด  

2.2 มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในขอ 2.1 ในลักษณะที่สอดคลองกับอัตลักษณ

ของคณะ 

3. มีกระบวนสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียน และบุคลากรในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาอัตลักษณ 

             3.1  มีการแตงต้ังกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ และกรรมการพัฒนานิสิต 

   3.2  มีการกําหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนานิสิตและบุคลากรสําหรับดําเนินงานโครงการ  

  4. มีการประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานของบุคลากร และมีผูสวนไดสวนเสียตามอัตลักษณ 

     มีการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของ

คณะ และมีการประเมินความพึงพอใจอัตลักษณที่กําหนด 

  5. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไป

ตามอัตลักษณ 

     5.1 มีการประเมินผลการดําเนินงาน และใหนําผลการประเมินการดําเนินงานตามเปาหมายพัฒนาอัต

ลักษณไปปรับปรุง กระบวนการวางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามอัตลักษณของคณะ 

     5.2 มีการจัดทําโครงการและกิจกรรมในการพัฒนานิสิต 
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4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวนประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ กอนจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

คณะศึกษาศาสตรมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพทั้งองคกรดวยกระบวนการ PAR-PDCA 

(Participatory – PDCA) ซึ่งเปนการดําเนินงานที่คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตของคณะศึกษาศาสตร 

ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและโครงการตางๆ ของคณะต้ังแตข้ันการวางแผนการดําเนินงาน P การดําเนินงาน

ตามแผนที่กําหนด D มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน C และการ

จัดทํารายงานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมิน A ทั้งน้ี โดยการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-1)  โดยมีการรายงานที่ขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด ใน CHE QA Online และไดกําหนดแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ (9.1-4-2) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

คณะศึกษาศาสตรไดนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนได

ครบถวนในทุกตัวบงช้ี (9.1-5-1)  

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ

คุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตรไดจัดใหมีระบบสารสนเทศตางๆ อันไดแก ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน 

ระบบสารสนเทศนิสิต อาจารย ผลงานวิจัย งานการเงิน ซึ่งสามารถเขาสืบคนไดดวยระบบ Online ใน website

ของคณะศึกษาศาสตร www.edu.ku.ac.th (9.1-6-1) 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต และ

ผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ 

สําหรับนิสิตของคณะศึกษาศาสตรไดรับการพัฒนาใหใชกระบวนการประกันคุณภาพในการดําเนินงานโดย

ผานกระบวนการ PDCA ในการจัดทําแผนกิจกรรมโครงการ ดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเพื่อให

ขอเสนอแนะในการดําเนินงานครั้งตอไป (9.1-7-1) ในสวนการดําเนินของคณะโดยเฉพาะสารสนเทศของคณะที่

จัดทําไวบริการบน website น้ัน คณะศึกษาศาสตรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนิสิต ผูใชบัณฑิต และ

ผูใชบริการของสํานักงานเลขานุการคณะ ซึ่งเปนหนวยงานกลางที่บริการของคณะไดเขามามีสวนรวมในการประเมิน

และการใหความคิดเห็นในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวมา

ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง (9.1-7-2) นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรไดใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินความ

พึงพอใจระบบสารสนเทศของคณะ เพื่อคณะจะไดนําผลประเมินน้ันมาปรับปรุงดําเนินงานตอไป (9.1-7-3) 
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8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมี

กิจกรรมรวมกัน 

ตามที่คณะศึกษาศาสตรไดรวมลงนามความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

มหาวิทยาลัยเครือขาย 8 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

มหาวิทยาลัยเซนตจอหน และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งไดมีพิธีลงนามและรวมกิจกรรมทางวิชาการ เมื่อวันที่ 25 

มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-1) และไดตกลงมีความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพ

การศึกษากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตรไดเปนสมาชิกของสภาคณบดีศึกษาศาสตร/คุรุศาสตรแหงประเทศไทย โดยมี

กิจกรรมการประชุมสัมมนารวมกันในทุก 2 เดือน (9.1-8-2 ) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาข้ึน และเผยแพรให

หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

กระบวนการประกันคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตรที่เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของในทุก

ระดับ และเปนไปตามกระบวนการ PDCA โดยมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองกอใหเกิดผลการดําเนินงานของ 

คณะศึกษาศาสตร บรรลุผลตามเปาหมายและพันธกิจ ในป 2554 คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลคุณภาพจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรางวัลระดับดีเย่ียม จากผลงานประเภทหนวยงานคุณภาพ (9.1-9-1) และคณะ

ศึกษาศาสตรไดเผยแพรกระบวนการประกันคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร PAR-PDCA ในสารศึกษาศาสตร 

เพื่อใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชนได (9.1-9-2) และไดรับรางวัลระดับดีเย่ียม ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/

นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จากผลงานเรื่อง “โครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใส คณะศึกษาศาสตร” 

(9.1-9-3)  

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 9 ขอ 9 ขอ 5.00 5.00 9 ขอ บรรล ุ 9 ขอ  

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  

9 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9.1 9 ขอ 8 ขอ 5.00 4.00 9 ขอ ไมบรรล ุ 9 ขอ  

หมายเหตุ : กรรมการฯ ไมพบการนําผลการประกันคุณภาพมาเช่ือมโยงกับแผนการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน  

เพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงาน บรรลุตามเปาหมายของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี ดังน้ัน จึงไม

ผานเกณฑขอ 5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา ปการศึกษา 2554 และป

การศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9.1-1-2 แผนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับคณะ ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ 

9.1-1-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 และกําหนดการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

9.1-1-4 รายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ และ

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

9.1-1-5 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

9.1-2-1 แผนยุทธศาสตรคณะศึกษาศาสตร 

9.1-2-2 แผนพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

9.1-2-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชา 

9.1-2-4 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร 

9.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร 

ครัง้ที่ 1/2555 

9.1-3-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานศึกษาอัตลักษณและเอกลักษณของคณะศึกษาศาสตร 

9.1-3-2 รายงานการศึกษาอัตลักษณคณะศึกษาศาสตร 

9.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

9.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

9.1-5-1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

 ป 2554 

9.1-6-1 www.edu.ku.ac.th 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-7-1 เอกสารการประเมินโครงการของฝายพัฒนานิสิต 

9.1-7-2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานเลขานุการคณะ 

9.1-7-3 ผลการประเมินระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร 

9.1-8-1 เอกสารการเขารวมเครือขายประกันคุณภาพ 

9.1-8-2 เอกสารของสภาคณบดีศึกษาศาสตรคุรุศาสตร 

9.1-9-1 ผลงานรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 5 ประจําป 2554 

9.1-9-2 สารศึกษาศาสตร ปที่ 17 ฉบับที่ 3 หนา 7 และสารศึกษาศาสตร ปที่ 17 ฉบับที่ 4 หนา6 

9.1-9-3 ผลงานรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 5 ประจําป 2554 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

 คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. จํานวน 19 

ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.18 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.02 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดรายละเอียดสรุปไดดังตาราง 

ที่ 2.11 
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ตารางท่ี 2.11  สรุปผลการประเมินตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 

2554 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน    18.457.58 14
 14.399.43 14

 ดี พอใช 

ดานคุณภาพบัณฑิต    55.320.14 4
 52.309.14 

4
 ดี ดี 

1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ 80 93.89 96.85 4.69 4.69 ดีมาก ดีมาก 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.00 4.23 4.23 4.23 4.23 ดี ดี 

3. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 25 10.75 10.90 2.15 2.18 ตองปรับปรุง ตองปรับปรุง 

4. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ  

50 

31.25 29.86 3.13 2.99 พอใช พอใช 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค    75.324.11 
3

 
3
90.9 3.30 ดี พอใช 

5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

รอยละ 10 10.10 8.80 5.00 4.40 ดีมาก ดี 

6. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน รอยละ 20 20.72 16.80 5.00 4.20 ดีมาก ดี 

7. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

 

รอยละ 10 2.48 2.60 1.24 1.30 ตองปรับปรุง ตองปรับปรุง 
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ตารางที่ 2.11  สรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (ตอ) 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

2554 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับคุณภาพ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม    00.500.10 
2

 00.500.10 
2

 ดีมาก ดีมาก 

8. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัย 

รอยละ 30 46.67 52.17 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

9. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรือองคกรภายนอก 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    00.500.10 
2

 00.500.10 
2

 ดีมาก ดีมาก 

10. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ  5 ขอ  5 ขอ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี ไดดังน้ี 
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ดานคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 80 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน    

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

1 จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 195 143 338 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 199 147 346 

3 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 

125 123 248 

4 จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 29 12 41 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 6 0 6 

6 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการเกณฑทหาร ลา

อุปสมบท 

0 0 0 

7 จํานวนบัณฑิตท่ีไมไดงานทํา 35 8 43 

8 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบป

น้ันท่ีตอบแบบสํารวจ (ไมนับรวมผูท่ีมีงาน

ทํากอนเขาศึกษา ผูศึกษาตอ และลา

อุปสมบท) 

160 143 303 

9 รอยละบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

78.13 93.89 85.22 

10 คะแนนท่ีได 5100
78.13 

 = 3.91 
5

100
93.89

 = 4.69 
5100

85.22 
=4.26 

 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

1 125 78.13 123 93.89 248 85.22 3.91 4.69 4.26 รอยละ 

80 

บรรลุ รอยละ

80 160 131 291 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

1 125 78.13 123 96.85 248 86.41 3.91 4.84 4.32 รอยละ 

80 

บรรลุ รอยละ 

80 160 127 287 

หมายเหตุ : กรรมการฯ ใชขอมูลภาวะการไดงานทําจากกองแผนงาน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2552 

1-2 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รุนปการศึกษา 2553 

ตัวบงชี้ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4.00 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

1 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 199 147 
2 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  

55 36 

3 1. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.34 4.23 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

4 2. จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

- - 

5 3. รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 

- - 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) 350 328 
7 4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  

- - 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

9 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท 

- - 

10 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท 

- - 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 28 36 
12 - จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน)  

- - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตตามกรอบ TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

14 - จํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - 

15 - รอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - 

16 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 

โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.34 4.23 

17 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 55 36 

 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 4.34 4.23 4.34 4.23 4.00 บรรล ุ 4.00 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

2 4.34 4.23 4.34 4.23 4.00 บรรล ุ 4.00 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2-1 เอกสารตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑติระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําป 

2554 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 25 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.25 94 23.50 86 21.50 180 45.00 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 10 5.00 11 5.50 21 10.50 

3 ผลงานท่ีมีการตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ(proceedings) 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาต ิ

0.75 23 17.25 11 8.25 34 25.50 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1.00 1 1.00 - - 1 1.00 

5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 

7 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพร

ในระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 128 46.75 108 35.25 236 82.00 

11 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท้ังหมด  

350 328 678 

12 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

13.36 10.75 12.09 

13 คะแนนที่ได 525 36.13
= 2.67 525

10.75 = 2.15 525
12.09  = 2.42 

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

3 46.75 13.36 35.25 10.75 82.00 12.09 2.67 2.15 2.42 รอยละ 

25 

ไมบรรลุ รอยละ 

25 350 328 678 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

3 46.75 13.36 35.75 10.90 82.50 12.17 2.67 2.18 2.43 รอยละ 

25 

ไมบรรลุ รอยละ 

25 350 328 678 

หมายเหตุ : กรรมการฯ พบหลักฐานการตีพิมพใน KU Journal (Social Science)  2 เรื่อง ซึ่งมีคานํ้าหนัก 1 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3-1 ฐานขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในป พ.ศ. 

2554 ขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 50 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา 

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

1 ผลงานทีมี่การตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ

ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI 

0.25 5 1.25 23 5.75 28 7.00 

2 ผลงานทีมี่การตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ

ปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.50 6 3.00 3 1.50 9 4.50 
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ขอ ขอมูลพื้นฐาน คา 

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

จํานวน คาถวง

น้ําหนัก 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Joural 

Rank: www.scimagojr.com) หรือมี

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานขอมูล

สากล ISI หรือ Scopus 

1.00 - - 4 4.00 4 4.00 

4 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50 - - - - - - 

7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

9 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพร 11 4.25 30 11.25 41 15.50 

10 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ทั้งหมด  

28 36 64 

11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

15.18 31.25 24.22 

12 คะแนนที่ได 550
15.18 =1.52 550 25.31

=3.13 550
24.22  = 2.42 

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต 
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เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

4 4.25 15.18 11.25 31.25 15.50 24.22 1.52 3.13 2.42 รอยละ 

50 

ไมบรรลุ รอยละ 

50 28 36 64 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง   แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

4 4.25 15.18 10.75 29.86 15.00 23.44 1.52 2.99 2.34 รอยละ 

50 

ไมบรรลุ รอยละ 

50 28 36 64 

หมายเหตุ :  กรรมการฯ ใชขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย และพบผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ตีพิมพเพียง 28 เรื่อง จากที่คณะแจงไว 30 เรื่อง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4-1 ฐานขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ในป พ.ศ. 

2554 ขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 
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ผลการดําเนินงาน   (ใชขอมูลจากฐานขอมูลของ สวพ.มก.) 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 ผลงานทีมี่การตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ

นานาชาติหรือมีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI 

0.25 78 19.50 19 4.75 97 24.25 

2 ผลงานทีมี่การตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศ

ของ สมศ. 

0.50 15 7.50 9 4.50 24 12.00 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Joural Rank: www.scimagojr.com) 

หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน

ฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 4 4.00 2 2.00 6 6.00 

4 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

5 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

6 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.50 - - - - - - 

7 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

8 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

9 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 97 31 30 11.25 127 42.25 

10 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด  

104.5 111 215.5 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

11 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

29.67 10.10 19.61 

 คะแนนท่ีได 510
29.67  =14.84  510

10.10 = 5.05 510 61.19
= 9.81 

หมายเหตุ : ขอมูลไมนับซํ้าจํานวนผลงานของอาจารยและนิสิต 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี 

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

5 31 29.67 11.25 10.10 42.25 19.61 5.00 5.00 5.00 รอยละ 

10 

บรรลุ รอยละ

10 104.5 111 215.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

5 31 29.67 11.00 8.80 42 18.30 5.00 4.40 5.00 รอยละ 

10 

ไมบรรลุ รอยละ 

10 104.5 125 229.5 

หมายเหตุ : กรรมการฯ ใชขอมลูงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา

แหง มก. โดยพบผลงานตีพิมพเพียง 29 เรื่อง จากที่คณะแจงไว 30 เรื่อง 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5-1 สรุปจํานวนผลงานท่ีนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2554 

5-2 สรุปจํานวนผลงานท่ีนําเสนอในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2554 

 

ตัวบงชี้ท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

1 งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 13 23 36 

2 งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน - - - 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

13 23 36 

4 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 

(นับรวมท่ีศึกษาตอ) 

104.5 111 215.5 

5 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชน 

12.44 20.72 16.71 

6 คะแนนท่ีได 520
12.44  = 3.11 520

20.72  = 5.18 520
16.71 = 4.18 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสรางสรรค จะเปนผลงานของปใดก็ได แตดูผลการนําไปใชประโยชนตามปปฏิทินท่ีระบ ุ

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

6 13 12.44 23 20.72 36 16.71 3.11 5.00 4.18 รอยละ 

20 

บรรลุ รอยละ 

20 104.5 111 215.5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

6 13 12.44 21 16.80 34 14.81 3.11 4.20 3.70 รอยละ 

20 

ไมบรรลุ รอยละ

20 104.5 125 229.5 

หมายเหตุ : กรรมการฯ ใชขอมูลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยไมนับซ้ํากรณี

ที่ผลงานวิจัย 1 เรื่องไปใชประโยชนหลายดาน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6-1 สรุปจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

ประจําป พ.ศ. 2554  

6-2 สรุปจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน 

ประจําป พ.ศ. 2553 

 
ตัวบงชี้ท่ี 7  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 บทความวิชาการท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารระดับชาต ิ

0.25 4 1.00 1 0.25 5 1.25 

2 บทความวิชาการท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาต ิ

0.50 0 0 0 0 0 0 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คานํ้าหนัก ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

3 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมิน

ผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ี

สถานศึกษากําหนด 

0.75 8 6.00 2 1.50 10 7.50 

4 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอ

ผลงานทางวิชาการและผานการ

พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนง

ทางวิชาการแลว หรือตําราหรือ

หนังสือที่มีคุณภาพสูง มี

ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการ 

 

1.00 - - 1 1.00 1 1.00 

5 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการท่ีไดรับ

รองคุณภาพ 

12 7.00 4 2.75 16 9.75 

6 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด  (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) 

104.5 111 215.5 

 คะแนนท่ีได 510
6.70 =3.35  510 48.2

= 1.24 510
4.52 = 2.26 

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

7 7.00 6.70 2.75 2.48 9.75 4.52 3.35 1.24 2.26 รอยละ 

10 

ไมบรรลุ รอยละ 

10 104.5 111 215.5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

7 7.00 6.70 3.25 2.60 10.25 4.47 3.35 1.30 2.24 รอยละ 

10 

ไมบรรลุ รอยละ 

10 104.5 125 229.5 

หมายเหตุ : กรรมการฯ ใชขอมูลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยไมนับซ้ํากรณี

ที่ผลงานวิจัย 1 เรื่องไปใชประโยชนหลายดาน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7-1 ประมวลสาระชุดวิชา การจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร หนวยที่ 9-15  

7-2 ตําราหลักธุรกิจศึกษา ของ ดร.นงลักษณ มโนวลัยเลา 

7-3 คูมือการออกกําลังกายดวยยางในรถจักรยาน 

7-4 บทความทางวิชาการเรื่อง ยุทธวิธีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย : การ

เรียนรูการเตรียมนิสิตครูสูประชาคมอาเซียนของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 8  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  รอยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
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ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการ

เรียนการสอน 

12 10 22 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการ

วิจัย 

5 4 9 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาท้ังใน

สวนของการเรียนการสอนและการวิจัย 

17 14 31 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 55 29 84 

5 รอยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใชพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

30.91 48.27 36.90 

6 คะแนนท่ีได 530
30.91  = 

5.15  

530
48.27  = 

8.05 

530
36.90  = 

6.15  

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

8 30.91 48.27 36.90 5.00 5.00 5.00 รอยละ 

30 

บรรล ุ รอยละ 30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

8 30.91 52.17 48.15 5.00 5.00 5.00 รอยละ 

30 

บรรล ุ รอยละ 30 

หมายเหตุ : กรรมการฯ ตัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ซ้ํากับโครงการวิจัย จํานวน 6 เรื่อง 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

8-1 หลักฐานการบูรณาการการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน 

8-2 หลักฐานการบูรณาการการบริการวิชาการที่นํามาใชพัฒนาการวิจัย 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรยีนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

  4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณ

และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

ผลการดําเนินงาน 

1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร  

  คณะศึกษาศาสตรมีพันธกิจที่สําคัญคือ การบริการวิชาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนผูรับผิดชอบในการสนับสนุน 

สงเสริมและกํากับ ติดตามงานดานบริการวิชาการของคณะ การทํางานที่ผานมาเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ทั้งหนวยงานและบุคลากรภายในคณะ ภายนอกคณะ และภายนอกมหาวิทยาลัย  และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการ

ทํางานอยางเปนระบบดังน้ี  

              ข้ันตอนการวางแผน (P) มีการดําเนินการดังน้ี  

     1. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขมแข็งดานวิชาชีพ

ศึกษาศาสตร และสรางความเปนเลิศดานการวิจัยและบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร ผลการดําเนินงานที่

ผานมา คณะฯ ไดสรางเครือขายกับหนวยงานดังตอไปน้ี  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน บริษัทแปลนฟลอ



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                      

 

211

คิดส สภาวิจัยแหงชาติ  ธนาคารแหงประเทศไทยUNICEF บริษัทไปรษณียไทย จํากัด บริษัทเอ็นจิไซน (2008) 

จํากัด บริษัทไทยวาโก จํากัด สถาบันบริหารกิจสันติราษฎร คุรุสภา คณะกรรมการอุดมศึกษา  (9-1-1)  

              2. สํารวจความตองการจําเปนของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งความตองการจําเปนของ

หนวยงานที่เปนเครือขายและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และนําผลการสํารวจมาใชในการวางแผนการใหบริการ

ดานวิชาการของคณะศึกษาศาสตร ผลการดําเนินงานทั้งในสวนของการสรางเครือขายและการสํารวจความตองการ

จําเปน ทําใหคณะศึกษาศาสตรมีโครงการบริการวิชาการเกิดข้ึนเปนจํานวนมากและเปนโครงการที่ดําเนินการ

ตอเน่ืองตลอดมา เชน  โครงการยกระดับคุณภาพครูและผูบริหารสถานศึกษาทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็งปงบประมาณ 2554 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญ

การพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2554 โครงการพัฒนาผูบริหารและผูเกี่ยวของกับการศึกษาระดับปฐมวัย โครงการ

ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (9-1-2) 

   ข้ันตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (D) มีการดําเนินการดังน้ี  

             มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในแตละโครงการฯ โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญในสาขาฯ ที่เกี่ยวของ

กับโครงการน้ัน และเปนกรรมการที่มาจากทุกสวนที่เกี่ยวของทั้งบุคลากรภายในคณะศึกษาศาสตร และบุคลากร

จากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ นอกจากน้ันมกีารมอบหมายใหบุคลากรฝายสนับสนุน การสอนรับผิดชอบในสวน

ของการประชาสัมพันธ จัดทําเอกสาร และคอยอํานวยความสะดวกใหแกคณาจารยในการทํางานบริการวิชาการ   

(9-1-3) 

 ข้ันตอนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (C) มีการดําเนินการดังน้ี  

             1. มีการประเมินทั้งในสวนของกระบวนการทํางานและผลการดําเนินงาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากทั้งผู

ใหบริการและผูรับบริการ ที่ครอบคลุมดานคุณภาพการใหบริการ กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ เจาหนาที่ผู

ใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก (9-1-4) 

 2. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการที่รบัผิดชอบโครงการ มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานโครงการเปนระยะ เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ มีการ

ประเมินหลังจากโครงการเสร็จสิ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน รวมทั้งมีการทําวิจัยเพื่อติดตามผลการใหบริการ

วิชาการ เพื่อตรวจสอบผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ (9-1-5)              

 ข้ันตอนการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (A) มีการดําเนินการดังน้ี  

             คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการมีการประชุม โดยนําผลการประเมินมาใชในการวางแผนและ

พัฒนางานบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตรใหมีประสิทธิภาพตอไป (9-1-6) 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 

  ผลการดําเนินงานดานวิจัยและบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตรที่ผานมา บรรลุตามแผนที่วางไว 

รอยละ 100 เน่ืองจากสามารถดําเนินกิจกรรมไดตามแผนที่วางไว(9-2-1) และคณะศึกษาศาสตรไดรับความเช่ือถือ

และไววางใจในคุณภาพของการบริการวิชาการจากหนวยงานที่เปนเครือขายและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สงผล

ใหมีงานบริการวิชาการตอเน่ืองในปตอมา เชน โครงการยกระดับพัฒนาครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง

ปงบประมาณ 2555 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ 
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ประจําปงบประมาณ 2555 โครงการพัฒนาผูบริหารและผูเกี่ยวของกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุนที่ 3 เปน

สถาบันการศึกษาที่ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (9-2.2) 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง  

             ผลการใหบริการวิชาการโครงการ ยกระดับคุณภาพครูและผูบริหารสถานศึกษาทั้งระบบตามแผนปฏิบัติ

การไทยเขมแข็งปงบประมาณ 2553 พบวา มีผูบริหารและครูใน 4 เขตพื้นที่การศึกษา ไดแก เขตพื้นที่การศึกษา

ปทุมธานีเขต 1 และ 2 เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 เขตพื้นที่การศักษาสระบุรีเขต 1 และ 2 

และเขตพื้นที่การศึกษานครนายกที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารและครู และมีผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิอยูใน

ระดับดีถึงดีมาก เปนเครือขายผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาผูบริหารและครูในโอกาสตอไป (9-3-1)  

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยคงอัตลักษณและ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

             ผลการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร ไดสรางความเขมแขงดานวิชาการใหกับหนวยงานที่เปน

เครือขายและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยจากการรวมเปนศูนยเครือขายโครงการยกระดับคุณภาพครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาทั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ปงบประมาณ 2553 สงผลใหไดบัญชีเครือขาย

ผูทรงคุณวุฒิทั้งครูและผูบริหารซึ่งเปนผูผานการอบรมและผานการประเมินผลสัมฤทธ์ิอยูในระดับดีถึงดีมาก โดย

บุคคลกลุมน้ีจะเปนวิทยากรแกนนําในการพัฒนาครูรุนตอไป (9-4-1) นอกจากน้ันการพัฒนาครูไดมีการดําเนินการ

อยางตอเน่ือง โดยมีโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ปงบประมาณ 2554-2555 ข้ึน

เพื่อพัฒนาครูระดับกลางและตํ่าตอไป (9-4-2)  

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

  ผลการประเมินโครงการของคณะศึกษาศาสตรพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญประเมินตนเองวา ความรูและ

ทักษะที่ไดรับ สามารถนําไปใชในการทํางานและพัฒนาผูเรียนไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (9-5-1) นอกจากน้ัน

ผลการวิจัยเรื่อง การติดตามผลการใหบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา ไดนํา

ความรูและทักษะจากการอบรมมาใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับดีถึงดีมากใน 5 ประเด็น ไดแก การวางแผนการ

จัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การผลิตสื่อ และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ในสวนของผลกระทบที่เกิดข้ึนกับตัวครูพบวา ครูระบุวาสามารถปฏิบัติงานไดดีข้ึนโดย

พิจารณาจากสัมฤทธิผลของนักเรียน ไดรับ การยอมรับจากผูบังคับบัญชาในเพื่อนรวมงานในการพัฒนางานวิชาการ

ของโรงเรียน (9-5-2) 

เกณฑการประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

 2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 ครบ 5 ขอ ครบ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

9 ครบ 5 ขอ 4 ขอ 5.00 4.00 5 ขอ ไมบรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ : กรรมการฯ ไมพบหลักฐานการดําเนินโครงการที่ตอเน่ือง (มีการดําเนินงานต้ังแต 2 ปข้ึนไป) หรือย่ังยืน 

(มีการดําเนินงานต้ังแต 5 ปข้ึนไป) ดังน้ัน จึงไมผานเกณฑขอ 4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง 

โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเน่ืองหรือย่ังยืน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-1-1 หลักฐานความรวมมือดานการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอก 

9-1-2 โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร 

9-1-3 ผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ 

9-1-4 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

9-1-5 รายงานการวิจัยติดตามผลการพัฒนาครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 

9-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

9-2-1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

9-2-2 โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร 

9-3-1 รายงานการประเมินผลการพัฒนครทูั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง

ปงบประมาณ 2554 ศูนยเครือขายสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาและเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  

9-4-1 รายงานการประเมินผลการพัฒนครทูั้งระบบภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง

ปงบประมาณ 2554 ศูนยเครือขายสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาและเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  

9-4-2 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ประจําป 2554 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-5-1 ผลการประเมินโครงการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร 

9-5-2 รายงานการวิจัยติดตามผลการพัฒนาครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

ปงบประมาณ 2554 

 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 10  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80 

  3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง 

  4.  เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปการศึกษา2554 ครบ

ครบถวนตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2554 (10-1-1) และแตละโครงการ/

กิจกรรมมีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ(PDCA) (10-1-2) 

2. คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินงานตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  บรรลุเปาหมาย 100% 

(10-2-1) 

3. การดําเนินงานดานการทํานุศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตรน้ันเปนไปอยางสม่ําเสมอ

ตอเน่ืองทุกป ซึ่งเปนไปตามนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร(10-3-1) 

4. การจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมน้ี กอใหเกดิคุณคาทางจิตใจที่ดีงามแก

ชุมชนศึกษาศาสตรซึ่งประกอบดวยคนรุนเกาและคนรุนใหมที่ไดโอกาสเรียนรูกันและกัน มีการสืบทอดประเพณีที่ดี

งามจากรุนสูรุน อีกทั้งยังเปนแบบอยางแสดงใหนิสิตไดเห็นวิถีชีวิตไทยที่มีกุศโลบายสอนคุณธรรมและจริยธรรมผาน

ประเพณีและพิธีการตางๆ 
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 ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรไดจัดโครงการสัมมาทิฐิและวันข้ึนปใหม (10-4-1) เมื่อวันที่ 6 

มกราคม 2555 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีและกาวสูปใหมดวยจิตใจเบิกบาน ในปน้ีคณะไดจัดพิธีทอดผาปา

สามัคคี ณ วัดโคกแกว อ.ทาวุง จ.ลพบุรี ซึ่งเปนวัดที่คณะศึกษาศาสตรไดรวมทําบุญและทอดผาปามากวา 10 ป  

 นอกจากน้ี ยังมีโครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร (10-4-2) ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุง

เสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีทีแ่สดงใหเห็นถึงการรักษาไวซึ่งวัฒธรรมอันดีงามของไทย เน่ืองจากเปนโครงการสงางาม

อยางไทย...สูนิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร เปนโครงการที่จัดตอเน่ืองมาแลว 2 ป คือปการศึกษา 2553-2554 และ

จะดําเนินการอีกในปการศึกษา 2555 น้ัน จากการประเมินผลโครงการพบวา นิสิตมีความเห็นวาเปนโครงการที่มี

ประโยชนสามารถนํามาใชกับชีวิตประจําวันไดจริง และการปลูกฝงจิตสาธารณะดวยการปลูกปาชายเลน ถือเปน

ประสบการณตรงที่จะสงผลใหเกิดเจตคติในการสรางคานิยมที่ดีงามทั้งสวนตนและสังคมรอบขาง 

 5 การดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตรเปนไปเพื่อความเจริญงอก

งามทางจิตใจและปญญาของชุมชนศึกษาศาสตร มิไดมีเปาหมายเพื่อช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ จึง

ดําเนินการไปในลักษณะแหงความเหมาะสมพอเพียง ใหไดสัมผัสคุณคาที่แทจริงของศิลปะและวัฒนธรรม  

ในปการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรมีบุคลากรที่ไดรับรางวัลดีเดนทางวัฒนธรรม สาขาคหกรรม

ศาสตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ไดแก รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล อาจารยประจําภาควิชา

อาชีวศึกษา (10-5-1)  นอกจากน้ี ดร.ภัทรวรรธน  จีรพัฒนธนธร อาจารยประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ไดรับเกียรติ

บัตร ผูทําคุณประโยชนตอเยาวชนและพระพุทธศาสนา จาก ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย ในงานวันธนาคารความดี 

ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 (10-5-2) 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

10 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

 2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

10-1-2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

10-2-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

10-3-1 แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

10-4-1 สารศึกษาศาสตร ปที่ 17 ฉบับที่ 1 หนา 7 

10-4-2 โครงการสงางามอยางไทย...สูนิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร 

10-5-1 รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ปพุทธศักราช 2554 

10-5-2 สารศึกษาศาสตร 

 

ตัวบงชี้ท่ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย 

  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  4.  การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวน

รวมอยางสม่ําเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5  (ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 
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ผลการดําเนินงาน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 

คณะศึกษาศาสตรเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โดยใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม กอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางาน ในรอบปการศึกษา 2554 

สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรไดรวมจัดกิจกรรมตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร อยางตอเน่ืองตลอดทั้งป  

เชน กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต (11-1-1) การจัดสัมมาทิฐิและวันข้ึนปใหมคณะศึกษาศาสตร: คุณภาพชีวิตที่ดีป 55 

(11-1-2) กิจกรรมรดนํ้าดําหัวเน่ืองในวันปใหมไทย (11-1-3) และกิจกรรมที่ตองรวมแรงรวมใจทําความสะอาด

อาคารครั้งใหญในเดือนธันวาคม 2554 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประสบอุทกภัยและคณะศึกษาศาสตรก็

ไดรับผลกระทบดวย (11-1-4) 

2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยาง 

มีความสุนทรีย 

คณะศึกษาศาสตรเปนหนวยงานแรกของมหาวิทยาลัยที่จัดใหมีโครงการควบคุมพาหะนําโรค (หนู) แบบ

บูรณาการ โดยรวมมือกับคณะทํางานกลุมสาธิตเซฟต้ีโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซึ่งทําใหภายใน

บริเวณคณะศึกษาศาสตร เปนเขตปลอดหนู และเพื่อความปลอดภัยของทรัพยสินทางราชการ (11-2-1) นอกจากน้ี 

คณะศึกษาศาสตรยังไดจัดการ รปภ.ดูแลความปลอดภัย ผลัดละ 2 คน ทั้งกลางวันและกลางคืน (11-2-2)  

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ในปการศึกษา คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม โดยปลูกไมดอก

และไมประดับรอบอาคาร (11-3-1) มีการปรับปรุงบริเวณลานจอดรถหนาอาคาร 1 ใหเรียบรอยสวยงาม และมีความ

ปลอดภัยสําหรับรถยนตของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร (11-3-2) 

4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรม ี

สวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

คณะศึกษาศาสตรมีพื้นที่สวนกลางคือลานอเนกประสงค ช้ัน 1 อาคาร 3 หนาภาควิชาพลศึกษา ที่จัดไว

เปนพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมทางวัฒนธรรม (11-4-1) โดยไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากรทุกกลุม 

บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิต นอกจากน้ียังสงเสริมใหทุกภาคสวนไดโอกาสรวมทํากิจกรรม

สําคัญตามวาระตาง ๆ เชน การเขารวมพิธีเคารพพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา ศิริ

โสภาพัณณวดี ณ  พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง (11-4-2) การอวยพรปใหมผูบริหารมหาวิทยาลัย 

(11-4-3) กิจกรรมวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ป 2554 (11-4-4) และกิจกรรมวันรดนํ้าดําหัว (11-4-5) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตรมีผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปและ

วัฒนธรรม ทั้ง 4 ประเด็น ซึ่งสํารวจโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร น้ัน พบวา คณะศึกษาศาสตร มี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.08 (11-5-1) 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

11 5 ขอ 5 ขอ 5.00 5.00 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร 72/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตคณาจารย

และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร ป 2554 

11-1-2 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร 108/2554 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการโครงการสัมมาทิฐิและวัน

ข้ึนปใหมคณะศึกษาศาสตร: คุณภาพชีวิตที่ดี ป 55 

11-1-3 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร 19/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดพิธีรดนํ้าดําหัว 

11-1-4 สารศึกษาศาสตร ปที่ 16 ฉบับที่ 10 หนา 7 

11-2-1 รายงานความคืบหนาสถานการณการควบคุมหนู 

11-2-2 เอกสารจางบริษัท รปภ. ดูแลความปลอดภัย 

11-3-1 รูปภาพภูมิทัศน 

11-3-2 เอกสารเปดซองสอบราคา 

11-4-1 รูปภาพ 

11-4-2 สารศึกษาศาสตร ปที่ 16 ฉบับที่ 9 หนา 2 

11-4-3 สารศึกษาศาสตร ปที่ 16 ฉบับที่ 10 หนา 2 

11-4-4 สารศึกษาศาสตร ปที่ 16 ฉบับที่ 6 หนา 3 

11-4-5 รูปภาพกิจกรรมวันรดนํ้าดําหัว 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 

1 ขอ 

ปฏิบัติได 

 2 ขอ 

ปฏิบัติได  

3 ขอ 

ปฏิบัติได  

4 ขอ 

ปฏิบัติได  

5 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-5.1 รายงานการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

บางเขน คณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 12  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน ... 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  

ตัวบงชี้ท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน 4.00 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

1 คะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการที่

แตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 

4.02 4.03 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาคะแนนผลการประเมินผูบริหารจากคณะกรรมการที่แตงต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 4.02 4.03 4.02 4.03 4.00 บรรล ุ 4.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

13 4.02 4.03 4.02 4.03 4.00 บรรล ุ 4.00 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1 แบบรายงานสรุปวิเคราะหการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร  

 

ตัวบงชี้ท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  คาดัชนีคุณภาพอาจารย 5.00 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน   

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ 

0 0 0 0 0 0 0 

2 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารง

ตําแหนง ผศ. 

 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารง

ตําแหนง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารง 6 0 0 0 0 0 0 
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ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน คา

นํ้าหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

จํานวน คาถวง

นํ้าหนัก 

ตําแหนง ศ. 

5 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโท และไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ 

2 18 36 17 34 35 70 

6 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโท และดํารง

ตําแหนง ผศ. 

3 6 18 7 21 13 39 

7 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโท และดํารง

ตําแหนง รศ. 

5 7 35 6 30 13 65 

8 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโท และดํารง

ตําแหนง ศ. 

8 0 0 0 0 0 0 

9 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และไมมี

ตําแหนงทางวิชาการ 

5 33.5 167.5 38 190 71.5 357.5 

10 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารง

ตําแหนง ผศ. 

6 22 132 27 162 49 294 

11 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารง

ตําแหนง รศ. 

8 17 136 15 120 32 256 

12 จํานวนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารง

ตําแหนง ศ. 

10 0 0 0 0 0 0 

13 ผลรวม 103.5 524.5 110 557 213.5 1081.5 

14 การพัฒนาคณาจารย 5.07 5.06 5.07 

15 คะแนนที่ได 5
6

5.07  

=4.23  

56
5.06  =  

4.22 

56 07.5
=4.23

เกณฑการประเมิน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 
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ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

14 524.5 5.07 555 5.06 1081.5 5.07 4.23 4.22 4.23 5.00 บรรลุ 5.00 

103.5 110 213.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 รวม 2 ป 2553 2554 รวม 2 ป 2554 2555 

14 524.5 5.07 649 5.23 1173.5 5.16 4.23 4.36 4.30 5.00 บรรลุ 5.00 

103.5 124 227.5 

หมายเหตุ : กรรมการฯ ใชขอมูลบุคลากรจากกองการเจาหนาที ่

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-1 ขอมูลคณาจารยของคณะศึกษาศาสตร 

 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน 4.51  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

รับรองโดยตนสังกัด 

4.78 4.88 

เกณฑการประเมิน  
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 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยตนสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.78 4.88 4.78 4.88 4.51  บรรล ุ 4.51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

15 4.78 4.71 4.78 4.71 4.51  บรรล ุ 4.51 

หมายเหตุ : มีการปรับลดคะแนนในตัวบงช้ีที่ 2.4, 8.1 และ 9.1 สงผลใหผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยตนสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยลดลงดวย 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร ปการศึกษา 2554 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 

ตัวบงชี้ท่ี 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  .... ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดย

ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธทีก่ําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ 

  3.  ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลอง
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

กับอัตลักษณ ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 

  5.  ผูเรยีน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ 

ผลการดําเนินงาน 

 ไมประเมินตัวบงช้ีน้ี (ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/539 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555) 

ตัวบงชี้ท่ี 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  คาคะแนน ... 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

ผลการดําเนินงาน 

ขอ ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน (ปการศึกษา) 

2553 2554 

1 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต - - 

2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 55 36 

3 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาทั้งหมด 577 511 

4 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.34 4.23 

เกณฑการประเมิน  

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

 ไมประเมินตัวบงช้ีน้ี (ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/539 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 
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ตัวบงชี้ท่ี 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  .... ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จดุเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ

ของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน 

หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ

เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

  5.  ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่

กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

 ไมประเมินตัวบงช้ีน้ี (ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/539 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555) 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 

ตัวบงชี้ท่ี 18.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  

ประเด็นดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  .... ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 
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เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80 

  3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 

  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

 ไมประเมินตัวบงช้ีน้ี (ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/539 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555) 

ตัวบงชี้ท่ี 18.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายนอกสถาบัน  

ประเด็นทางการเกษตร 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  .... ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80 

  3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

  5.  ไดรบัการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

 ไมประเมินตัวบงช้ีน้ี (ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10118/539 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555) 
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บทท่ี 3  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ดาน ไดแก 

มุมมองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองดานการบริหาร

จัดการดานตางๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

24 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 19 ตัวบงช้ี รวมทั้งหมด 43 ตัวบงช้ี แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 

ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย 

และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

การประเมินคุณภาพตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 9 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 23 ตัวบงช้ี และ 

สมศ. จํานวน 13 ตัวบงช้ี รวมทั้งหมด 36 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลประเมินได

คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44 ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (ป.2) 
องคประกอบ    

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบ 

ที่ 1 ปรัชญา 

ปณิธาน 

วัตถุประสงค 

และแผน

ดําเนินการ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

- ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

- ดี 

มาก 

องคประกอบ

ที่ 2 การผลิต

บัณฑิต  

4.39 4.81 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 5.00 3.68 3.90 5.00 3.72 3.93 4.77 4.77 3.68 4.35 4.68 4.68 3.72 4.31 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี 

องคประกอบ

ที่ 3 กิจกรรม

การพัฒนา

นิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

- ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

- ดี 

มาก 

องคประกอบ

ที่ 4 การวิจัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.75 3.75 - 3.30 3.30 5.00 5.00 3.75 4.37 4.67 4.67 3.30 3.98 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

พอใช ดี 

องคประกอบ

ที่ 5 การ

บริการทาง

วิชาการแก

สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.75 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 
ดี ดี 

มาก 
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ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (ป.2) (ตอ) 
องคประกอบ   

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องคประกอบ

ที่ 6 ระบบ

และกลไก

การทํานุ

บํารุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 
ดี 

มาก 
ดี

มาก 
ดี 

มาก 

องคประกอบ

ที่ 7 การ

บริหารและ

จัดการ  

- - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 - 4.03 4.03 - 4.03 4.03 4.75 4.75 4.03 4.61 4.75 4.75 4.03 4.61 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี 

มาก 

องคประกอบ

ที่ 8 ระบบ

และกลไก

การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

- ดี

มาก 

ดี ดี - ดี 

องคประกอบ

ที่ 9 ระบบ

และกลไกการ

ประกัน

คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.88 - - 4.71 - 5.00 5.00 4.88 5.00 4.00 4.00 4.71 4.00 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี 
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ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน (ป.2) (ตอ) 
องคประกอบ   

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

เฉลี่ยรวมทุก

ตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ 

4.55 4.86 4.95 4.94 4.95 4.68 4.67 4.67 5.00 4.18 4.19 5.00 4.02 4.04 4.88 4.88 4.18 4.61 4.73 4.71 4.02 4.44  

ผลการ

ประเมิน 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี

มาก 

ด ี

มาก 

ด ี

มาก 

ดี

มาก มาก 

ด ี ดี ดี

มาก 

ดี ด ี ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ดี

มาก 

ด ี

มาก 

ดี 

มาก 

ด ี ด ี  
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 คณะศึกษาศาสตร พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน สามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร ดังน้ี 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต พบวามีการบริหารจัดการดานหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนทางการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการทางการศึกษาของชาติ สอดคลองกับนโยบายของ

คณะที่มุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษาของประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหมีคุณภาพ มีความ

พรอมทางดานวิชาการ คุณภาพชีวิต และประสบการณวิชาชีพ เปดโอกาสใหนิสิตไดฝกประสบการณวิชาชีพจาก

เครือขายโรงเรียนที่ไดมีการประสานความรวมมือในการใหการศึกษาแกนิสิตใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัย พบวามีการบริหารจัดการในการสงเสริมและสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย บุคลากรวิจัย และนิสิต เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหสามารถผลิต

งานวิจัยที่เปนองคความรูทางดานการศึกษา เปนประโยชนทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบายตอการ

พัฒนาการศึกษาของชาติ สอดคลองกับนโยบายของคณะที่มุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษาของประเทศ โดยมี

การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เชน การประชุม อบรม สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 

การใหรางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติ การสนับสนุนงบประมาณผลิตงานวิจยัจากกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร ทําให

มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรของอาจารยและนักวิจัยเพิ่มข้ึน  

3. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม พบวาการดําเนินงานตามพันธกิจดาน

การบริการทางวิชาการไดเปนอยางดี มีการสํารวจความตองการจําเปนของผูใชบริการ เพื่อนํามาจัดทําเปนแผนการ

บริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ 

รวมถึงหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทําใหคณะศึกษาศาสตรมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอกดาน

การจัดการศึกษา จึงไดรับความไววางใจใหจัดโครงการบริการทางวิชาการแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวามีการสงเสริมและสนับสนุน

พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะที่

เปนวิถีชีวิต โดยรณรงคใหอาจารย บุคลากร นิสิต และศิษยเกา รวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยตลอด

ปการศึกษา นอกจากน้ีคณะฯ ยังจัดกิจกรรมเพื่อหลอหลอมจิตวิญญาณความเปนครูใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา 

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร  พบวา มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาที่เกี่ยวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู โดยมีผล

การประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.2
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ตารางท่ี 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐาน

ที่ 1 ดาน

คุณภาพ

บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 3.55 3.84 5.00 3.56 3.85 5.00 5.00 3.55 3.84 5.00 5.00 3.56 3.85 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี 

มาตรฐาน

ที่ 2 ดาน

การ

บริหาร

จัดการการ

อุดมศึกษา 

4.55 4.8

6 

4.94 4.94 4.94 4.71 4.69 4.69 - 4.71 4.71 - 4.59 4.57 4.87 4.86 4.71 4.82 4.74 4.72 4.59 4.69 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดีมาก ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

มาตรฐาน

ที่ 2 ก  

ดานธรร

มาภิบาล

ของการ

บริหาร

การ

อุดมศึกษา 

- - 4.86 4.86 4.86 4.29 4.29 4.29 - 4.03 4.03 - 4.03 4.03 4.86 4.86 4.03 4.75 4.29 4.29 4.03 4.25 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี 

มาก 

ดี ดี ดี ดี 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                           
233

ตารางท่ี 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) (ตอ) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐาน

ที่ 2 ข 

ดานพันธ

กิจของ

การ

บริหาร

การ

อุดมศึกษา  

4.55 4.86 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.85 4.84 - 4.68 4.67 4.87 4.86 4.85 4.86 4.96 4.96 4.68 4.88 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดีมาก ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

มาตรฐาน

ที่ 3 ดาน

การสราง

และ

พัฒนา

สังคม

ฐานความ

รูและ

สังคมแหง

การเรียนรู 

- - 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.75 3.75 - 3.30 3.30 5.00 5.00 3.75 4.25 4.50 4.50 3.30 3.78 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี ดี ดี พอใช ดี 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) (ตอ) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

เฉลี่ยรวม

ทุกตัวบงชี้

ของทุก

มาตรฐาน 

4.55 4.86 4.95 4.94 4.94 4.68 4.67 4.67 5.00 4.18 4.19 5.00 4.02 4.04 4.88 4.88 4.18 4.61 4.73 4.71 4.02 4.44  

ผลการ

ประเมิน 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี ดี

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี  
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คณะศึกษาศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต  

ละดานสามารถสะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร  ดังน้ี 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต พบวาภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 3.84 คุณภาพอยูในระดับ

ดีมาก สะทอนใหเห็นระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบวาภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.82  

คุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.55 คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

และดานกระบวนการ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.94 คุณภาพอยูในระดับดีมาก เชนกัน หากพิจารณาในแตละประเด็น พบวา 

ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.71 คุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนดานพันธกิจ

ของการบริหารการอุดมศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.86 คุณภาพอยูในระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวา คณะศึกษาศาสตร 

มีการบริหารจัดการตามพันธกิจเปนไปดวยดี สงผลใหไดผลผลิตไดคุณภาพระดับดีมาก 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู พบวา ภาพรวมมีผลการ

ประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.25 อยูในระดับดี ซึ่งเปนผลการประเมินดานกระบวนการ สะทอนใหเห็นวาคณะ

ศึกษาศาสตร มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  รวมทั้งมีการพัฒนา

หนวยงานสูองคการเรียนรู ไดเปนอยางดี 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร

จัดการดานตางๆ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดาน

บุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกดาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.61       

ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44         

ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554              
 

236

ตารางท่ี 3.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมอง

ดานการ

บริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัจนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ดาน

นิสิตและผู

มีสวนได

สวนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.03 4.17 5.00 3.87 4.03 5.00 5.00 4.03 4.55 5.00 5.00 3.87 4.48 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี 

2. ดาน

กระบวน 

การ

ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.56 4.56 4.56 - 4.73 4.68 - 4.69 4.68 4.90 4.90 4.73 4.85 4.60 4.60 4.69 4.62 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

3. ดาน

การเงิน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.50 4.50 - 4.50 ดี

มาก 

ดี

มาก 

- ดี

มาก 

ดี ดี - ดี 

4.ดาน

บุคลากร

และการ

แลรีนรู

และ

นวัตกรรม 

4.09 4.72 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.86 3.86 - 3.57 3.57 4.55 4.55 3.86 4.21 4.61 4.61 3.57 4.09 ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี ดี 
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ตารางที่ 3.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ (ป.4) (ตอ) 
มุมมอง

ดานการ

บริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัจนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.

+มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

เฉลี่ยรวม

ทุกตัว

บงชีข้อง

ทุก

มุมมอง 

4.55 4.86 4.95 4.94 4.94 4.68 4.67 4.67 5.00 4.18 4.19 5.00 4.02 4.04 4.88 4.88 4.18 4.61 4.73 4.71 4.02 4.44  

ผลการ

ประเมิน 

ดี 

มาก 

ด ี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี ดี

มาก 

ด ี ดี ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี 

มาก 

ด ี

มาก 

ดี

มาก 

ดี ด ี  
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คณะศึกษาศาสตร พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแตละดาน สามารถ

สะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร ดังน้ี 

1. ดานนิสติและผูมีสวนไดสวนเสีย พบวาภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.55 คุณภาพอยูใน

ระดับดีมาก  

2. ดานกระบวนการภายใน พบวาภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.85 คุณภาพอยูในระดับดี

มาก โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการได

คะแนนเฉลี่ย 4.89 คุณภาพอยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต ไดคะแนนเฉลี่ย 4.68 คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

3. ดานการเงิน พบวาภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยผล

การประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยูในระดับดีมาก และดานกระบวนการไดคะแนนเฉลี่ย 

4.78 คุณภาพอยูในระดับดีมาก สะทอนใหเห็นวา คณะศึกษาศาสตร มีการกํากบัดูแล ตรวจสอบ และวิเคราะห

ขอมูลทางการเงินอยางเปนระบบทั้งการหารายไดและการใชจาย  

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและนวัตกรรม พบวาภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.21 

คุณภาพอยูในระดับดี โดยผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.09 คุณภาพอยูในระดับดี ดาน

กระบวนการไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยูในระดับดีมาก และดานผลผลิต ไดคะแนนเฉลี่ย 3.86 คุณภาพอยูใน

ระดับดี 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองดานมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพตามมุมมองดาน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และ

มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก

มาตรฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของ             

คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.44 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) 
      

  มาตรฐาน      

   สถาบัน 

 อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

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

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐาน

ดานศักยภาพ

และความ

พรอมในการ

จัดการศึกษา 

4.39 4.81 4.90 4.90 4.90 4.50 4.50 4.50 - 4.38 4.38 - 4.37 4.20 4.78 4.78 4.38 4.70 4.57 4.57 4.37 4.52 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   1) ดาน

กายภาพ 

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

   2) ดาน

วิชาการ 

4.09 4.72 5.00 5.00 5.00 4.33 4.33 4.33 - 4.22 4.22 - 4.36 4.36 4.64 4.64 4.22 4.57 4.49 4.49 4.36 4.47 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี 

   3) ดาน

การเงิน 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.00 4.00 - 4.00 ดีมาก ดีมาก - ดีมาก 

 

 

ดี ดี - ดี 

   4) ดานการ

บริหารจัดการ 

- - 4.83 4.83 4.83 4.67 4.67 4.67 - 4.45 4.03 - 4.37 4.03 4.83 4.83 4.45 4.72 4.67 4.67 4.37 4.58 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

2. มาตรฐาน

ดานการ

ดําเนินการตาม

ภารกิจของ 

สถาบันอุดม 

ศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.89 4.88 4.88 5.00 4.13 4.20 5.00 3.92 4.01 5.00 5.00 4.13 4.54 4.91 4.90 3.92 4.39 ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

   1) ดานการ

ผลิตบัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.55 3.84 5.00 3.56 3.85 5.00 5.00 3.55 4.27 5.00 5.00 3.56 4.28 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

   2) ดานการ

วิจัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.75 3.75 - 3.30 3.30 5.00 5.00 3.75 4.37 4.67 4.67 3.30 3.98 ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก พอใช ดี 
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ตารางที่ 3.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5) (ตอ) 
      

  มาตรฐาน      

   สถาบัน 

 อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 

การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 

สกอ. รวม สกอ.+

มก. 

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

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.

+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

   3) ดานการ

ใหบริการทาง

วิชาการแก

สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.75 ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก 

   4) ดานการ

ทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

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

เฉลี่ยรวมทุก

ตัวบงช้ีของทุก

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึ

กษา 

4.55 4.86 4.95 4.94 4.94 4.68 4.67 4.67 5.00 4.18 4.19 5.00 4.02 4.04 4.88 4.88 4.18 4.61 4.73 4.71 4.02 4.44  

ผลการ

ประเมิน 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี  

มาก 

ดี 

 มาก 

ดี 

 มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี ดี ดี 

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี 

มาก 

ดี

มาก 

ดี 

มาก 

ดี ดี  
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คณะศึกษาศาสตรพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน สามารถ

สะทอนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร ดังน้ี 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 

- ดานกายภาพ พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยูในระดับดีมาก  

- ดานวิชาการ ภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.57 คุณภาพอยูในระดับดีมาก  

- ดานการเงิน พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยูในระดับดีมาก  

- ดานการบริหารจัดการ พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 คุณภาพอยูในระดับดีมาก  

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย 

- ดานการผลิตบัณฑติ พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.27 คุณภาพอยูในระดับดี 

- ดานการวิจัย พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.37 คุณภาพอยูในระดับดี 

- ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 

คุณภาพอยูในระดับดีมาก  

- ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบวา ภาพรวมมีผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 

คุณภาพอยูในระดับดีมาก 

3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตรมีแผนยุทธศาสตรที่เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

  จุดที่ควรพัฒนา 

 - ยังไมไดดําเนินการเกีย่วกับการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินการตามแผนกลยุทธของคณะ 

ซึ่งไดมีขอเสนอแนะไวในการประเมินคุณภาพครั้งที่ผานมา เน่ืองจากภาวะนํ้าทวมทําใหคณะตองเรงพัฒนากายภาพ

โดยเรงดวน 

  ขอเสนอแนะ 

 - จัดใหมีการดําเนินการวิเคราะหการใชทรัพยากรของคณะใหชัดเจน 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

 จุดแข็ง 

 1. อาจารยและบุคลากรมีศักยภาพสูงในการทํางาน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมี

ความรับผิดชอบ และใหความรวมมือในการทํางานกันเปนอยางดี ทําใหการดําเนินงานและการติดตามงานเปนไป

ตามวัตถุประสงค 

 2. การแตงต้ังคณะกรรมการตางๆ ในฝายวิชาการจะยึดหลักการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยคณะกรรมการ

มาจากตัวแทนอาจารยจากทุกภาควิชาและบุคลากรฝายสนับสนุนวิชาการเขามา ทํางานรวมกันเพื่อวางแผนงาน 

ดําเนินการกิจกรรมและโครงการตางๆ 

 3. การแบงงานรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละฝายอยางชัดเจน  

 4. การทํางานรวมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาดานการเรียนการสอนและสื่อ

การเรียนรู เชน การรวมมือกับบริษัท PICO ในโครงการทดลองใชสื่อการสอนของ TEACHER TV เปนภาษาอังกฤษ 

และ UNESCO ในการจัดสื่อการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ และรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  ในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

5. การไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการตางๆ จากคณะศึกษาศาสตรและแหลงทุน

ภายนอก ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยที่ทําหนาที่เปนกรรมการในฝายวิชาการมีภาระงานมาก บางครั้งทําใหทํางานไมทัน 

2. การจัดทํา มคอ 3, 4, 5, 6 มีรายละเอียดการจัดทํามากเกินไป และซ้ําซอน ทําใหเสียเวลามาก 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการพิจารณาและจัดสรรภาระงานใหเหมาะสมเปนมาตรฐาน  

2. เสนอใหมหาวิทยาลัยทบทวนการจัดทํารูปแบบ มคอ ใหกระชับ แตยังไดประเด็นหรือใจความให  เพียง

พอที่จะใชการจัดการเรียนการสอน 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  จุดแข็ง 

1. มีกระบวนทํางานการพัฒนานิสิตอยางเปนระบบ ซึ่งมีอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษา

แกนิสิตในดานตางๆเปนอยางดี และมีการติดตามการดําเนินงานอยางชัดเจน 

2. มีกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

3. มีการนํากระบวนการ PDCA มาใชในการดําเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม 

  จุดที่ควรพัฒนา 

 - ไมมี  

  ขอเสนอแนะ 

 - ไมมี  
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

  จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตรมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ชัดเจน มีคณะกรรมการฝายวิจัยและ

บริการวิชาการทําหนาที่กําหนดนโยบาย สงเสริม สนับสนุนงานวิจัยของคณะ รวมทั้งกํากับติดตามเพื่อใหผลการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  

2. คณะศึกษาศาสตรมีคณาจารยที่มีความรู และประสบการณ เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก สงผล

ใหคณะศึกษาศาสตรไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเปนจํานวนมาก มีการสนับสนุนใหอาจารยไดทําวิจัย

ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จนเปนคณะตนแบบของการทําวิจัยในช้ันเรยีน 

3. คณะศึกษาศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุนใหม โดยมีนโยบายสงเสริม

และสนับสนุนงานวิจัยที่ทํางานรวมกันระหวางอาจารยรุนเกาและรุนใหมใหเกิดการถายโอนความรูและประสบการณ

ดานการวิจัย  รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหมีการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับทางการศึกษาเพื่อใหเกิดการใชประโยชน

จากการวิจัยอยางแทจริง  

  จุดที่ควรพัฒนา 

- ไมมี  

  ขอเสนอแนะ 

- ไมมี  

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

  จุดแข็ง 

1. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดบริการวิชาการ  

2. มีการดําเนินงานดานการใหบริการวิชาการอยางเปนระบบต้ังแตการศึกษาความตองการจําเปนของ

ผูรับบริการ การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการวิชาการ มีการประเมินผลการใหบริการวิชาการที่

ครอบคลุมทั้งดานคุณภาพการใหบริการ  กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวย

ความสะดวก  พรอมทั้งนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการใชบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน  

  จุดที่ควรพัฒนา 

- ไมมี  

  ขอเสนอแนะ 

- ไมมี  
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  จุดแข็ง 

1. มีนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมที่อยูใน

วิถีชีวิตและมีความสําคัญในบริบทของคณะศึกษาศาสตร 

2. มีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

  จุดที่ควรพัฒนา 

 - ไมมี  

  ขอเสนอแนะ 

 - ไมมี  

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

  จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดการความรู โดยใช 4S Model โดยมุงใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ

พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนสถาบันเรียนรู 

2. คณะศึกษาศาสตรมีการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนโดยใหคณาจารย เจาหนาที่ 

และนิสิต เขารวมเปนคณะกรรมการในชุดตาง ๆ 

  จุดที่ควรพัฒนา 

 - ไมมี  

  ขอเสนอแนะ 

 - ไมมี  

องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

  จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตรมีการจัดทํารายงานทางการเงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และได

รายงานตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 

2. คณะศึกษาศาสตรมีการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณโดยคํานึงถึงหลกัประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  จุดที่ควรพัฒนา 

- ไมม ี

  ขอเสนอแนะ 

- ไมม ี
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  จุดแข็ง 

1. คณะศึกษาศาสตรมีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในอยางเขมแข็ง โดย มีการประเมินคุณภาพ

ภายในทุกหนวยงาน และมีคณะกรรมการจัดการขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตรที่มีผูแทนจากทุก

ภาควิชา/โรงเรียนสาธิตฯ /สํานักงานเลขานุการคณะ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

2. คณะศึกษาศาสตรไดรับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดรับรางวัลระดับดีเย่ียม 

ประเภทหนวยงานคุณภาพ จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2553” ซึ่ง

หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชนได 

  จุดที่ควรพฒันา 

- ไมม ี

  ขอเสนอแนะ 

- ไมม ี
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย 

 คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับภาควิชา และหนวยงานยอยตางๆ 

มีผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะดังน้ี 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ประเมินระดับคณะแตใหภาควิชารายงานผลการดําเนินงาน 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

1. มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

การประจําปที่สอดคลองกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดย

การมีสวนรวมของบุคลากรใน

ภาควิชาที่มีการประชุมทุกเดือน 

2. มีการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 

พันธกิจ 

ควรดําเนินพันธกิจหลักใหเปน

ตามกระแสโลกหรือหลักสากล 

 

 

ควรสงเสริมคณาจารยและ

บุคลากรใหปฏิบัติงานไดตาม

มาตรฐานสากล 

  

 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 

 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่

สอดคลองกับแผน 

กลยุทธของภาควิชาฯ 

2. มีระบบและกลไกในการ

ติดตามผลการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

- - 

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

1. โรงเรียนกําหนดปรัชญา 

วัตถุประสงคไวอยางชัดเจน

บุคลากรมีการรับรูรวมกัน 

2.  มีการกําหนดวิสัยทัศน โดย

การประชุมรวมกันของบุคลากร

ทั้งในและนอกองคกร 

3.  มีการประชุมเพื่อจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียน

และแผนปฏิบัติงาน 

4.  มีการติดตาม  ประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนงานเปน

ระยะตอเน่ือง ทั้งที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ 

5.  มีการปรับปรุงแผนงานและ

โครงการใหสอดคลองและทันตอ

ความเปล่ียนแปลง 

- - 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ภาควิชาการศึกษา 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรอยาง

ชัดเจนโดยมีความทันสมัยและ

สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. คณาจารยมีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนการวิจัยการ

พัฒนาผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ

เปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

3.  มีกระบวนการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

4. มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร

ของสาขาวิชาในการบริหารติดตาม

และพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับ

รายวิชาและสาขาวิชาฯ อยาง

ตอเน่ือง 

จํานวนของอาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 

 

 

จัดทําแผนพัฒนาเพื่อสงเสริมให

คณาจารยไดรับตําแหนงผลงาน

ทางวิชาการมากขึ้น 

 

ภาควิชาพลศึกษา 1. ระบบและกลไกการบริหาร

หลักสูตรที่ดี กลาวคือมี

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก

หลักสูตรของภาควิชาฯ ที่มี

โครงสรางของคณะกรรมการตาม

ขอกําหนดของ สกอ. โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

หนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทํา/

ปรับปรุงหลักสูตรและมีการติดตาม

ผลการปรับปรุงหลักสูตรโดย

ดําเนินการอยางเปนระบบใหเปนไป

ตามมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1. มีอาจารยใหมจํานวนมาก 

ทําใหสัดสวนของอาจารย

ประจําที่มีตําแหนงวิชาการ              

รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ต่ํากวา

เกณฑมาตรฐาน 

2. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอกต่ํากวา

เกณฑมาตรฐาน 

3. ความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษของอาจารย

บางสวน 

1. มีแผนพัฒนาอาจารยและรับ

อาจารยใหมที่มีวุฒิการศึกษาใน

ระดับปริญญาเอก 

2. ดําเนินการสงเสริมและ

สนับสนุนอาจารยใหมีตําแหนง

ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 

3. มีแผนงาน/โครงการพัฒนา

ศักยภาพดานภาษาอังกฤษ

ใหกับอาจารยอยางเปนรูปธรรม 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาพลศึกษา 2. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอนที่ดี โดยเนนการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และมีการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนรวมทั้งใหขอมูล

ยอนกลับแกผูเรียน และอาจารยผูสอนนํา

ผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการ

เรียนการสอนอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ันมีการบูรณาการการวิจัยและ

การบริการวิชาการเขากับการเรียนการ

สอนซ่ึงสงผลดีอยางมากตอการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 

3. มีการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน

เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนและเขาสูสากล ไดแกการจัดการ

เรียนการสอนบางรายวิชาเปน

ภาษาอังกฤษ  

4. มีโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดาน

การเรียนการสอน  การใชเทคโนโลยีและ

การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษในการ

เรียนการสอนควบคูไปกับการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม 

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชา

พลศึกษาเนนและเปดโอกาสใหนิสิตได

เรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง ใน

สภาพการณจริงแทจริงภาควิชาพลศึกษา

ไดจัดตั้งศูนยกิจกรรมพลศึกษาที่ใหบริการ 

วิชากิจกรรมพลศึกษากับนิสิตทั้ง

มหาวิทยาลัย ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

ที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

6. มีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยในชั้น

เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

7. มีการนําบุคคลและหนวยงาน/องคกร

ภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตรและการจัด 

การเรียนการสอน 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

1. อาจารยประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

2. อาจารยประจํามีตําแหนงทาง

วิชาการ 

ควรพัฒนาสภาพแวดลอมการ

เรียนรูใหเหมาะสมกับปริมาณ

ของนิสิต 

ควรสงเสริมหรือสนับสนุนพื้นที่

ใชสอยใหกับนิสิตเพื่อใชงานได

สะดวก 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 1. มีระบบกลไกการเปด/ปรับปรุง

หลักสูตรโดยมีคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตรและ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

ทันสมัย สอดคลองความตองการ

ของตลาดแรงงานและการ

เปล่ียนแปลงของโลก 

2. ภาควิชาฯ มีอาจารยประจําที่

มีวุฒิปริญญาเอกเกือบทั้งหมด 

3. อาจารยประจํามีความรู

ความสามารถและประสบการณ  

การเรียนการสอนและการวิจัย

มากเปนที่ยอมรับของหนวยงาน

ภายนอก 

 4. ภาควิชาฯ มีการศึกษาขอมูล

อัตรากําลังเพื่อเตรียมวาง

แผนการขออัตรากําลังในอนาคต  

5. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ใหบริการ ทุกระดับอยางเพียงพอ 

6. หลักสูตรของภาควิชาฯ มีการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญและสงเสริมการเรียนรู

จากการปฏิบัติจรงินอกหองเรียน 

และเชิญผูมีประสบการณทาง

วิชาการมามีสวนรวมในการเรียน

การสอน 

7. หลักสูตรมีการวางระบบกลไก

การพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรียน

ของบัณฑิตโดยมีการทําวิจัย

สถาบัน การสนับสนุน ใหนิสิตมี

ประสบการณในการนําเสนอ

ผลงานทางวิชาการในระดับชาต ิ

1. การดําเนินงานเปด/

ปรับปรุงหลักสูตรขาดบุคลากร

สายสนับสนุนที่ชวยอํานวย

ความสะดวกในการจัดพิมพ

ตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตองสมบูรณของเอกสาร

ประกอบการนําเสนอเพื่อ

พิจารณาขอเปด/ปรับปรุง

หลักสูตร 

2. อาจารยเพียงบางทานที่ยังมี

วุฒิเพียงปริญญาโท  

3. สัดสวนอาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ระหวางผศ. : รศ. : ศ ยังมี

สัดสวนที่ไมเหมาะสม 

4. ภาควิชาฯ ยังไมมีการศึกษา

ความเส่ียงและประเมินผลการ

บริหารงานและการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของภาควิชาฯ 

ที่ชัดเจน 

5. คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงของภาควิชาฯยัง

ดําเนินการไมชัดเจนในการ

กระตุนการเตรียมการขอ

อัตรากําลังในอนาคต  

6. รายวิชาในแตละหลักสูตรยัง

มีจํานวนนอยที่มีการเชิญผูมี

ประสบการณทางวิชาการจาก

ภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การเรียนการสอน 

1. ภาควิชาฯ ควรมอบหมาย

ภาระหนาที่ใหบุคลากรสาย

สนับสนุนของภาควิชาฯชวย

อํานวยความสะดวกในการ

จัดพิมพตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตอง สมบูรณของเอกสารกอน

การดําเนินการนําเสนอเพื่อขอ

อนุมัติเปด/ปรับปรุงหลักสูตร 

2. ภาควิชาฯ ควรสนับสนุนให

อาจารยมีวุฒิปริญญาโทใหศึกษา

ตอระดับปริญญาเอกทุกทาน 

3. ภาควิชาฯ ควรจัดกิจกรรมที่

กระตุนและสงเสริมสนับสนุนให

อาจารยประจําของภาควิชาฯ

เรงดําเนินการยื่นขอตําแหนง

ทางวิชาการใหเพิ่มมากขึ้น 

4. คณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงของภาควิชาฯ ควรเรงรัด

ดําเนินการศึกษาความเส่ียง เพื่อ

วางแผนเตรียมความพรอมใน

การบริหารและพัฒนางานของ

ภาควิชาฯ ในอนาคตใหมีความ

ชัดเจนมากขึ้น 

5. อาจารยประจําหลักสูตรควร

สนับสนุนใหอาจารยผูสอนทุก

รายวิชาจัดกิจกรรมที่สงเสริม

การปฏิบัติจริงนอกหองเรียน

และเชิญผูมีประสบการณทาง

วิชาการเขามามีสวนรวมในการ

เรียนการสอน เพื่อเสริม

ประสบการณตรงใหแกนิสิต 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาอาชีวศึกษา   6. ทุกหลักสูตรควรสงเสริม

สนับสนุนใหนิสิตของแตละ

หลักสูตรเขารวมกิจกรรมการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาติ 

7. ภาควิชาฯ ควรกําหนด

นโยบายที่ชัดเจนในการ

ดําเนินงานสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหแกนิสิตทั้งระดับ

ปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา อยางตอเน่ืองและ

สมํ่าเสมอ 

ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการ 

แนะแนว 

1. มีระบบกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตรเปนไปตามระบบ

ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. มีอาจารยที่มีความชํานาญใน

สาขาวิชา ดูแลนิสิตอยางใกลชิด

และเปนกันเอง 

1. การสงเสริมใหนิสิต

บัณฑิตศึกษาเขารวมประชุม

วิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

2. การสงเสริมใหนิสิต

บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ จบ

การศึกษาภายในเวลา 2 ป 

 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ควรกําหนดกิจกรรมสงเสริมให

นิสิตบัณฑิตศึกษาเขารวมประชุม

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมให

นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ทํา

วิทยานิพนธใหเสร็จตามกําหนด 

เวลาเพื่อจบการศึกษาใน  2 ป 

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

1. มีคณะกรรมการงานวิชาการของ

โรงเรียนในการบริหารติดตามและ

พัฒนาหลักสูตรในกลุมสาระการ

เรียนรูตางๆ และมีคณะกรรมการ

งานศึกษาเด็กในการบริหารและ

พัฒนาเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนอยางตอเน่ือง 

2.  มีคณาจารยที่มีประสบการณ

และมีวุฒิตามตรงตามสาขาวิชาที่

รับผิดชอบ นักเรียนและ ผูปกครอง

มีความพึงพอใจคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

1. อาจารยรุนเกาที่มี

ประสบการณ เกษียณอายุ

ราชการ เปนจํานวนมาก ทําใหมี

จํานวนอาจารยที่จะถายทอด

องคความรูใหอาจารยรุนใหม

นอยลง 

2. อาจารยมีภาระงานหลาย

ดานทําใหมีเวลาในการพัฒนา

วิชาการและวิจัยไมเพียงพอ 

3. ไมมีแผนงานที่มีการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษใน

เรื่องการพัฒนาบุคลากร 

1. พัฒนาอาจารยรุนใหมให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสืบทอด

วัฒนธรรมองคกรอยางเขมแข็ง 

2. มอบหมายงานใหกระจาย

อยางทั่วถึง 

3. ควรจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรที่มีขอมูลเชิงประจักษ 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

3.  ผลการทดสอบระดับชาติของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 

6 มีผลการทดสอบระดับชาติทุก

กลุมสาระการเรียนรูสูงกวาระดับ

จังหวัดและระดับประเทศแตเม่ือ

เทียบกับระดับสังกัดแลวปรากฏวา

มีผลการทดสอบในกลุมสาระการ

เรียนรู ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และคณิตศาสตรสูงกวา ระดับ

สังกัด นอกน้ันต่ํากวาระดับสังกัด

เล็กนอย 

4. ไดรับความชวยเหลือจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูปกครอง ศิษยเกา ในการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

  

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ภาควิชาการศึกษา 1. มีระบบและกลไกการให

คําปรึกษาและบริการดานขอมูล

ขาวสารอยางตอเน่ือง  

2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นิสิตในทุกระดับและสาขาวิชา 

- 

 

- 

 

ภาควิชาพลศึกษา 1. มีระบบและกลไกที่ดีมากใน

การใหคําปรึกษาและบริการดาน

ขอมูลขาวสารแกนิสิต 

2. มีระบบและกลไกที่ดีมากใน

การสงเสริมกิจกรรมนิสิต 

3. มีระบบใหคําปรึกษาทาง

วิชาการแกนิสิตในระดับปริญญา

ตรีที่ดีมาก  

- 

 

- 

 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

1. มีระบบและกลไกการสงเสริม

กิจกรรมนิสิต 

2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความรูและประสบการณใหแก 

ศิษยเกา 

ควรมีระบบการดูแลสุขภาพ

และสุขภาพจิตของนิสิตใน

ระหวางที่ศึกษา 

 สนับสนุนหรือสงเสริมระบบ

การติดตามผลชวยเหลือหรือให

คําแนะนําแกนิสิตจนสามารถ

แกไขปญหาของนิสิตไดสําเร็จ 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 1. ภาควิชาฯ มีการดําเนินการดาน

ระบบและกลไกการใหคําปรึกษา

และบริการขอมูลขาวสาร โดยมี

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตและ

วิเทศสัมพันธ เปนผูดําเนิน 

งานตามนโยบายและแผนกลยุทธ

ของภาควิชาฯ มีกิจกรรมที่ 

คณาจารย ผูปกครอง นิสิตและ

ศิษยเกาเขารวม มีการแลกเปล่ียน 

ขอมูลขาวสารผานเครือขาย

อินเตอรเน็ตทั้งเว็บไซดของ

ภาควิชาและของนิสิตบางสาขาวิชา

2. ภาควิชาฯ  มีการดําเนินการ

ดานระบบการใหคําปรึกษา

วิชาการระดับปริญญาตรี

สอดคลองกับการดําเนินงาน

ระดับคณะ มีการจัดทําสมุด

บันทึกของนิสิต ที่ชวยใหอาจารย

ที่ปรึกษาและตัวนิสิตเองมีขอมูล

ตรงกัน 

 

1. การใหคําปรึกษาและบริการ

ดานขอมูลขาวสารทาง

อินเตอรเน็ต ยังไมมีผูรับผิดชอบ

โดยตรง ขอมูลขาวสารที่ใหยังไม

เปนปจจุบัน 

2. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความรูและประสบการณใหแก

ศิษยเกา ยังขาดความชัดเจน

ในตัวกิจกรรมและจํานวนศิษย

เกาที่เขารวมกิจกรรม 

3. แมวาภาควิชาฯ จะมี

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต

และวิเทศสัมพันธ แตไมพบแผน 

ปฏิบัติการของฝายฯ 

4. กิจกรรมนิสิตดานกีฬาหรือ

การสงเสริมสุขภาพ ยังไม

ชัดเจน 

5. การสนับสนุนใหนิสิตสราง

เครือขายพัฒนาคุณภาพ

ภายใน ที่เปนของภาควิชาฯ 

เอง  ยังไมตรงเปาหมาย สวน

ใหญเปนกิจกรรมของสโมสร

นิสิต คณะศึกษาศาสตร 

1. การใหคําปรึกษาและบริการ

ดานขอมูลขาวสารทาง

อินเทอรเน็ต เปนชองทางสําคัญที่

สามารถตอบเกณฑมาตรฐานของ

ตัวบงชี้ที่ 3.1 โดยภาควิชาฯ ควร

มีผูรับผิดชอบโดยตรง(อาจเปน

นิสิตทุนทํางานและมีอาจารยเปน

ผูควบคุม) เพื่อใหบริการขอมูล

ขาวสารใหเปนปจจุบันมากที่สุด 

ซ่ึงคณาจารย ผูปกครอง นิสิตและ

ศิษยเกาสามารถใชเปนชอง

ทางเขารวม กิจกรรมตางๆ 

รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู

และประสบการณใหแกศิษยเกา 

ไดอีกดวย 

2. ภาควิชาฯ ควรจัดทํา

แผนปฏิบัติการของฝายพัฒนา

นิสิตและวิเทศสัมพันธที่เปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน 

3. กิจกรรมนิสิตดานกีฬาหรือ

การสงเสริมสุขภาพ สามารถ

ดําเนินการไดภายใตองคความรู

ของภาควิชา เชน โครงการ

อาหารเพื่อสุขภาพ เปนตน 

4. การสนับสนุนใหนิสิตสราง

เครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน 

ควรสอดคลองกับแผนงานของ

ฝายพัฒนานิสิตของคณะ

ศึกษาศาสตร  
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการ 

แนะแนว 

1. ภาควิชาฯ มีหนวยฝกทักษะ

และรายวิชาที่สอนเรื่องของการ

ใหคําปรึกษาอยูแลวและมีบริการ

ใหการปรึกษาทางจิตวิทยาแก

นิสิตในคณะศึกษาศาสตร 

2. มีการสนับสนุนกิจกรรมที่เปด

โอกาสใหนิสิตไดแสดงออก 

ไดฝกฝนพัฒนาความสามารถ 

และนําความรูที่มีมาประยุกตใช

ในการปฏิบัติงาน 

1. ดูความเหมาะสมของชวงเวลา

ที่จะจัดกิจกรรมใหแกนิสิตเพื่อ

ไมใหนิสิตเหน็ดเหน่ือยเกินไป 

แตใหสนุกและรักงาน/กิจกรรมที่

ไดทํา อีกทั้งไดพัฒนาตนเองใน

สายวิชาชีพไปพรอมๆกัน 

2. ใหนิสิตเขามามีสวนรวมใน

การลงมือปฏิบัติ และรับผิดชอบ

ในการดําเนินงาน/กิจกรรมมาก

ขึ้น 

1. การพัฒนานิสิต และให

ความรูแกนิสิตเปนเครื่องมือดวย 

 2. ควรมีการวางโครงสรางการ

จัดกิจกรรมใหการปรึกษาให

ชัดเจนและสนับสนุนใหมีการ

พัฒนาทักษะแกนิสิตของ

ภาควิชาฯ ใหตอเน่ืองในการ

บริการการปรึกษาทางจิตวิทยา

ตอไป 

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

1. มีอาจารยประจําชั้น อยูใน

หองเรียนจํานวน  2-3 คน เพื่อ

ดูแลใหคําปรึกษาและปรับ

พฤติกรรมนักเรียน 

2. มีเอกสาร “สัปดาหน้ีมีอะไร” 

เพื่อใหขอมูลขาวสาร กิจกรรม

ตาง ๆ ของโรงเรียน แกอาจารย

และนักเรียนทุกสัปดาห 

3. มีโครงการการศึกษาพิเศษ

สําหรับนักเรียนที่มีความตองการ

จําเปนพิเศษ ทั้งดานบกพรอง

ทางการเรียนรู (พ.1)  ออทิสติก 

(พ.2)  และมีวุฒิภาวะไมสมวัย 

(พ.3) 

4. มีโครงการเติมเต็มศักยภาพ

สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ 

5. มีการกําหนดใหนักเรียน

ทําการศึกษาความรอบรูเฉพาะ

เรื่อง (Senior Project)กอนจบ

หลักสูตร โดยมีอาจารยเปนที่

ปรึกษา  

1. ไมมีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูน

ประสบการณ 

ใหศิษยเกา 

 

- 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

ภาควิชาการศึกษา 1. มีแผนงานวิจัยโดยเฉพาะแผน

งานวิจัยสถาบันที่เก่ียวของกับ

การติดตามและพัฒนาหลักสูตร

ตางๆ อยางตอเน่ือง   

2. คณาจารยมีศักยภาพในการ

แสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก 

และสรางสรรคงานวิจัยไดอยางมี

คุณภาพ   

ผลิตผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคเพื่อจดสิทธิบัตร 

 

สงเสริมใหอาจารยผลิตผล

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อ

จดสิทธิบัตร 

ภาควิชาพลศึกษา 1. มีระบบและกลไกในการ

สงเสริมอาจารยในการสราง

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยที่

เปนประโยชนตอการพัฒนาสังคม 

ประเทศชาติ โดยมีคณะ 

กรรมการฝายวิจัยและพัฒนา 

2. อาจารยของภาควิชาฯ มี

ศักยภาพดานการวิจัยสูงมากเปน

ที่ยอมรับในวงวิชาการ ทําให

สามารถแสวงหาทุนวิจัยจาก

แหลงทุนภายนอกไดเปนจํานวน

มาก สามารถสรางงานวิจัยที่มี

คุณภาพสูงและเปนประโยชน

อยางมากในการนําผลการวิจัยไป

ใชในการพัฒนา 

3. มีการบูรณาการงานวิจัยเขา

กับการเรียนการสอนและการ

บริการวิชาการแกสังคม รวมทั้ง

ใหโอกาสอาจารยรุนใหมไดเขา

รวมงานวิจัยกับอาจารยอาวุโสที่มี

ศักยภาพและประสบการณดาน

การวิจัยสูง ซ่ึงเปนการถายโอน

ประสบการณใหกับคนรุนใหม 

 

- 

 

- 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

ภาควิชาฯมีหลักสูตรที่สงเสริม

และพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัย

และทีมวิจัย 

1. ควรมีระบบกลไกสนับสนุน

การเผยแพรผลงานวิจัย 

2. ควรแสวงหาแหลงทุนวิจัย 

1. สนุบสนุนการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

2. สนับสนุนแหลงทุนวิจัย 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาควิชาฯ แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย

และงานสรางสรรค  กระตุนและ

ติดตามการใหเงินสนับสนุนการ

ประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการในระดับชาต/ิ

นานาชาติของอาจารย จัด

โครงการสงเสริมการนําเสนองาน

วิชาการของนิสิตสังกัดภาค  วิชา

ฯ ซ่ึงนิสิตที่นําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติใน

ประเทศใหเงินสนับสนุน 500 

บาท และนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับนานาชาติในตางประเทศให

เงินสนับสนุน 1,000 บาท และ

การใหเงินสนับสนุนการวิจัยแก

อาจารยในภาควิชาฯ ในกรณี

งานวิจัยสถาบันใหเงินสนับสนุน

เรื่องละ 15,000 บาท งานวิจัยที่

พัฒนาการเรียนการสอนใหเงิน

สนับสนุนเรื่องละ 2,000 บาท  

2. อาจารยของภาควิชาฯ  ไดรับ

เงินสนับสนุนการวิจัยทั้งภายใน

และภายนอกตอจํานวนอาจารย

ประจําสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

1. ภาควิชาฯ ไมมีการวิเคราะห

สังเคราะหผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของอาจารยให

เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

ดังน้ันภาควิชาฯ จึงไมได

เผยแพร องคความรูจาก

ผลการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของอาจารยสูสาธารณชนและผู

ที่เก่ียวของ  

2. ผลงานวิจัยของอาจารยใน

ภาควิชาฯ ไมไดรับรองการใช

ประโยชนจากหนวยงาน

ภายนอกหรือชุมชน 

 3. ภาควิชาฯ ไมมีการเจรจา

เชิงธุรกิจหรือรวมเปนพันธมิตร

ใด ๆ หรือซ้ือขายผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคของ

อาจารย 

4. ผลงานวิจัยของอาจารยไมมี

การจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร  

 

1. ภาควิชาฯ ควรนําผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคของอาจารย

มาวิเคราะห สังเคราะหให

เหมาะกับกลุมบุคคลเปาหมาย

ประชาสัมพันธหรือสราง

เครือขายกับกลุมที่มีศักยภาพใน

การสนับสนุนงานวิจัยหรือรวม

วิจัยหรือนําผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคไปใชประโยชน เชน 

ศิษยเกา ชุมชน องคกรภายนอก

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ภาควิชาฯ ควรสรางความ

รวมมือกับนักวิจัยภายนอก

สถานศึกษา  อ่ืน ๆ ชุมชนหรือ

องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่ตองการรับบริการวิจัย

ในเรื่องเฉพาะทางเพื่อสราง

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

เชิงพาณิชยและไดรับการรับรอง

การใชประโยชนจริงกับองคกร

หรือหนวยงานในระดับตาง ๆ  

3. ภาควิชาฯ ควรมีการเจรจา

เชิงธุรกิจหรือซ้ือขายผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค  และทํา

ขอตกลงรวมกัน โดยสราง

หลักเกณฑ ระเบียบปฏิบัติ และ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

4. ภาควิชาฯ ควรจัดอบรมให

ความรูหรือใหคําปรึกษาดาน

ทรัพยสินทางปญญาและควร

ประชุมอาจารยที่จะทํางานวิจัย

หรือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาอาชีวศึกษา เพื่อสรางผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในเชิงพาณิชยที่

สามารถนําไปจดสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร 

ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการ 

แนะแนว 

คณาจารยของภาควิชาฯ แมวา

จะมีจํานวนนอยแตมีศักยภาพ 

และมีความมุงม่ันในการทําวิจัย 

เพื่อพัฒนาองคความรู 

กรรมการวิจัยยังไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามแผน และตาม

เกณฑในการประกันคุณภาพ 

กรรมการวิจัยควรจัดประชุม

เพื่อวางแผนบริหารงานวิจัยของ

ภาควิชาฯให มีระบบสอดคลอง

และบรรลุตามเกณฑการประกัน

คุณภาพ 

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

1. มีคณะกรรมการสงเสริม

งานวิจัย มีแผนการดําเนินงาน

เพื่อสงเสริมการวิจัยอยางตอเน่ือง 

2. มีการเผยแพรงานวิจัยแก

บุคลากรตอเน่ืองตลอดป

การศึกษา 

1. งานวิจัยของอาจารยอาจจะ

จะเปนงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนเปน 

สวนใหญไมไดเปนงานวิจัยเพื่อ

สรางสรรคหรืออางอิง 

2. ไมมีแผนผังระบบการพัฒนา

งานวิจัย 

3. มีเงินสนับสนุนการวิจัยนอย

และไมไดสัดสวนกับจํานวน

อาจารยและนักวิจัย 

1. จัดเวลาทํางานวิจัยให

อาจารยโดยระบุลงในแผนงาน

โรงเรียน 

2. จัดอบรม สัมมนา ระเบียบวิธี

วิจัยใหแกอาจารยเปนระยะเพื่อ

เตรียมความพรอมในการเปนที่

ปรึกษางานวิจัยใหแกนักเรียน

และนิสิต 

3. จัดทําเอกสารแสดงระบบการ

พัฒนางานวิจัย 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาฯ มีแผนจัดโครงการ

บริการทางวิชาการแกสังคมอยาง

ตอเน่ืองทั้งในสวนของการ

สงเสริมใหนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาดําเนินการและ

คณาจารยเปนผูดําเนินการ 

- 

 

- 

 

ภาควิชาพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย และให

นิสิตมีสวนรวมในการบริการทาง

วิชาการแกสังคม  

- 

 

- 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาพลศึกษา 3. มีการประเมินผลความสําเร็จ

ของการบูรณาการการบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

 

  

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

มีกระบวนการบริการวิชาการให

เกิดประโยชนแกสังคม  

ควรนําผลการประเมินหรือ

บูรณาการงานบริการทาง

วิชาการกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 

สงเสริมใหนําผลการประเมิน

ดานการบริการวิชาการไปใชกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย

ในชั้นเรียน 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 1. ภาควิชาฯ มีการจัดทํานโยบาย 

แผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน

ของการบริการวิชาการแกสังคม 

2. ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการ 

คณะทํางานหรือหนวยงาน

ดําเนินการใหบริการวิชาการแก

สังคมตามแผนที่กําหนด 

3. ภาควิชาฯ มีการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 

มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริการวิชาการแก

สังคม มีการจัดทําแผนการ

เชื่อมโยงและบูรณาการการ

บริการทางวิชาการแกสังคมเขา

กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย  

มีการประเมินสัมฤทธิผลและนํา

ผลการประเมินไปพิจารณา

ปรับปรุงความเชื่อมโยง และ

บูรณาการระหวางการบริการ

วิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ 

ของสถาบัน 

4. บุคลากรมีศักยภาพในการ

ใหบริการวิชาการ 

การบูรณาการกิจกรรม/

โครงการ บริการวิชาการและ

วิชาชีพระหวางสาขาของ

ภาควิชาฯ ยังมีนอย 

1. ควรวางแผนบูรณาการ

วิชาการรวมกับหนวยงานอ่ืนใน

คณะวิชา 

2. ควรจัดทํานโยบายและแผน

ดําเนินการในการใหบริการแก

สังคมโดยเร็ว อาจระบุไวใน

แผนปฏิบัติงานของภาควิชาฯ 

ใหสอดคลองตามเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและ 

การแนะแนว 

1. มีจํานวนโครงการหลาย

โครงการ ( 5 โครงการ) ที่

สามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงานในลักษณะของการบูร

ณาการในดานการเรียนการสอน

และการวิจัยในรูปแบบที่

หลากหลาย  

1. ควรจัดโครงการบริการ

วิชาการทีส่ามารถหารายได 

มายังภาควิชาฯ ใหมีจํานวน

โครงการมากขึ้น 

2. เปดโอกาสใหเครือขายทาง

วิชาชีพมาดําเนินงานรวมกัน 

 

แตละโครงการควรมี

ผูรับผิดชอบเปนคณะทํางาน

รวมกัน 

 

ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและ 

การแนะแนว 

2. มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ

ที่สามารถนํามาบูรณาการงาน

บริการวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย  คือ 

- โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

ของการเขาสูวิชาชีพของนิสิต

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว เรื่องการจัดบริการ 

วิชาการในความรวมมือทาง

วิชาการในแผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง รุนที่ 2  

 - โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

ของการเขาสูวิชาชีพของนิสิต

ภาควิชาฯ ในการใหบริการทาง

วิชาการโครงการเลือกแนวทาง….

วางอนาคตที่มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร Open  House 

 

  

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

1. มีคณะกรรมการบริการวิชาการ 

มีแบบแผนมีหลักสูตรการฝกอบรม 

และมีการประชาสัมพันธ ให

สาธารณชนทราบ 

2. อาจารยมีความเขาใจในการ

จัดการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรมพัฒนานักเรียน ทําใหมี

ความม่ันใจในการถายทอดแนวคิด 

และวิธีการจัดการเรียนการสอน

ตลอดจนเปน พี่เล้ียงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1.  ผูรับบริการมีจํานวนมากทํา

ใหบุคลากรมี ภาระงานเพิ่มขึ้น

สงผลกระทบตอภาระงาน

ประจํา  

2. ไมมีการบูรณาการงานบริการ

วิชาการกับงานวิจัย 

1. กําหนดขอบเขตชวงเวลาใน

การใหบริการแกสังคม 

2. บูรณาการงานวิชาการและ

งานวิจัย 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

3. มีคณะกรรมการงานศึกษาดู

งานและวิเทศสัมพันธเพื่อ

ดําเนินงานใหบริการแกสถาบัน

ตาง ๆ ที่มาศึกษาดูงานทั้งในและ

ตางประเทศ 

4. งานสงเสริมความถนัด ความ

สนใจ และความสามารถพิเศษ  

สามารถตอบสนองความตองการ

ของเด็กและผูปกครอง ทั้งภายใน

โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

5. โรงเรียนใหการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการ

ดําเนินงานเปนอยางดี 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาฯ มีกิจกรรมและ

โครงการที่สงเสริม อนุรักษ และ

พัฒนาเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม

ที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย  

- 

 

 

ภาควิชาพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีระบบและกลไกรวมทั้งมี

งบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการบูรณาการการดําเนินงาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จ

ของการบูรณาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

5. มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการการทํานุ

- 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาพลศึกษา บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต 

 

 

 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

มีระบบสงเสริมใหคณาจารย 

บุคลากรและนิสิตมีสวนรวมใน

กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม สูการปฏิบัติที่เปน

รูปธรรม 

- - 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาควิชาฯ มีโครงการที่

สอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและ  คณะ

ศึกษาศาสตรดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.โครงการ/กิจกรรม/ผลการ วิจัย

ดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ภาควิชาฯ มีการ

ประเมินผลความสําเร็จของการ 

บูรณาการดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นิสิต  

1. ภาควิชาฯ ควรมอบ

นโยบายและสนับสนุนให

สาขาวิชาจัดทําแผนงาน

สําหรับสรางโครงการ/

กิจกรรม/ผลงานวิจัยดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งในระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. การเผยแพรกิจกรรมหรือ

การบริการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชนในทุกโครงการ/

กิจกรรม 

3. การนําผลการประเมิน

โครงการ/กิจกรรม/ไปปรับปรุง

การบูรณาการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิตในทุกโครงการ/

กิจกรรม 

4. เนนใหมีผลงานวิจัยดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ใหเปนที่ยอมรับระดับชาติ 

5. การมีสวนรวมของ

ผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของกับ

โครงการ/กิจกรรม/ดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สงเสริมและสนับสนุนให

1. ภาควิชาฯ ควรมอบนโยบาย

และสนับสนุนใหสาขาวิชาจัดทํา

แผนงานสําหรับสรางโครงการ/

กิจกรรม/ผลงานวิจัยดานการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งในระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. การเผยแพรกิจกรรมหรือการ

บริการ ดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมตอสาธารณชนใน

ทุกโครงการ/กิจกรรม  

3. การนําผลการประเมิน

โครงการ/กิจกรรม/ไปปรับปรุง

การบูรณาการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิตในทุกโครงการ/

กิจกรรม 

4. เนนใหมีผลงานวิจัยดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให

เปนที่ยอมรับระดับชาติ   

 5. การมีสวนรวมของ

ผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของกับ

โครงการ/กิจกรรม/ดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. สงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรในภาควิชาฯ มีผลงาน

สรางสรรค ผลงานวิจัยในดาน
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาอาชีวศึกษา บุคลากรในภาควิชา มีผลงาน

สรางสรรค ผลงานวิจัยในดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและ 

การแนะแนว 

มีกิจกรรมที่มีการทํางานรวมกัน

ระหวางคณาจารย ศิษยเกา และ

นิสิตปจจุบัน  ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ยังขาดการบูรณาการการจัด

กิจกรรมทางดานทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมกับภาระงาน

อาจารย 

ตัวบงชี้บางตัว ( ขอที ่6 ) ไม

เหมาะกับการประเมินระดับ

ภาควิชาฯ 

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

1. มีคณะกรรมการดําเนินงาน

ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ

กิจกรรมนักเรียนเพื่อจัดระบบ

แผนงานการจัดกิจกรรมตางๆ ใน

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี 

นาฏศิลป และงานชมรมนักเรียน

อยางมีประสิทธิภาพ 

2.  โรงเรียนสงเสริมสนับสนุน

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 

ในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทั้ง

ภายในและนอกประเทศอยาง

ตอเน่ือง 

3. ติดตามประเมินผลการจัด

กิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ และนํา

ผลการประเมินมาพิจารณา

ปรับปรุงการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ภาควิชาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ภาควิชาฯ มีระบบการบริหาร

จัดการที่มุงใหทุกฝายมีสวนรวม

ทั้งอาจารยและบุคลากรทั้งใน

แบบเปนทางการและไมเปน

ทางการ มีระบบการประเมิน

ผูบริหารภาควิชาฯ อยางเปน

ทางการทั้งในระดับคณะและ

ภาควิชาฯ เพื่อนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงการบริหารภาควิชาฯ 

ใหมีประสิทธิภาพขึ้น 

 

- - 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาการศึกษา 2. มีระบบกลไกการจัดการ

ความรูที่คณาจารยและนิสิต

สามารถไปศึกษาหาความรูได

ตลอดเวลา ครบทุกสาขาวิชา 

ภาควิชาพลศึกษา 1. มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคกรแหงการเรียนรู และมีแผน

กลยุทธที่มีเปาหมายในการผลิต

บัณฑิต งานวิจัย และงานบริการ

วิชาการแกสังคมที่มีคุณภาพสูง 

2. มีระบบและกลไกการจัดการ

ความรูและการพัฒนาฐานขอมูล

เพื่อการบริหาร 

- 

 

- 

 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

คณะกรรมการของภาควิชาฯ มี

การประชุมปรึกษาหารือในการ

ปฏิบัติหนาที่และบริหารความ

เส่ียงตามวาระการประชุมแบบ

ทางการทุกเดือน 

ควรมีระบบติดตามผลการ

วิเคราะหและระบุความเส่ียง 

 

สงเสริมหรือสนับสนุนเครื่องมือ

หรือทุนในการจัดการปญหา

ความเส่ียง 

 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 1. ผูบริหารภาควิชาฯอาชีวศึกษา

มีภาวะผูนําและใชหลักธรรมาภิ

บาลในการบรหิารภาควิชาฯ

รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรได

แสดงความคิดเห็นและรวม

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูบริหารภาควิชาฯ  

2. ผูบริหารภาควิชาฯอาชีวศึกษา

มีระบบการบริหารความเส่ียงที่

รองรับในภายภาคหนา 

3. ผูบริหารภาควิชาฯอาชีวศึกษา

สงเสริมใหบุคลากรในภาควิชาฯ 

พัฒนาศักยภาพตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

4. ภาควิชาฯ มีระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีอยางเปนรูปธรรมเพื่อ

นํามาใชในการบริหารงาน

ภาควิชาฯ 

ภาควิชาฯ ยังไมมีการกําหนด

บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะดาน

การผลิตบัณฑิตและดานการ

วิจัยที่ชัดเจน 

 

1. ภาควิชาฯ ควรกําหนด

บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะดาน

การผลิตบัณฑิต 

2. ภาควิชาฯ ควรกําหนด

บุคลากรกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะดาน

การวิจัยที่ชัดเจน 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการ 

แนะแนว 

1. ไดมีการพัฒนาและจัดทําการ

จัดการเรียนรูของทั้งคณาจารย 

และนิสิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น  รวมทั้ง

ยังมีการจัดการเรียนรู โดยผาน

ชองทาง Online คือ Facebook  

ในชื่อจิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนว มก. บางเขน 

2. มีความรวมมือภายในโดยการ

รวมกันจัดการเรียนรูกับ

คณะกรรมการจัดการเรียนรูของ

คณะศึกษาศาสตร 

คณะกรรมการจัดการเรียนรู

ของภาควิชาฯ ยังดําเนินการได

ไมครบถวนตามแผนที่ 

วางไว 

 

ควรใหนิสิตของภาควิชาฯ ไดมี

สวนรวมในการจัดการเรียนรูทั้ง

ภาคปกติและภาคพิเศษ 

 

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ

ที่เนนการมีสวนรวมของบุคลากร

ตามลําดับชั้น มีการทํางานเปน

ทีม 

2.  ไดรับความรวมมือ สนับสนุน

การดําเนินงานจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูปกครอง ศิษยเกา และชุมชน

อยางสมํ่าเสมอ 

3. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทั้งที่เปนทางการ

และไมเปนทางการ 

1. บุคลากรยังขาดทักษะใน

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. ขาดกําลังคนที่มีความรู

ความเชี่ยวชาญในการดูแล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ประเมินระดับคณะแตใหรายงานผลการดําเนินการ 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

มีแผนกลยุทธทางการเงินที่

สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

คณะ 

ควรหาแนวทางในการจัดหา

แหลงเงินทุนที่เหมาะสมหรือ

นํามาบริหารภารกิจของ

ภาควิชาฯ อยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

แสวงหาแหลงทุนที่สามารถ

พึ่งพาตนเองได 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาฯ มีการดําเนิน 

การประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง

โดยอาจารยและบุคลากรของ

ภาควิชาฯ มีสวนรับผิดชอบ

รวมกันทําใหภาควิชาฯ ไดทราบ

ถึงจุดแข็ง จุดออนในการ

ดําเนินการเพื่อนํามาพัฒนาการ

ทํางานตามภารกิจของภาควิชาฯ 

ใหดีขึ้น  

- 

   

- 

  

ภาควิชาพลศึกษา 1. มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในที่เปนสวนหน่ึง

ของการบริหารการศึกษาที่ดีและ

สอดคลองกับพันธกิจและการ

พัฒนาภาควิชาฯ โดยมีการ

กําหนดและใหความสําคัญใน

เรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

2. มีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อยางการใชวงจร PDCA 

3. มีเครือขายการแลกเปล่ียน

เรียนรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย

โดยดําเนินการรวมกับคณะและมี

กิจกรรมรวมกัน 

- 

 

- 

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

- 

 

ควรพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพอยางชัดเจน 

เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และ

ประเมินใหมีประสิทธิภาพ 

1. จัดทําระบบฐานขอมูลให

ครบถวน 

2. มีการบันทึกขอมูลใหเปน

ปจจุบัน 

3. มีผูรับผิดชอบดูแลระบบ

อยางใกลชิด   
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณาจารยและบุคลากรใน

ภาควิชาฯ ทุกคนมีสวนรวมและ

รับผิดชอบในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

ควรเรงดําเนินการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ใหแลวเสร็จกอนการ

ประเมินอยางนอย 2 สัปดาห 

แตเน่ืองจากอาจารยมีภารกิจ

หลายอยางและตองใชเวลาใน

การรวบรวมขอมูล 

1. เก็บรวบรวมขอมูลในรูป

เอกสารอิเล็กทรอนิกสเพื่องาย

ตอการนํามาใชจัดทํา SAR 

2. สํานักประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย ควรจัดสง

ไฟลขอมูลที่เก่ียวของและ 

Template กอนลวงหนาอยาง

นอย 2 เดือน เน่ืองจากตอง

จัดทําขอมูลใหมีความสอดคลอง

กับส่ิงที่ตองการ 

ภาควิชาจิตวิทยา

การศึกษาและการ 

แนะแนว 

1. ภาควิชาฯดําเนินการตาม

นโยบายของคณะและ

มหาวิทยาลัยตามระบบและกลไก

ประกันคุณภาพ 

2. ภาควิชาฯ เขารับการประเมิน

คุณภาพเปนประจําทุกปตั้งแตป 

2547 ผลการประเมินอยูในระดับ

ดี 

- - 

โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา 

1. โรงเรียนสาธิตฯ ผานการ

ประเมินคุณภาพ   

ภายนอกระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน รอบที่ 1 และรอบที่ 2 

อยูในระดับดีและดีมาก 

2. งานทุกงานของโรงเรียนให

ความรวมมือเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพภายในโดยทุกงานจัดทํา

รายงานประจําปทุกปการศึกษา 

1.  ลักษณะงานของโรงเรียน

ซ่ึงมุงเนนจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ทําใหไมสามารถเก็บ

ขอมูลตามตัวบงชี้ที่ทาง

มหาวิทยาลัยกําหนดไดในบาง

ดาน   

2. การจัดหลักสูตรไมครบถวน

ตามที่ระบุใน SAR 

การกําหนดเกณฑตัวบงชี้ควร

แจงใหโรงเรียนทราบในตนป

การศึกษาเพื่อใหสามารถ

เตรียมการเก็บขอมูลไดตาม

กําหนดเวลาจัดเอกสารให

ครบถวน เชน นําเอกสารที่อาง

ถึงในรายงานการประชุมมา

ประกอบการประเมิน 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

สํานักงานเลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตร 

ประเมินระดับคณะ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สํานักงานเลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตร 

มีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการจากสํานักงาน

เลขานุการคณะ ทุกภารกิจหลัก 

 

ควรมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนการ

ใหบริการและนําขอเสนอแนะ

จากการประเมินมาปรับปรุง

การดําเนินการใหบริการใน

รอบปตอไป 

ใหมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนการ

ใหบริการ และนําขอเสนอแนะ

จากการประเมินมา ปรับปรุง

การดําเนินงาน 

 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สํานักงานเลขานุการ 

คณะศึกษาศาตร 

สํานักงานเลขานุการคณะ

ศึกษาศาสตรสงเสริมและ

สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

ควรจัดการรวบรวมความรูที่

อยูในตัวบุคคลเพื่อนํามาเปน

แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

ดําเนินการจัดการรวบรวม

ความรูที่อยูในตัวบุคคลเพื่อ

นํามาเปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ

ใชในการปฏิบัติงานจริง 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

สํานักงานเลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานเลขานุการคณะ

ศึกษาศาสตรมีระบบและกลไก

การเงินและงบและมาณที่ดี 

ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับตาง 

ๆ และมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานสมํ่าเสมอ 

- - 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักงานเลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตร 

สํานักงานเลขานุการคณะ

ศึกษาศาสตรดําเนินงานตาม

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

- - 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานังานเลขานุการ 

คณะศึกษาศาสตร 

ควรมีการทบทวนหรือปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน เพื่อทํา

ใหทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ใหทบทวนหรือปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานหรือ

คูมือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน 
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บทท่ี 4  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร ตามรอบปการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 น้ัน คณะศึกษาศาสตรไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได

ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการ

กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 11 โครงการ และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 10 

กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 1 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 1 กิจกรรม ไดแก 

1) การพัฒนากระบวนการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินการตามแผนกลยุทธของคณะ  

เน่ืองจากในปที่ผานมา คณะศึกษาศาสตรประสบอุทกภัย ทําใหงานที่จําเปนเรงดวนของคณะศึกษาศาสตรคือการ

ฟนฟู ซอมแซม หองเรียน พื้นที่ใชสอยและภูมิทัศนของคณะใหกลับมาใชงานไดเหมือนเดิม 

  รายละเอียดดังน้ี 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

คณะศึกษาศาสตร  

รายงาน ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2554 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

ภาพรวม          

1. การกรอกขอมูลใน

แบบติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการ

ดําเนินงานของทุก

หนวยงาน ยังไมเปน

รูปแบบเดียวกัน 

1. การเขียนตัวบงชี้และ

กําหนดคาเปาหมาย 

ควรระบุใหชัดเจนแทน

การระบุวาดําเนินการ

ตามแผนที่กําหนด และ

บางโครงการกรอก

รายละเอียดไมครบถวน 

เชน โครงการวางพวง

มาลาวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย มี

รายละเอียดแต

งบประมาณ 

ดําเนินการได 1. ทํา template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการ 

2. ทํา template รายงาน

ผลการดําเนินงานโครงการ 

3. ประชาสัมพันธให

ภาควิชาไดรับทราบและ

ดําเนินการใช template ใน

เว็บไซต ตั้งแตปการศึกษา 

2554 

การจัดทํา template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการและรายงานผล

การดําเนินโครงการ 

มี template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการและรายงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการในรูปแบบ

เดียวกัน 

- ตลอดปการศึกษา ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศและ

จัดการความรู 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

2. คณาจารยยังมี

ตําแหนงทางวิชาการไม

สอดคลองกับการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัย 

2. ควรมีการจัดทําแผน

บุคลากรและมาตรการ

สงเสริมสนับสนุนรวมกัน 

โดยการกําหนดเสนทางการ

ขอตําแหนงทางวิชาการที่

ชัดเจนและติดตามกํากับ

อยางใกลชิด 

ดําเนินการได 1. จัดทําฐานขอมูล

คณาจารยแยกตามภาคและ

สาขาวิชา 

2. จัดทําคูมือการเสนอขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

3. ภาควิชาและคณะจัดทํา

แผนพัฒนาอาจารยเพื่อเขา

สูตําแหนงทางวชิาการ 

โครงการพัฒนาอาจารย

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยท่ีได

ตําแหนงทางวิชาการ 

100,000 บาท ตลอดปการศึกษา -หัวหนาภาควิชา 

- รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

- เลขานุการ 

กรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตร 

- หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการคณะ 

3. ขาดการวิเคราะห

ระบบการบริหารความ

เสี่ยง ลําดับ

ความสําคัญของความ

เสี่ยง และการ

ประมวลผลกระทบ

ของความเสี่ยง 

3. ควรวิเคราะหและ

จัดลําดับความสําคัญการ

บริหารความเสี่ยง เชน ดาน

บุคลากรและจรรยาบรรณ 

รองลงมาคือ ดานการ

ปฏิบัติงานและการเงิน 

ดําเนินการได - ดําเนินการวิเคราะหความ

เสี่ยงและจัดลําดับ

ความสําคัญของความเส่ียง 

- จัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงโดยคณะ/ภาควิชา 

ดําเนินการตามแผนและ

ประเมินผล 

โครงการบริหารความเส่ียง

คณะศึกษาศาสตร 

- จัดทําแผนบริหารความ

เส่ียงโดยคณะ/ภาควิชา 

และการดําเนินการตาม

แผนที่กําหนด 

- ตลอดปการศึกษา -รองคณบดีฝาย

บริหาร 

-คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

คณะศึกษาศาสตร 

- หัวหนาภาควิชา 

องคประกอบที่ 1         

1. การกรอกขอมูลใน

แบบติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการ

ดําเนินงานของทุก

หนวยงาน ยังไมเปน

รูปแบบเดียวกัน 

 

1.ควรจัดทํารูปแบบการ

ติดตาม และกรอกขอมูลใน

รูปแบบเดียวกัน เชน ควร

ระบุท้ังงบประมาณท่ีไดรับ

กับงบประมาณที่ใชจริง 

ดําเนินการได ทําแบบฟอรมการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล

การดําเนินงานของคณะ

ศึกษาศาสตรและให

ภาควิชาใชเปนแบบในการ

รายงานผลการดําเนินงาน 

จัดทําแบบฟอรมการ

ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ของคณะศึกษาศาสตร 

มีแบบฟอรมการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผล

การดําเนินงานท่ีทุก

หนวยงานใชแบบเดี่ยวกัน 

- ตลอดปการศึกษา ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศและการ

จัดการความรู 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                           
270

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 (ตอ)         

 2. การเขียนตัวบงช้ีและ

กําหนดคาเปาหมาย ควรระบุ

ใหชัดเจนแทนการระบุวา

ดําเนินการตาม 

แผนท่ีกําหนด และบาง

โครงการกรอกรายละเอียด 

ไมครบถวน เชน โครงการ

วางพวงมาลาวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย มีรายละเอียด

แตงบประมาณ 

ดําเนินการได 1. ทํา template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการ 

2. ทํา template รายงาน

ผลการดําเนินงานโครงการ 

3. ประชาสัมพันธให

ภาควิชาไดรับทราบและ

ดําเนินการใช template 

ในเว็บไซต ตั้งแตป

การศึกษา 2554 

การจัดทํา template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการและรายงานผล

การดําเนินโครงการใน

รูปแบบเดียวกัน 

มี template แบบฟอรม

การเสนอโครงการและ

รายงานผลการดําเนิน

โครงการในรูปแบบ

เดียวกัน 

- ตลอดปการศึกษา ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศและการ

จัดการความรู 

องคประกอบที่ 2         

1. คณาจารยมี

ตําแหนงทางวิชาการไม

สอดคลองกับการเปน

มหาวิทยาลัยวิจัย   

1. ควรมีการจัดทํา

แผนพัฒนาและมาตรการ

สงเสริมสนับสนุนรวมกัน 

โดยการกําหนดเสนทางการ

ขอตําแหนงทางวิชาการที่

ชัดเจนและติดตามกํากับ

อยางใกลชิด 

2. สนับสนุนใหเกิดการเขียน

ผลงานทางวิชาการ เพ่ือ

นําเสนอและตีพิมพเผยแพร

ในระดับชาติ และนานาชาติ 

โดยวิเคราะห เรงรัด ติดตาม 

และสํารวจผูยังไมดําเนินการ

เปนรายบุคคล 

ดําเนินการได 1.จัดทําฐานขอมูล

คณาจารยแยกตามภาคและ

สาขาวิชา 

2.จัดทําคูมือการเสนอขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

3.ภาควิชาและคณะจัดทํา

แผนพัฒนาอาจารยเพื่อเขา

สูตําแหนงทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาอาจารย

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยท่ีไดรับ

ตําแหนงทางวิชาการ 

100,000 ตลอดปการศึกษา -หัวหนาภาควิชา 

-รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

-รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

-เลขานุการ

กรรมการประจํา

คณะ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 3         

-ไมมี         

องคประกอบที่ 4          

1. ระบบและกลไกการ

วิเคราะหและ

สังเคราะหผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคท่ี

เปนประโยชน ยังไม

ชัดเจน 

1. ควรมีระบบและกลไก

การวิเคราะหและ

สังเคราะหผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่เปน

ประโยชน เพ่ือสรางองค

ความรูและเผยแพรสู

สาธารณชน 

ดําเนินการได - รวบรวมงานวิจัยของคณะ 

- สังเคราะหงานวิจัยของ

คณะโดยการวิเคราะห

เนื้อหา 

- เผยแพรผลการวิจัยผาน 

website ของคณะ และ 

electronic mail รวมท้ัง

รวบรวมไวที่หองสมุดของ

คณะ 

-วิจัยเร่ือง การสังเคราะห

งานวิจัยของคณะ

ศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-ฐานขอมูลสารสนเทศ

งานวิจัยของคณะ 

-รายงานการวิจัยเร่ือง การ

สังเคราะหงานวิจัยของ

คณะศึกษาศาสตร 

-หลักฐานการเผยแพร

ผลการวิจัย 

20,000 บาท กันยายน -

พฤศจิกายน 2554 

คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

 2. ควรมีการประเมิน

สัมฤทธิผลของการ

ดําเนินงานศูนยวิจัยและ

บริการวิชาการ 

ดําเนินการได -ประชาสัมพันธใหบุคลากร

ในคณะทราบเก่ียวกับ

ระเบียบการใชบริการ

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

-สงเสริมและสนับสนุนให

เกิดการใชบริการของ

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

-จัดทําแบบประเมินผล

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 

-ดําเนินการประเมิน 

-สรุปผลการประเมินและ

เผยแพรผลการประเมินผาน 

website ของคณะ และ 

electronic mail 

-โครงการบริการวิชาการ

ทั้งจากภาควิชาและคณะ 

-โครงการประเมินผล

ศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 

-ผูใชบริการรอยละ 80  

มีความพึงพอใจตอการใช

บริการของศูนยวิจัยและ

บริการวิชาการอยูในระดับ

มากข้ึนไป 

-มีการใชบริการของ

ศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการอยางนอยเดือนละ 

1 ครั้ง 

3,000 บาท ตลอดปการศึกษา คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 5         

-ไมมี         

องคประกอบที่ 6         

-ไมมี         

องคประกอบที่ 7         

1. ขาดการวิเคราะห

ระบบการบริหารความ

เสี่ยง ลําดับ

ความสําคัญของความ

เสี่ยง และการ

ประเมินผลกระทบ

ความเส่ียง 

1. ควรวิเคราะหและ

จัดลําดับความสําคัญการ

บริหารความเสี่ยง เชน 

ดานบุคลากรและ

จรรยาบรรณ รองลงมาคือ 

ดานการปฏิบัติงานและ

การเงิน 

ดําเนินการได -ดําเนินการวิเคราะหความ

เสี่ยงและจัดลําดับ

ความสําคัญของความเส่ียง 

-จําทําแผนบริหารความ

เสี่ยงโดยคณะ/ภาควิชา 

ดําเนินการตามแผนและ

ประเมินผล 

โครงการบริหารความเส่ียง

คณะศึกษาศาสตร 

-จําทําแผนบริหารความ

เส่ียงโดยคณะ/ภาควิชา 

ดําเนินการตามแผนท่ี

กําหนด 

- ตลอดปการศึกษา -รองคณบดีฝาย

บริหาร 

-คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

คณะศึกษาศาสตร 

-หัวหนาภาควิชา 

 2. ควรมีอนุกรรมการความ

เส่ียงระดับภาควิชา เชน

เดียว กับภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา โดยเฉพาะการ

บริหารงานที่เก่ียวของกับ

การปฏิบัติงานและการเงิน 

โดยอนกุรรมการทําหนาที่

วิเคราะหประเมินติดตามผล

เบ้ืองตน และนําเสนอ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ระดับคณะท่ีควบคุม

นโยบายและแผนงาน 

ดําเนินการได เสนอใหภาควิชาดําเนินการ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

โครงการบริหารความเส่ียง

ระดับภาควิชา คณะ

ศึกษาศาสตร 

-จัดทําแผนบริหารความ

เส่ียงโดยภาควิชา และการ

ดําเนินการตามแผนท่ี

กําหนด 

- ตลอดปการศึกษา รองคณบดีฝาย

บริหาร 

-คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง

คณะศึกษาศาสตร 

-หัวหนาภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 7 (ตอ         

 3. ควรปรับปรุงภูมิทัศน

โดยรอบ ๆ เชน พ้ืนที่

ทางเดินรอบอาคาร แสง

สวาง และการรักษา

ความปลอดภัยของ

ทรัพยสิน 

ดําเนินการได คณะกรรมการสงเสริมและ

พัฒนาการใชประโยชนใน

พ้ืนที่คณะศึกษาศาสตร

ประชุมวางแผนและ

ดําเนินการ 

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใน

พื้นท่ีคณะศึกษาศาสตร 

- โครงการรับบริการเจาหนาท่ี 

รปภ. ประจําในพ้ืนที่คณะ

ศึกษาศาสตร 24 ช่ัวโมง 

-มีทางเดินเช่ือมตอกัน

คลุมพ้ืนที ่

- แสงสวางครอบคลุม

พื้นที่ในยามวิกาล 

- รักษาความปลอดภัยใน

พื้นที่ ดวยเจาหนาที่ตลอด 

24 ชั่วโมง 

1.3 ลานบาท ตลอดปการศึกษา -คณะกรรมการ

สงเสริมและ

พัฒนาการใช

ประโยชนในพ้ืนที่

คณะศึกษาศาสตร 

-คณะกรรมการ

บริหารสํานักงาน

เลขานุการคณะ 

- หนวยอาคาร 

สถานที่ และงาน

พาหนะ  

องคประกอบที่ 8          

1. การพัฒนา

กระบวนการวิเคราะห

ทรัพยากรที่ตองใชใน

การดําเนินการตาม

แผนกลยุทธของคณะ 

ยังไมชัดเจน 

1 .ควรพัฒนากระบวนการ

วิเคราะหทรัพยากรที่ตองใช

ในการดําเนินการตามแผน

กลยุทธของคณะ โดยมี

คณะกรรมการประเมิน

มูลคาของทรัพยากรที่ตอง 

ใชเปนงบประมาณ

ดําเนินการ กําหนด

แหลงที่มาของงบประมาณ 

การระดมทุนจากแหลงทุน

ตาง ๆ กอนจัดทําแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

ดําเนินการได จัดประชุมเพื่อวิเคราะห

ทรัพยากรที่ตองใช เพื่อเปน

ขอมูลที่จะนํามาทําแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 

จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห

ทรัพยากร 

ผลการวิเคราะห

ทรัพยากรที่ตองใช 

- ตลอดปการศึกษา -คณะกรรมการ

บริหารคณะ

ศึกษาศาสตร 

- หัวหนางานคลัง

และพัสดุ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 9         

 1. ควรรวบรวมแนว

ปฏิบัติท่ีดีเปนลายลักษณ

อักษรและเผยแพรไปยัง

หนวยงานอ่ืนให

แพรหลายยิ่งขึ้น 

ดําเนินการได ใชกระบวนการวิเคราะห 

สังเคราะห เผยแพรแนว

ปฏิบัตทิี่ดี 

โครงการจัดการความรูเพ่ีอ

เผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี บน 

website ของคณะศึกษาศาสตร 

รวบรวมแนวปฏิบัติท่ีดีบน 

website ของคณะ

ศึกษาศาสตร 

10,000  บาท ตลอดปการศึกษา คณะกรรมการ

จัดการความรูและ

สารสนเทศ 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงท่ีไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

คณะศึกษาศาสตร  

รายงาน ณ วันที ่  31 พฤษภาคม 2555 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

1. การกรอกขอมูลใน

แบบติดตาม 

ตรวจสอบและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานของทุก

หนวยงาน ยังไมเปน

รูปแบบเดียวกัน 

1. การเขียนตัวบงชี้

และกําหนดคา

เปาหมาย ควรระบุ

ใหชัดเจนแทนการ

ระบุวาดําเนินการ

ตามแผนท่ีกําหนด 

และบางโครงการ

กรอกรายละเอียดไม

ครบถวน เชน 

โครงการวางพวง

มาลาวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย มี

รายละเอียดแต

งบประมาณ 

1. ทํา template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการ 

2. ทํา template 

รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

3. ประชาสัมพันธให

ภาควิชาไดรับทราบและ

ดําเนินการใช template 

ในเว็บไซต ตั้งแตป

การศึกษา 2554 

การจัดทํา template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการและรายงานผล

การดําเนินโครงการ 

มี template แบบฟอรม

การเสนอโครงการและ

รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการใน

รูปแบบเดียวกัน 

1. มี template แบบฟอรม

การเสนอโครงการ 

2. มี template รายงานผล

การดําเนินงานโครงการ 

3. ประชาสัมพันธให

ภาควิชาไดรับทราบและ

ดําเนินการใช template ใน

เว็บไซต ตั้งแตปการศึกษา 

2554 

100 - ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศและ

จัดการความรู 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

2. คณาจารยยังมี

ตําแหนงทางวิชาการ

ไมสอดคลองกับการ

เปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

2. ควรมีการจัดทํา

แผนบุคลากรและ

มาตรการสงเสริม

สนับสนุนรวมกัน 

โดยการกําหนด

เสนทางการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ

ที่ชัดเจนและติดตาม

กํากับอยางใกลชิด 

1. จัดทําฐานขอมูล

คณาจารยแยกตามภาค

และสาขาวิชา 

2. จัดทําคูมือการเสนอ

ขอตําแหนงทางวิชาการ 

3. ภาควิชาและคณะ

จัดทําแผนพัฒนา

อาจารยเพ่ือเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาอาจารย

เขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

จํานวนอาจารยท่ีได

ตําแหนงทางวิชาการ 

1. จัดทําฐานขอมูล

คณาจารยแยกตามภาคและ

สาขาวิชา 

2. จัดทําคูมือการเสนอขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

3. ภาควิชาและคณะจัดทํา

แผนพัฒนาอาจารยเพ่ือเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

100 - -หัวหนาภาควิชา 

- รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

- รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

- เลขานุการ 

กรรมการประจํา

คณะศึกษาศาสตร 

- หัวหนา

สํานักงาน

เลขานุการคณะ 

3. ขาดการวิเคราะห

ระบบการบริหารความ

เสี่ยง ลําดับ

ความสําคัญของความ

เสี่ยง และการ

ประมวลผลกระทบ

ของความเสี่ยง 

3. ควรวิเคราะหและ

จัดลําดับความสําคัญ

การบริหารความ

เสี่ยง เชน ดาน

บุคลากรและ

จรรยาบรรณ 

รองลงมาคือ ดาน

การปฏิบัติงานและ

การเงิน 

- ดําเนินการวิเคราะห

ความเสี่ยงและจัดลําดับ

ความสําคัญของความ

เสี่ยง 

- จัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงโดยคณะ/ภาควิชา 

ดําเนินการตามแผนและ

ประเมินผล 

โครงการบริหารความ

เสี่ยงคณะศึกษาศาสตร 

มีแผนบริหารความเสี่ยงท่ี

ผานการวิเคราะห 

จัดลําดับความสําคัญของ

ความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยง  

ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะ

ศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 1/2555 

ท่ีประชุมไดวิเคราะห 

จัดลําดับความสําคัญของ

ความเส่ียง และผลกระทบ

ของความเสี่ยง เพ่ือจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 

100 - -รองคณบดีฝาย

บริหาร 

-คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

คณะศึกษาศาสตร 

- หัวหนาภาควิชา 
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1. จุดที่ควร

พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

 (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1         

1. การกรอกขอมูล

ในแบบติดตาม 

ตรวจสอบและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานของทุก

หนวยงาน ยังไม

เปนรูปแบบ

เดียวกัน 

 

1.ควรจัดทํา

รูปแบบการ

ติดตาม และ

กรอกขอมูลใน

รูปแบบเดียวกัน 

เชน ควรระบุทั้ง

งบประมาณท่ี

ไดรับกับ

งบประมาณท่ีใช

จริง 

ทําแบบฟอรมการ

ติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการ

ดําเนินงานของคณะ

ศึกษาศาสตรและให

ภาควิชาใชเปนแบบ

ในการรายงานผล

การดําเนนิงาน 

จัดทําแบบฟอรมการ

ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ของคณะศึกษาศาสตร 

มี template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการและรายงาน

ผลการดําเนินงาน

โครงการในรูปแบบ

เดียวกัน 

1. มี template แบบฟอรมการเสนอโครงการ 

2. มี template รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

3. ประชาสัมพันธใหภาควิชาไดรับทราบและ

ดําเนินการใช template ในเว็บไซต ตั้งแตปการศึกษา 

2554 

100 - ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศและ

การจัดการความรู 

 2. การเขียนตัว

บงชี้และ

กําหนดคา

เปาหมาย ควร

ระบุใหชัดเจน

แทนการระบุวา

ดําเนินการตาม

แผนท่ีกําหนด 

และบางโครงการ

กรอก

รายละเอียดไม

ครบถวน เชน 

1. ทํา template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการ 

2. ทํา template 

รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

3. ประชาสัมพันธให

ภาควิชาไดรับทราบ

และดําเนินการใช 

template ใน

เว็บไซต ตั้งแตป

การศึกษา 2554 

การจัดทํา template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการและรายงานผล

การดําเนินโครงการใน

รูปแบบเดียวกัน 

มี template 

แบบฟอรมการเสนอ

โครงการและรายงาน

ผลการดําเนิน

โครงการในรูปแบบ

เดียวกัน 

1. มี template แบบฟอรมการเสนอโครงการ 

2. มี template รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

3. ประชาสัมพันธใหภาควิชาไดรับทราบและ

ดําเนินการใช template ในเว็บไซต ตั้งแตปการศึกษา 

2554 

100 - ผูชวยคณบดีฝาย

สารสนเทศและ

การจัดการความรู 
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1. จุดที่ควร

พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

 (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

โครงการวางพวง

มาลาวันสถาปนา

มหาวิทยาลัย มี

รายละเอียดแต

งบประมาณ 

องคประกอบท่ี 2         

1. คณาจารยมี

ตําแหนงทาง

วิชาการไม

สอดคลองกับการ

เปนมหาวิทยาลัย

วิจัย   

1. ควรมีการ

จัดทําแผนพัฒนา

และมาตรการ

สงเสริมสนับสนุน

รวมกัน โดยการ

กําหนดเสนทาง

การขอตําแหนง

ทางวิชาการท่ี

ชัดเจนและ

ติดตามกํากับ

อยางใกลชิด 

2. สนับสนุนให

เกิดการเขียน

ผลงานทาง

วิชาการ เพ่ือ

นําเสนอและ

ตีพิมพเผยแพรใน

1.จัดทําฐานขอมูล

คณาจารยแยกตาม

ภาคและสาขาวิชา 

2.จัดทําคูมือการ

เสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการ 

3.ภาควิชาและคณะ

จัดทําแผนพัฒนา

อาจารยเพ่ือเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาอาจารย

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยท่ี

ไดรับตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.มีฐานขอมูลคณาจารยแยกตามภาคและสาขาวิชา 

2.มีคูมือการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

3.ภาควิชาและคณะไดจัดทําแผนพัฒนาอาจารยเพ่ือ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

4.มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการเขียน

บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพลงในวารสารวิชาการ

นานาชาตคิร้ังท่ี 1และ 2 

100 

 

8,000 บาท -หัวหนาภาควิชา 

-รองคณบดีฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

-รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

-เลขานุการ

กรรมการประจํา

คณะ 
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1. จุดที่ควร

พัฒนา 

2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการ

แกไขปรับปรุง 

 (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

ระดับชาติ และ

นานาชาติ โดย

วิเคราะห เรงรัด 

ติดตาม และ

สํารวจผูยังไม

ดําเนินการเปน

รายบุคคล 

องคประกอบท่ี 3         

-ไมม ี         

องคประกอบท่ี 4          

1. ระบบและกลไก

การวิเคราะหและ

สังเคราะห

ผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่

เปนประโยชน ยัง

ไมชัดเจน 

1. ควรมีระบบ

และกลไกการ

วิเคราะหและ

สังเคราะห

ผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคท่ี

เปนประโยชน 

เพ่ือสรางองค

ความรูและ

เผยแพรสู

สาธารณชน 

- รวบรวมงานวิจัย

ของคณะ 

- สังเคราะหงานวิจัย

ของคณะโดยการ

วิเคราะหเนื้อหา 

- เผยแพรผลการวิจัย

ผาน website ของ

คณะ และ 

electronic mail 

รวมท้ังรวบรวมไวท่ี

หองสมุดของคณะ 

-วิจัยเร่ือง การสังเคราะห

งานวิจัยของคณะ

ศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-ฐานขอมูล

สารสนเทศงานวิจัย

ของคณะ 

-รายงานการวิจัยเร่ือง 

การสังเคราะห

งานวิจัยของคณะ

ศึกษาศาสตร 

-หลักฐานการ

เผยแพรผลการวิจัย 

รายงานการวิจัยเร่ือง การสังเคราะหงานวิจัยของ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

100 10,000 บาท คณะกรรมการ

ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

 2. ควรมีการประเมิน

สัมฤทธิผลของการ

ดําเนินงานศูนยวิจัย

และบริการวิชาการ 

-ประชาสัมพันธให

บุคลากรในคณะทราบ

เกี่ยวกับระเบียบการใช

บริการศูนยวิจัยและ

บริการวิชาการ 

-สงเสริมและสนับสนุนให

เกิดการใชบริการของ

ศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการ 

-จัดทําแบบประเมินผล

ศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการ 

-ดําเนินการประเมิน 

-สรุปผลการประเมินและ

เผยแพรผลการประเมิน

ผาน website ของคณะ 

และ electronic mail 

-โครงการบริการวิชาการท้ัง

จากภาควิชาและคณะ 

-โครงการประเมินผลศูนยวิจัย

และบริการวิชาการ 

 

-ผูใชบริการรอยละ 80  

มีความพึงพอใจตอการใช

บริการของศูนยวิจัยและ

บริการวิชาการอยูใน

ระดับมากข้ึนไป 

-มีการใชบริการของ

ศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการอยางนอยเดือน

ละ 1 คร้ัง 

-ผลการประเมินศูนยวิจัย

และบริการวิชาการพบวา 

ผูใชรอยละ 80 มีความพึง

พอใจอยูในระดับมากข้ึน

ไป 

-มีการใชบริการของ

ศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยเดือน

ละ 3 คร้ัง 

100 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฝาย

วิจัยและบริการ

วิชาการ 

องคประกอบท่ี 5         

-ไมม ี         

องคประกอบท่ี 6         

-ไมม ี         
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 7         

1. ขาดการวิเคราะห

ระบบการบริหารความ

เสี่ยง ลําดับ

ความสําคัญของความ

เสี่ยง และการ

ประเมินผลกระทบ

ความเสี่ยง 

1. ควรวิเคราะหและ

จัดลําดับความสําคัญ

การบริหารความ

เสี่ยง เชน ดาน

บุคลากรและ

จรรยาบรรณ 

รองลงมาคือ ดาน

การปฏิบัติงานและ

การเงิน 

-ดําเนินการวิเคราะห

ความเสี่ยงและจัดลําดับ

ความสําคัญของความ

เสี่ยง 

-จําทําแผนบริหารความ

เสี่ยงโดยคณะ/ภาควิชา 

ดําเนินการตามแผนและ

ประเมินผล 

โครงการบริหารความเสี่ยง

คณะศึกษาศาสตร 

มีแผนบริหารความเสี่ยงท่ี

ผานการวิเคราะห 

จัดลําดับความสําคัญของ

ความเสี่ยง และ

ผลกระทบของความเสี่ยง  

ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะ

ศึกษาศาสตร คร้ังท่ี 1/2555 

ท่ีประชุมไดวิเคราะห 

จัดลําดับความสําคัญของ

ความเส่ียง และผลกระทบ

ของความเสี่ยง เพ่ือจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2555 

100 - -รองคณบดีฝาย

บริหาร 

-คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะศึกษาศาสตร 

-หัวหนาภาควิชา 

 2. ควรมี

อนุกรรมการความ

เสี่ยงระดับภาควิชา 

เชนเดียว กับ

ภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา 

โดยเฉพาะการ

บริหารงานที่

เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานและ

การเงิน โดย

อนุกรรมการทํา

หนาท่ีวิเคราะห

เสนอใหภาควิชา

ดําเนินการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

โครงการบริหารความเสี่ยง

ระดับภาควิชา คณะ

ศึกษาศาสตร 

-จัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงโดยภาควิชา และ

การดําเนินการตามแผนท่ี

กําหนด 

คณะศึกษาศาสตรืไดแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงโดยใหหัวหนาภาควิชา

รวมเปนกรรมการ ให

นโยบายภาควิชาไป

ดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการความเสี่ยง

ระดับภาควิชา และให

ดําเนินการตามแผนบริหาร

ความเส่ียง คณะ

ศึกษาศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

100 - รองคณบดีฝาย

บริหาร 

-คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะศึกษาศาสตร 

-หัวหนาภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

ประเมินติดตามผล

เบ้ืองตน และ

นําเสนอ

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงระดับ

คณะท่ีควบคุม

นโยบายและ

แผนงาน 

 3. ควรปรับปรุงภูมิ

ทัศนโดยรอบ ๆ เชน 

พ้ืนที่ทางเดินรอบ

อาคาร แสงสวาง 

และการรักษาความ

ปลอดภัยของ

ทรัพยสิน 

คณะกรรมการสงเสริม

และพัฒนาการใช

ประโยชนในพ้ืนที่คณะ

ศึกษาศาสตรประชุม

วางแผนและดําเนินการ 

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใน

พ้ืนท่ีคณะศึกษาศาสตร 

- โครงการรับบริการเจาหนาที่ 

รปภ. ประจําในพ้ืนที่คณะ

ศึกษาศาสตร 24 ชั่วโมง 

-มีทางเดินเชื่อมตอกัน

คลุมพ้ืนท่ี 

- แสงสวางครอบคลุม

พ้ืนท่ีในยามวิกาล 

- รักษาความปลอดภัยใน

พ้ืนท่ี ดวยเจาหนาท่ี

ตลอด 24 ชั่วโมง 

คณะศึกษาศาสตร ได

ดําเนินการเสนอขอ

งบประมาณเพ่ือปรับปรุง

ทางเดินเชื่อมตอระหวาง

อาคาร แสงสวาง และได

ดําเนินการจางเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัย ตลอด 

24 ชั่วโมง 

100 200,000 บาท -คณะกรรมการ

สงเสริมและ

พัฒนาการใช

ประโยชนในพ้ืนที่

คณะศึกษาศาสตร 

-คณะกรรมการ

บริหารสํานักงาน

เลขานุการคณะ 

- หนวยอาคาร 

สถานท่ี และงาน

พาหนะ  

องคประกอบท่ี 8          

1. การพัฒนา

กระบวนการวิเคราะห

ทรัพยากรท่ีตองใชใน

การดําเนินการตาม

1 .ควรพัฒนา

กระบวนการ

วิเคราะหทรัพยากรท่ี

ตองใชในการ

จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห

ทรัพยากรท่ีตองใช เพ่ือ

เปนขอมูลท่ีจะนํามาทํา

แผนกลยุทธและ

จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห

ทรัพยากร 

ผลการวิเคราะห

ทรัพยากรท่ีตองใช 

ยังไมไดดําเนินการ - - -คณะกรรมการ

บริหารคณะ

ศึกษาศาสตร 

- หัวหนางานคลัง
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

แผนกลยุทธของคณะ 

ยังไมชัดเจน 

ดําเนินการตามแผน

กลยุทธของคณะ 

โดยมีคณะกรรมการ

ประเมินมูลคาของ

ทรัพยากรท่ีตองใช

เปนงบประมาณ

ดําเนินการ กําหนด

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ การ

ระดมทุนจากแหลง

ทุนตาง ๆ กอนจัดทํา

แผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการ

ประจําป 

แผนปฏิบัติงานประจําป และพัสดุ 

องคประกอบท่ี 9         

 1. ควรรวบรวมแนว

ปฏิบัติท่ีดีเปนลาย

ลักษณอักษรและ

เผยแพรไปยัง

หนวยงานอื่นให

แพรหลายย่ิงข้ึน 

ใชกระบวนการวิเคราะห 

สังเคราะห เผยแพรแนว

ปฏิบัติท่ีดี 

โครงการจัดการความรูเพ่ีอ

เผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดี บน 

website ของคณะ

ศึกษาศาสตร 

รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี

บน website ของคณะ

ศึกษาศาสตร 

อยูระหวางดําเนินการ

รวบรวมแนวปฏิบัติที่ด ี

บน website ของคณะ

ศึกษาศาสตร 

20 - คณะกรรมการ

จัดการความรูและ

สารสนเทศ 
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บทท่ี 5 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานน้ีเปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะศึกษาศาสตร ระหวางวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมิน

คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 

2555) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ อาจารย บุคลากร ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และนิสิต จํานวน 

23 คน 

  คณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องคประกอบ และ

มีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี และตัว

บงช้ี สมศ. 13 ตัวบงช้ี (ยกเวนตัวบงช้ีที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ไดคุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณา

เฉพาะตัวบงช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ไดคุณภาพระดับดีมาก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี     

มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ไดคุณภาพระดับดีมาก และตัวบงช้ี สมศ. 13 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก 

  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี และตัว

บงช้ี สมศ. 13 ตัวบงช้ี (ยกเวนตัวบงช้ีที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ไดคุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัว

บงช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ไดคุณภาพระดับดีมาก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี  

มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ไดคุณภาพระดับดีมาก และตัวบงช้ี สมศ. 13 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ไดคุณภาพ

ระดับดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 5.1 

ตารางท่ี 5.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

Input Process Output รวม 

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

1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  

และแผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

2  การผลิตบัณฑิต  4.81 4.50 4.50 4.50 5.00 3.72 3.93 4.68 4.68 3.72 4.31 

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

4 การวิจัย  5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.30 3.30 4.67 4.67 3.30 3.98 

5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  - 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.75 

6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

Input Process Output รวม 

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

7 การบริหารและจัดการ  - 4.75 4.75 4.75 - 4.03 4.03 4.75 4.75 4.03 4.61 

8 การเงินและงบประมาณ - 4.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 4.00 4.00 4.00 - 4.71 - 4.00 4.00 4.71 4.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.86 4.68 4.67 4.67 5.00 4.02 4.04 4.73 4.71 4.02 4.44 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

  

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ี 

จุดแข็งและแนวทางเสรมิ 

1. มีคณาจารยวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก รวมทั้งมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจํานวนมาก สามารถ

ตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 

2. คณาจารยมีศักยภาพทางวิชาการ และมีความเปนกัลยาณมิตร 

3. มีคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการและดําเนินการวิจัย บริการวิชาการ ตลอดจนการ 

บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ อยางไรก็ตาม ควรมีการกําหนดเปนวาระประจําใน

การประชุมที่เกี่ยวของกับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ การบูรณาการ

ดานตางๆ การประเมินและนําผลไปปรับปรุงการดําเนินงาน อีกทั้งมีการกําหนดการบูรณาการบริการวิชาการมา

พัฒนาการเรียนการสอนเปนหัวขอหลักในประมวลรายวิชา / แผนการสอน (Course Syllabus) 

4. มีการจัดการความรูที่มีรูปแบบชัดเจน เปนระบบกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถนํา

ความรูจากผูมีประสบการณตรงมาเปนแนวปฏิบัติที่ดี ไดแก การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดังน้ัน คณะควรเปนหนวยงานตนแบบในการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิตใหกับมหาวิทยาลัย ไดแก การเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินผลสัมฤทธ์ิและการวัดผลการเรียนรู 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. ควรผลักดันใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน โดยมีกลไกสรางแรงจูงใจในการขอตําแหนง

ทางวิชาการ ไดแก การสนับสนุนทุนในการทําผลงานวิจัยของอาจารยใหมากข้ึน การใหรางวัล และควรนําขอมูลใน

บันทึกการขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยของภาควิชาตางๆ มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในระดับคณะ 

2. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุง  

3. ควรมีระบบติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู และทักษะที่ไดจากการพัฒนา

มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
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4. ควรจัดใหมีระบบกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ที่

เปนสวนกลางของคณะ 

5. การรับรองการใชประโยชนอาจดําเนินการในรูปแบบของการสํารวจการใชประโยชนและนําผลไป

ปรับปรุงตอไปแทน  

6. คณะมีงานวิจัยจํานวนมาก แตการตีพิมพเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองยังมีจํานวนนอย 

(ไดคะแนนตัวบงช้ี สมศ. 7 เพียง 1.24 คะแนน) 

7. การจัดเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในยังไมสอดคลอง และครบถวนกับขอมูล

ในรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่มีการอางตอ ไมปรากฏสําเนาทําใหยากตอการตรวจสอบ 

8. คณะควรดูแลความปลอดภัยภายในเพิ่มข้ึน เชน การเพิ่มกลองวงจรปด การเพิ่มเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัย 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงคุณภาพอาหาร และความสะอาดของโรงอาหาร  

 ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ดาน 

  คณะศึกษาศาสตร มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน อยูในระดับดีถึงดีมาก โดยดานการผลิต

บัณฑิต และการวิจัย อยูในระดับดี สวนดานการบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม อยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน แยกตามปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลลัพธ เปนดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา (input) 

        หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ดานกระบวนการ (process) 

        หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ดานผลลัพธ (output) 

ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ด า น ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ข อ ง ค ณ ะ

ศึกษาศาสตร พบวา มีปจจัยนําเขาอยูในเกณฑดีถึงดีมาก 

กลาวคือ คณาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกมากถึงรอยละ 

72.18 และมีตําแหนงทางวิชาการระดับ รศ. ขึ้นไป รอยละ 

26.61 สําหรับกระบวนการผลิตบัณฑิตอยูในระดับดีมาก

เกือบทุกตัวบงชี้ ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ที่ยังไมมีระบบการ

ติดตามการนําความรูที่ไดจากการพัฒนาไปใชที่ชัดเจน 

ทั้งน้ี ในสวนของผลลัพธการผลิตบัณฑิตอยูในเกณฑดีเกือบ

ทุกตัวบงชี้ เชน ภาวะการไดงานทํา มีมากถึงรอยละ96.85 

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่นายจาง

เปนผูประเมินมีคะแนน 4.23 อยางไรก็ตาม คณะควร

ผลักดันใหบัณฑิตปริญญาโท และปริญญาเอกมีการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในวารสารที่อยูในฐานขอมูล เพื่อแสดงถึงคุณภาพ

ของงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับ เน่ืองจากในปการศึกษา 2554 

มีคะแนนเพียง 2.18 และ 2.99 อยูในระดับพอใชเทาน้ัน 

คะแนน 
ดานการผลิตบัณฑิต 

3.51 (ดี) 

5 5 4.44

3

5 5 5 5 4.84
4.23

2.18

2.99

4.36

0

1

2

3

4

5

#

ตัวบงช้ี 
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        หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา (input) 

        หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ดานกระบวนการ (process) 

        หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ดานผลลัพธ (output) 

         ประสิทธิผลดานการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร 

พบวา มีปจจัยนําเขาอยูในเกณฑดีมาก กลาวคือ คณะมีเงิน

สนับสนุนงานวิจัยจํานวนมากถึง 22,722,094.19 บาท เมื่อ

คิดเปนสัดสวนตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยแลวมีจํานวน

ถึง  186,246.67 บาท/คน ซึ่ งการขอรับทุนวิจัยของ

คณาจารยมีการกระจายตัวคอนขางดี สําหรับกระบวนการ

บริหารงานวิจัยของคณะอยูในเกณฑดีถึงดีมาก ทั้งน้ี ใน

สวนของผลลัพธด านการ วิจั ยที่ เ ก่ี ยว กับการตีพิมพ

ผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน อยูใน

เกณฑดีมีคะแนน 4.40 และ 4.20 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม 

คณะควรผลักดันใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการเพื่อการ

รับรองคุณภาพใหมากขึ้น โดยอาจใชฐานจากงานวิจัยมา

จัดทํ า ตํารา หรือบทความทางวิชาการ เ น่ืองจากใน          

ปการศึกษา 2554 คณะมีผลงานวิชาการที่เปนตําราเพียง 

4 เร่ืองเทาน้ัน 

 

 
         หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ดานกระบวนการ (process) 

         หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ดานผลลัพธ (output) 

ประสิทธิผลดานการบริการทางวิชาการแกสังคม

ของคณะศึกษาศาสตร พบวา มีกระบวนการบริหารงาน

ดานการใหบริการวิชาการวิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคมอยูในเกณฑดีมาก ซ่ึงสงผลตอผลลัพธในการบริการ

วิชาการท่ีอยูในเกณฑดีถึงดีมากเชนกัน อยางไรก็ตาม 

คณะควรมีโครงการบริการวิชาการท่ีมีความตอเน่ือง และ

ยั่งยืน เพ่ือจะไดชวยใหชุมชน สังคม มีความเขมแข็ง

ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 
         หมายถึ ง  คะแนนของตัวบ งชี้ ด านกระบวนการ 

(process) 

ประสิทธิผลดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของคณะศึกษาศาสตร พบวา ท้ังในสวนของกระบวนการ

บริหารงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ผลลัพธจากการดําเนินงาน ในมิติของการสงเสริมและ

สนับสนุนด านศิลปะและวัฒนธรรม และความมี

สุนทรียภาพ อยูในเกณฑดีมากทุกตัวบงชี ้

 

 

  หมายถึ ง  คะแนนของตั วบ งชี้ ด านผลลัพธ 

(output) 

คะแนน 

3.51 (ดี) 

ดานการวิจัย 

คะแนน 

3.51 (ดี) 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนน 

3.51 (ดี) 
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นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

มีการจัดการความรูที่มีรูปแบบชัดเจน เปนระบบกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถนําความรู

จากผูมีประสบการณตรงมาเปนแนวปฏิบัติที่ดี ไดแก การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปการศึกษา 2553  พบวา คณะ

ศึกษาศาสตร มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ ทุกประเด็น โดยมี

โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุง จํานวน 11 โครงการ สามารถดําเนินการสําเร็จตามเปาหมายตัวบงช้ีที่

กําหนดเรียบรอยแลว จํานวน 10 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คือ การจัดประชุมเพื่อ

วิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําป เน่ืองจากคณะ

ศึกษาศาสตรประสบอุทกภัย ทําใหงานที่จําเปนเรงดวนของคณะ คือการฟนฟู ซอมแซม หองเรียน พื้นที่ใชสอย 

และภูมิทัศนของคณะใหกลับมาใชงานไดเหมือนเดิม 

ขอมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตาม 9 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัยมาแลว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปการศึกษา 2553  

(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 พบวา มีผลการ

ประเมินตนเองตามตัวบงช้ีของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลีย่ 4.86 ไดคุณภาพระดับดีมาก ตัวบงช้ีของ 

สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ไดคุณภาพระดับดีมาก สําหรับผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีผลการประเมินตามตัวบงช้ีของ สกอ. จํานวน 23 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ไดคุณภาพระดับดี

มาก ตัวบงช้ีของ สกอ. + มก. จํานวน 24 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในที่ผานมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ดานของคณะ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 

กําหนดการประเมินฯ 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

เวลา 08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมแนวทางการประเมินฯเบื้องตน  

ณ หองประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร 

เวลา 09.00 – 10.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร คณะศึกษาศาสตร 

  -  ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค    

          แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

     -  ผูบริหารคณะศึกษาศาสตร รายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา  

                                   2554 โดยนําเสนอประเด็นหลักที่สําคัญ ดังน้ี 

1. ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงช้ี

ประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมอง

ดานการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา  

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 10.30 – 12.00 น.     คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ แบงทีมสัมภาษณ ดังน้ี  
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 ทีมท่ี 1 

รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีตะ 

ผศ.ดร.พันธศักด์ิ พลสารัมย 

น.ส.ณัฏยา เบาสุภี 

ทีมท่ี 2 

ผศ.เปรมฤดี  ชอบผล 

ผศ.เบญจมาศ   แกวนุช 

นายฐิติศักด์ิ   แซเตีย 

เวลา 13.00 – 13.45 น. สัมภาษณอาจารยที่ไมใชผูบริหาร 

ของแตละภาควิชา และอาจารยที ่

ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน 

นิสิตทุกระดับคละช้ันป จํานวน 8 คน 

เวลา 13.45 – 14.30 น. สัมภาษณบุคลากรขาราชการ พนักงาน 

และลูกจาง จํานวน 5 คน 

ศิษยเกาและผูใชบัณฑิตจากภายนอก

มหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน 

สถานที่สัมภาษณ หองประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

อาคาร 2 ช้ัน 2 

หองประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ 

อาคาร 2 ช้ัน 1 

เวลา 14.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แบงทีมตรวจเย่ียมหนวยงาน ดังน้ี 

 ทีมท่ี 1 ทีมท่ี 2 

- ภาควิชาการศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 

- ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  

อาคาร 1 ชั้น 2 

- ศูนยวัสดุการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1 

- ศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  

อาคาร 3 ชั้น 1 

เวลา 15.30 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินฯ ในเบื้องตน 

วันศุกรท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

เวลา 08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตอ)  

เวลา 15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหารและ

บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร รับทราบ 

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร มีการวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง 

และหลังการตรวจเย่ียม) ดังน้ี 

  1. การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน    

  คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องตน ถึงวิธีการ

ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย 

เพื่อสรุปประเด็นขอสังเกตในการประเมิน 
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2.  การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 

   คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง

วัตถุประสงคของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ รองคณบดีแนะนํา

ผูบริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะใหคณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ  

   สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก อาจารย นิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน 

จํานวน 23 คน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ  รวมทั้งตรวจ

เย่ียมภาควิชา และสถานที่ตางๆ ภายในคณะ  

  3. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 

  สรุปผลการประเมินและนําเสนอดวยวาจา ใหผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของคณะรับทราบ

และรวมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน  

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 
 

คณะศึกษาศาสตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องคประกอบ และ

มีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 36 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี และตัว

บงช้ี สมศ. 13 ตัวบงช้ี (ยกเวนตัวบงช้ีที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ไดคุณภาพระดับดีมาก  เมื่อพิจารณา

เฉพาะตัวบงช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ไดคุณภาพระดับดีมาก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี มี

คะแนนเฉลี่ย 4.87 ไดคุณภาพระดับดีมาก และตัวบงช้ี สมศ. 13 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ไดคุณภาพระดับ

ดีมาก 
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  สําหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 36 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี และตัว

บงช้ี สมศ. 13 ตัวบงช้ี (ยกเวนตัวบงช้ีที่ 12, 15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.44 ไดคุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเฉพาะตัว

บงช้ี สกอ.+ มก. 24 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ไดคุณภาพระดับดีมาก ตัวบงช้ี สกอ. 23 ตัวบงช้ี  

มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 ไดคุณภาพระดับดีมาก และตัวบงช้ี สมศ. 13 ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ไดคุณภาพ

ระดับดี รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีสรุปไดดังตารางที่ 5.2 

ตารางท่ี 5.2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี ้ 
ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ. (36 ตัวบงชี)้ ยกเวนตัวบงชี้ที่ 3.3,12,15,16.1,16.2,17,18.1,18.2  4.61 4.44 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบงชี ้(37 ตัวบงชี)้ ยกเวน ตัวบงชี้ที่ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 4.62 4.46 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ. (23 ตัวบงชี้)  4.88 4.71 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบงชี)้   4.88 4.73 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบงชี)้ 4.13 3.92 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบงชี)้ ยกเวนตัวบงชี้ที่ 12 4.18 4.02 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 8 ขอ 

(ครบ 8 ขอ) 

8 ขอ 

(ครบ 8 ขอ) 

5.00 5.00 

องคประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต  4.35 4.31 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตร 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ)  

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ)  

5.00 5.00 

2.2 อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ  60 80 72.73 89.5 72.18 5.00 5.00 

110 124 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ใชขอมลูบุคลากรจากกองการเจาหนาที ่

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ  30 21 19.09 33 26.61 3.18 4.44 

110 124 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ใชขอมูลบุคลากรจากกองการเจาหนาที ่

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

4 ขอ 

(ขอ 1, 2, 3 และ 5)  

5.00 3.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ พบวาระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียน

การสอนและการวัดผลการเรียนรูของนิสิต ยังไมชัดเจน ทําใหไมผานเกณฑขอ 4 สําหรับเกณฑขอ 6 การประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการฯ ไมพบหลักฐาน ดังนั้น จึงไมผานเกณฑขอ 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ดวย 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ

สภาพแวดลอมการเรียนรู 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน 

การสอน 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

5.00 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ขอ 6 6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

5.00 5.00 
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ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

1  

(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 123 93.89 123 96.85 4.70 4.84 

131 127 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ใชขอมูลภาวะการไดงานทําจากกองแผนงาน 

  จํานวนผูตอบแบบสํารวจ คน   143 143     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา

ราชการ) 

คน   147 147     

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

และประกอบอาชีพอิสระ 

คน   123 123     

  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน   12 12     

  จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขา

ศึกษา 

คน   0 0     

  จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการเกณฑ

ทหาร ลาอุปสมบท 

คน   0 1     

  จํานวนบัณฑิตที่ไมไดงานทํา คน   8 4     

  จํานวนบัณฑิตที่ไมประสงคทํางาน คน   0 3     

  เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของ

ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

คน   0.00 0.00     

2  

(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 

และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาต ิ

คะแนน

ประเมิน

นายจาง 

4 4.23 4.23 4.23 4.23 

3  

(สมศ.) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

รอยละ 25 

  

35.25 10.75 35.75 10.90 2.15 

  

2.18 

  
328 328 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ พบหลักฐานการตีพิมพใน KU Journal (Social Science)  2 เร่ือง ซ่ึงมคีาน้ําหนัก 1 

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททั้งหมด 

คน   328 328     

  การตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน   86.00 21.50 86.00 21.50     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

(proceeding) ที่ไดรับการยอมรับใน

สาขา 

ผลงาน   11.00 5.50 11.00 5.50     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

(proceedings) หรือมีการตีพิมพใน

ผลงาน   11.00 8.25 9.00 6.75     
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ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

วารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI หรือวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่ไดรับการยอมรับในสาขา 

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาต ิทีไดรับการยอมรับในสาขา 

หรือในระดับสากล เชน ISI หรือ 

Scopus 

ผลงาน   0.00 0.00 2.00 2.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาต ิ

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

4  

(สมศ.) 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพร 

รอยละ 50 11.25 31.25 10.75 29.86 3.13 

  

2.99 

  
36 36 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ใชขอมูลจากบัณฑติวิทยาลัย และพบผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตีพิมพเพียง 28 เร่ือง จากที่

คณะแจงไว 30 เร่ือง  

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทั้งหมด 

คน   36 36     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ

นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพในวารสาร 

วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน   23.00 5.75 21.00 5.25     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   3.00 1.50 3.00 1.50     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr 

.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยูในควอ

ผลงาน   4.00 4.00 4.00 4.00     
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ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

ไทลที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป

ลาสุดใน subject category ที่

ตีพิมพ  

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr 

.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยูในควอ

ไทลที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q4) ในป

ลาสุดใน subject category ที่

ตีพิมพ  

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาต ิ

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

14 

(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย สัดสวน 5 557.00 5.06 649.00 5.23 4.22 4.36 

  110.00 124.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ใชขอมูลบุคลากรจากกองการเจาหนาที ่

  อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  อาจารยวุฒิปริญญาโท คน   17.00 34.00 17.00 34.00     

  อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน   38.00 190.00 42.50 212.50     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00 1.00 1.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน   7.00 21.00 5.00 15.00     

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน   27.00 162.00 25.50 153.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน   6.00 30.00 11.50 57.50     

  รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน   15.00 120.00 19.50 156.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาตรี คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  ศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก คน   0.00 0.00 2.00 20.00     
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ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  5.00 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ

บริการดานขอมูลขาวสาร 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

5.00 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม

นิสิต 

ขอ 6 6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

5.00 5.00 

3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตรี 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

องคประกอบที ่4  การวิจัย  4.37 3.98 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

ขอ 6 6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

5 ขอ 

(ขอ 1 – 5) 

5.00 4.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ พบวายังไมมีการยื่นจดลิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรในปที่ผานมา ดังนั้น จึงไมผานเกณฑขอ 6 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 

สัดสวน 80,000 25,218,332.00 233,503.07 22,722,094.19 186,246.67 5.00 5.00 

108.00 122.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ใชขอมูลเงินวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยมีการหารเฉลี่ยเงินวิจัยตามจํานวนผูทําวิจัยของคณะ

ศึกษาศาสตรเทานั้น 

5 

(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ

การตีพิมพเผยแพร 

รอยละ 10 11.25 10.14 11.00 8.80 5.00 4.40 

111.00 125.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ใชขอมูลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยพบผลงาน

ตีพิมพเพียง 29 เร่ือง จากที่คณะแจงไว 30 เร่ือง 

  จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน   110.00 124.00     

  จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน   1.00 1.00     

  มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ

นานาชาต ิหรือมีการตีพิมพในวารสาร 

วิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

ผลงาน   19.00 4.75 18.00 4.50     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ 

ชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ 

สมศ. 

ผลงาน   9.00 4.50 9.00 4.50     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr 

.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยูในควอ

ผลงาน   2.00 2.00 2.00 2.00     
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เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

ไทลที ่3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป

ลาสุดใน subject category ที่

ตีพิมพ  

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR(SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr 

.com) โดยวารนั้นถูกจัดอยูในควอ

ไทลที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในป

ลาสุดใน subject category ที่

ตีพิมพ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใน

ฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาต ิ

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน   0.00 0.00 0.00 0.00     

6 

(สมศ.) 

งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน รอยละ 20 23.00 20.72 21.00 16.80 5.00 4.20 

111.00 125.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ใชขอมูลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. โดยไมนับซํ้ากรณีที่ผลงานวิจัย 1 เร่ืองไป

ใชประโยชนหลายดาน 

  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เร่ือง   0.00 2.00     

  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เร่ือง   0.00 8.00     

  การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เร่ือง   0.00 0.00     

  การใชประโยชนทางออมของาน

สรางสรรค 

 

เร่ือง   0.00 11.00     

7 

(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพ 

รอยละ 10 2.75 2.48 3.25 2.60 1.24 1.30 

111.00 125.00 
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เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ตัดบทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับชาติออก 1 เร่ือง เนื่องจากไมพบหลักฐานการตีพิมพ และเพ่ิมตําราที่มี

การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒ ิ1 เร่ือง คือ ตําราคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย 

  บทความวิชาการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาต ิ

เร่ือง   1.00 0.25 0.00 0.00     

  บทความวิชาการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาต ิ

เร่ือง   0.00 0.00 0.00 0.00     

  ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผาน

ตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

กําหนด 

เร่ือง   2.00 1.50 3.00 2.25     

  ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงาน

ทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี

ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

เร่ือง   1.00 1.00 1.00 1.00     

องคประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสังคม  5.00 4.75 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให

เกิดประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

8 

(สมศ.) 

ผลการนําความรูและประสบการณจาก

การใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย 

รอยละ 30 14.00 48.28 12.00 52.17 5.00 5.00 

29.00 23.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ตัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ซํ้ากับโครงการวิจัย จํานวน 6 เร่ือง  

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง   10 10     

  - ใชการพัฒนาการวิจัย เร่ือง   4 1     

  - ใชการพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

เร่ือง   0 1     

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ทั้งหมด 

เร่ือง   29 23     

9 

(สมศ.) 

ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร

ภายนอก 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

4 ขอ 

(ขอ 1, 2, 3 และ 5) 

5.00 4.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ไมพบหลักฐานการดําเนินโครงการที่ตอเนื่อง (มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป) หรือยั่งยืน (มีการดําเนินงาน

ตั้งแต 5 ปขึ้นไป) ดังนั้น จึงไมผานเกณฑขอ 4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ

ทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
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ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

  

เปาหมาย 

ป 2554 

ผลการดําเนินงาน  

(รอบปการศึกษา, ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ  

ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

ขอ 5 6 ขอ 

(ครบ 6 ขอ) 

6 

(ครบ 6 ขอ) 

5.00 5.00 

10 

(สมศ.) 

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

11 

(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

องคประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ 4.61 4.61 

7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

การตัดสินใจ 

ขอ 5 5 ขอ 

(ครบ 5 ขอ) 

5 ขอ  

(ครบ 5 ขอ) 

5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5 5 ขอ 

(ขอ 1 – 5) 

5 ขอ 

(ขอ 1 – 5) 

4.00 4.00 

13 

(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

ผูบริหารสถาบัน 

คะแนน 4 4.03 4.03 4.03 4.03 

องคประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ 7 7 ขอ 

(ครบ 7 ขอ) 

6 ขอ 

(ขอ 2 – 7) 

5.00 4.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ไมพบแผนกลยุทธทางการเงินของคณะศึกษาศาสตร ดังนั้น จึงไมผานเกณฑขอ 1 

องคประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.94 4.36 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ขอ 9 9 ขอ 

(ครบ 9 ขอ) 

8 ขอ 

(ขอ 1 – 4 และ 6 – 9) 

5.00 4.00 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : กรรมการฯ ไมพบการนําผลการประกันคุณภาพมาเชื่อมโยงกับแผนการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน  เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

และปรับปรุงผลการดําเนินงาน บรรลุตามเปาหมายของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้ดังนั้น จึงไมผานเกณฑขอ 5 

15 

(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ

ภายในรับรองโดยตนสังกัด 

คะแนน 4.51 4.88 4.71 4.88 4.71 

เหตุผลที่ประเมินแตกตาง : มีการปรับลดคะแนนในตัวบงชี้ที่ 2.4, 8.1 และ 9.1 สงผลใหผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัดมี

คะแนนเฉลี่ยลดลงดวย 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงช้ี ซึ่งเปนตัวบงช้ี สกอ. พบวา คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพ

ระดับดีมาก เชนกัน    

 จุดแข็ง 

คณะฯ มีกระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงาน ที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากร  

 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ควรนําแผนปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร พ.ศ.2555 – 2559 มาทบทวน เพื่อใหเช่ือมโยงและ

สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป และแผนพัฒนา

การอุดมศึกษา อีกทั้งควรกําหนดตัวบงช้ี และคาเปาหมายของตัวบงช้ีในแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําป 

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีตัวบงช้ีทั้งหมด 13  

ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 8 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 5 ตัวบงช้ี พบวา คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 ได

คุณภาพระดับดี    

จุดแข็ง 

1. อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก แสดงถึงความมีศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งมีความเปน

กัลยาณมิตร 

2. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนมาก ตอบสนองการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย  

 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. ควรผลักดันใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน โดยมีกลไกสรางแรงจูงใจในการขอตําแหนง

ทางวิชาการ ไดแก การสนับสนุนทุนในการทําผลงานวิจัยของอาจารยใหมากข้ึน การใหรางวัล 

2. ควรนําขอมูลในบันทึกการขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยของภาควิชาตางๆ มาจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรในระดับคณะ 

3. ควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุง 

4. ระบบติดตามใหคณาจารยและสายสนับสนุนนําความรู และทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ

จัดการเรียนการสอนยังไมสมบูรณ  เพราะทางคณะยังไมไดติดตามถึงการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน และ

การวัดผลการเรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
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5. ควรจัดใหมีระบบกลไกการสงเสริมใหนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ ที่

เปนสวนกลางของคณะ 

6. ควรจัดหาปจจัยเกื้อหนุนดานหนังสือ วารสารวิชาการ ที่เกี่ยวของกับสายวิชาที่เปดสอนเพิ่มมากข้ึน 

ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งจัดหาหองเรียน และหองปฏิบัติการที่แยกจากกัน และ

ปรับปรุงระบบสัญญาณเครือขาย 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบงช้ี 

ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 2 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี มก. 1 ตัวบงช้ี พบวา คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมินตนเอง  

มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได

คุณภาพระดับดีมาก เชนกัน 

 จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการทํางานในการพัฒนานิสิตอยางเปนระบบ 

2. มีการรณรงคเรื่องการแตงกายเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลิกภาพของการเปนครู  

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 6 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี 

สกอ. 3 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 3 ตัวบงช้ี พบวา คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

4.37 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ไดคุณภาพระดับดี 

 จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานดานการวิจัยอยางเขมแข็ง 

2. คณะฯ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกจํานวนมาก เปน 3 เทาจากคาคะแนน

มาตรฐานข้ันสูง 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. การรับรองการใชประโยชนอาจดําเนินการในรูปแบบของการสํารวจการใชประโยชนและนําผลไป

ปรับปรุงตอไปแทน  

2. ควรเพิ่มมาตรการสงเสริมการย่ืนจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเน่ืองจากในรอบปที่ผานมามีการย่ืน

มาแลว แตในรอบป 2554 ยังไมมีการย่ืนจด  

3. คณะฯ มีงานวิจัยจํานวนมาก แตการตีพิมพเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองยังมีจํานวนนอย 

(ไดคะแนนตัวบงช้ี สมศ. 7 เพียง 1.30 คะแนน) 
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 4  

ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 2 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 2 ตัวบงช้ี พบวา คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

4.75 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

 จุดแข็ง 

มีการแตงต้ังคณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการและดําเนินการวิจัย บริการวิชาการ ตลอดจนการ 

บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการกําหนดเปนวาระประจําในการประชุม ในประเด็นตอไปน้ี  เชน การนําผลการวิจยัไปใช

ประโยชน การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการ การบูรณาการดานตางๆ การประเมินและนําผลไปปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

2. คณะฯ อาจกําหนดการบูรณาการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนเปนหัวขอหลักใน

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และหัวขอในแบบฟอรมที่เกี่ยวกับทุนงานวิจยั 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3  

ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 1 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 2 ตัวบงช้ี พบวา คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

 จุดแข็ง 

มีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางเขมขน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรกําหนดผูรับผิดชอบงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑประกนัคุณภาพ จะทําให

การดําเนินงานดานน้ีชัดเจน และเปนระบบมากข้ึน  

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

เอกสารหลักฐานที่มีการอางตอ ไมปรากฏสําเนาทําใหยากตอการตรวจสอบ ควรทําสําเนาเฉพาะสวนที่

เกี่ยวของจากเอกสารตนฉบับ เชน หนาปก และประเด็นที่เกี่ยวของเปนหลักฐานยืนยันในเกณฑขอน้ัน 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5  

ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี สกอ. 4 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี สมศ. 1 ตัวบงช้ี พบวา คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

4.61 ไดคุณภาพระดับดีมาก เชนกัน 

 จุดแข็ง 

1. คณะฯ ใหความสําคัญกับบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร ในรูปแบบของคณะกรรมการ รวมทั้งให

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ 

2. มีการจัดการความรูที่มีรูปแบบชัดเจน เปนระบบกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถนํา

ความรูจากผูมีประสบการณตรงมาเปนแนวปฏิบัติที่ดี ไดแก การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรเปนหนวยงานตนแบบในการจัดการความรูดานการผลติบัณฑิตใหกับมหาวิทยาลัย อันไดแก การเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินผลสัมฤทธ์ิและการวัดผลการเรียนรู 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ควรดูแลความปลอดภัยภายในเพิ่มข้ึน เชน การเพิ่มกลองวงจรปด การเพิ่มเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงช้ี  

ซึ่งเปนตัวบงช้ี สกอ. พบวา คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ 

ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี 

 จุดแข็ง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่ชัดเจน และมีการรายงานสถานะทางการเงินเปนรายเดือน/รายไตรมาส 

รวมทั้งมีการวิเคราะหงบการเงินเสนอผูบริหาร  

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ยังไมพบแผนกลยุทธทางการเงินที่ชัดเจน ดังน้ัน คณะควรมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่ชัดเจน 

โดยมีการวิเคราะหสถานการณทางการเงินในปจจุบัน (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) และนําขอมูลมา

จัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน ที่มีการกําหนดตัวบงช้ี และเปาหมาย อีกทั้งกําหนดระยะเวลา และผูรับผิดชอบ 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 

2 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ีที่ 9.1 (สกอ.) และตัวบงช้ีที่ 15 (สมศ.) พบวา คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.36 ได

คุณภาพระดับดี หากพิจารณาเฉพาะตัวบงช้ีที่ 9.1 (สกอ.) พบวา คณะศึกษาศาสตร มีผลการประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได

คุณภาพระดับดี  

จุดแข็ง 

มีการดําเนินงานประกันคุณภาพอยางเขมแข็ง บุคลากรใหความสําคัญและมีสวนรวมในกระบวนการ

คุณภาพ สงผลใหคณะฯ ไดรับการยอมรับ 

 จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอัตลักษณของคณะฯ ใหชัดเจน เพื่อสะทอนผล

ความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ 

2. ควรนําผลการประกันคุณภาพมาเช่ือมโยงกับแผนการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน  เพื่อใหเกิด

การพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงาน บรรลุตามเปาหมายของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  

3. การจัดเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในยังไมสอดคลอง และครบถวนกับ

ขอมูลในรายงานการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร พบวา มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวของกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มีคะแนน

เฉลี่ยรวม 3.85 ไดคุณภาพระดับดี มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.69 ได

คุณภาพระดับดีมาก และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 

รวม 3.78 ไดคุณภาพระดับดี  รายละเอียดดังตารางที่ 5.3 

ตารางท่ี 5.3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

Input Process Output รวม 

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

มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต  - - - - 5.00 3.56 3.85 5.00 5.00 3.56 3.85 

มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการ

การอุดมศึกษา 

4.86 4.71 4.69 4.69 - 4.59 4.57 4.74 4.72 4.59 4.69 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ดานธรรมาภิบาล

ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.29 4.29 4.29 - 4.03 4.03 4.29 4.29 4.03 4.25 

   มาตรฐานที่ 2 ข ดานพันธกิจของการ

บริหารการอุดมศึกษา  

4.86 5.00 5.00 5.00 - 4.68 4.67 4.96 4.96 4.68 4.88 
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มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

Input Process Output รวม 

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

มาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง

การเรียนรู  

- 4.50 4.50 4.50 - 3.30 3.30 4.50 4.50 3.30 3.78 

เฉลี่ยภาพรวม 4.86 4.68 4.67 4.67 5.00 4.02 4.04 4.73 4.71 4.02 4.44 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร แลว พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ ที่เก่ียวของกับคณะวิชา มี 4 ดาน คือ ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย มีคะแนน

เฉลี่ยรวม 4.48 ไดคุณภาพระดับดี ดานกระบวนการภายใน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.62 ไดคุณภาพระดับดีมาก ดาน

การเงิน มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.50 ไดคุณภาพระดับดี และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 

4.09 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 5.4 

ตารางท่ี 5.4  สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการดานตาง  ๆ 
มุมมองดานการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

Input Process Output รวม 

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

1. ดานนิสิตและผูมีสวนไดสวนเสีย - 5.00 5.00 5.00 5.00 3.87 4.03 5.00 5.00 3.87 4.48 

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.56 4.56 4.56 - 4.69 4.68 4.60 4.60 4.69 4.62 

3. ดานการเงิน 5.00 4.00 4.00 4.00 - - - 4.50 4.50 - 4.50 

4. ดานบุคลากรและการเรียนรูและ

นวัตกรรม 

4.72 4.50 4.50 4.50 - 3.57 3.57 4.61 4.61 3.57 4.09 

เฉลี่ยภาพรวม 4.86 4.68 4.67 4.67 5.00 4.02 4.04 4.73 4.71 4.02 4.44 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  

คณะกรรมการไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร แลว พบวา มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวของกับคณะวิชา มี 2 ดาน คือ ดานศักยภาพและความพรอมในการจัด

การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.52 ไดคุณภาพระดับดีมาก และดานการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.39 ไดคุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 5.5 
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ตารางท่ี 5.5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปการศึกษา 2554 

Input Process Output รวม 

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

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความ

พรอมในการจัดการศึกษา 

4.81 4.50 4.50 4.50 - 4.37 4.20 4.57 4.57 4.37 4.52 

   1) ดานกายภาพ 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 

   2) ดานวิชาการ 4.72 4.33 4.33 4.33 - 4.36 4.36 4.49 4.49 4.36 4.47 

   3) ดานการเงิน - 5.00 4.00 4.00 - - - 4.00 4.00 - 4.00 

   4) ดานการบริหารจัดการ - 4.67 4.67 4.67 - 4.37 4.03 4.67 4.67 4.37 4.58 

2. มาตรฐานดานการดําเนินการตาม

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.89 4.88 4.88 5.00 3.92 4.01 4.91 4.90 3.92 4.39 

   1) ดานการผลิตบัณฑิต - 5.00 5.00 5.00 5.00 3.56 3.85 5.00 5.00 3.56 4.28 

   2) ดานการวิจัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 3.30 3.30 4.67 4.67 3.30 3.98 

   3) ดานการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.75 

   4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.86 4.68 4.67 4.67 5.00 4.02 4.04 4.73 4.71 4.02 4.44 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี
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 ขอมูลการสัมภาษณ 

กลุมอาจารย จํานวน 5 คน 
 

ขอมูลการสัมภาษณ 

1. การไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

อาจารยไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ไดแก การไปศึกษาดูงานตางประเทศ และ

การทํา Post-doctoral ในตางประเทศ ทําใหสามารถสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันที่จะเปน

ประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรู นอกจากน้ี อาจารยมีโอกาสเขารับการอบรม สัมมนา ที่สามารถนํามาใช

ในการพัฒนาการเรียนการสอน การเขียนรายงานการวิจัย การผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน โดยรับทราบ

ขาวการอบรม สัมมนา ผานทางประกาศแจงเวียนของคณะ 

2. ระบบติดตามการนําความรูท่ีไดรับการพัฒนามาใชประโยชน 

ภายหลังจากอาจารยไดไปพัฒนาทักษะ ความรูแลว จะมีการรายงานผลที่ไดจากการพัฒนาในที่

ประชุมสาขา ที่ประชุมภาควิชา หรือนํามาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในคณะ เพื่อถายทอดความรูที่

ไดจากการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน ตอเพื่อนรวมงาน อีกทั้ง ในบางภาควิชาไดนําความรูมาถายทอดใน

จดหมายขาวเพื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรในคณะทราบ สําหรับอาจารยที่ไปทํา Post doctoral ใน

ตางประเทศ ไดกลับมานําเสนอรายงานวิจัยที่ไดดําเนินการ และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

3. การจัดทําแผนกลยุทธของคณะ และการถายทอด 

อาจารยมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะ โดยคณะไดทําหนังสือเชิญใหอาจารยเขารวมทํา

แผน และเมื่อการจัดทําแผนเรียบรอยแลว คณะไดมีการแจงเวียนแผนใหบุคลากรในคณะรับทราบ สําหรับ

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน คณบดีจะมีการแจงใหบุคลากรทราบในการประชุมสัมมนาบุคลากร 

และจากการกลาวเปดงานตามวาระตางๆ โดยคณบดีจะพยายามกระตุนใหบุคลากรสรางผลงานเพื่อ

ขับเคลื่อนคณะ 

4. การจัดการความรูภายในคณะ 

คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู และประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดการความรูให

บุคลากรทราบ ซึ่งในรอบปที่ผานมาคณะเนนการจัดการความรูเรื่อง ICT และ ASEAN โดยเฉพาะเรื่องการ

กาวเขาสูประชาคมอาเซียน คณบดีจะกระตุนใหบุคลากรมีความต่ืนตัว โดยมีการเชิญวิทยากรมาถายทอดแนว

ทางการดําเนินงานเพื่อมุงสูอาเซียน มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตไทย – มาเลเซีย ในภาควิชาพลศึกษา  

5. ความประทับใจในการดําเนินงาน 

อาจารยมีความประทับใจในการดําเนินงานที่คณะศึกษาศาสตร และมีความสุขในการทํางาน 

รายละเอียดดังน้ี 
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5.1 คณะมีนโยบายและใหโอกาสบุคลากรไดพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยมีการสนับสนุน 

       ทุนการศึกษาใหอาจารยไดไปทํา Post doc สนับสนุนทุนการการนําเสนอผลงานในที่ประชุม 

วิชาการ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 

วิจัย มีพี่เลี้ยงในการทําวิจัยสําหรับอาจารยใหม และมีการแจงขาวสารการอบรม สัมมนา ให

คณาจารยทราบอยางตอเน่ือง  

5.2   ผูบริหารมีความมุงมั่นในการทํางานเปนอยางดี และใหความสําคัญกับนิสิต ทําใหนิสิตไดรับการ 

      ดูแลอยางใกลชิด 

5.3   มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี เพื่อนรวมงานมีความเปนกัลยาณมิตร 

5.4   มีกิจกรรมกีฬาสีเพื่อสรางความสัมพันธภายในคณะ ละลายพฤติกรรม ซึ่งทําใหบรรยากาศใน 

      การทํางานดีข้ึน 

6. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคณะ 

6.1   ดานกายภาพ คณะควรปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยรอบคณะใหมีบรรยากาศที่ดี มีความ  

      สวยงามปรับปรุงปญหานํ้าเนาเสีย และเพิ่มอาคารเรียน เน่ืองจากภาควิชาพลศึกษายังตองไปใช 

      สถานที ่เรียนที่สํานักการกีฬา ซึ่งบางครั้งสถานที่ไมเหมาะสมตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

6.2  ควรปรับปรุงวัสดุ อุปกรณประกอบการเรียนการสอน ไดแก คอมพิวเตอร ใหมีความพรอมใช 

      งานในทุกหองเรียน และมีความทันสมัย 

6.3   ควรเพิ่มงบประมาณสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย เน่ืองจากปจจุบันไดรับ 

      เพียง 8,000 บาท/คน ซึ่งไมเพียงพอ  

6.4  คณะศึกษาศาสตรควรเปนแมแบบในการจัดการศึกษาที่มีเทคโนโลยีล้ําหนา 

6.5  คณะควรมีแนวคิดในเชิงธุรกิจ เพื่อใหมีงบประมาณในการบริหารคณะ และพัฒนานิสิตมากข้ึน 

6.6   ควรบริหารจัดการการแบงโหลดภาระงานอาจารยใหมีความยุติธรรม และเหมาะสม 

6.7 ควรมีการสนับสนุนใหนิสิตไดเขารวมประชุมวิชาการมากข้ึน และมีระบบใหชัดเจน เน่ืองจากใน 

      ปจจุบันมีเพียงการแจงประชาสัมพันธขาวสารใหทราบ แตยังไมมีทุนสนับสนุนนิสิต ดังน้ัน จึงมี 

      จํานวนนิสิตเขารวมประชุมวิชาการนอยโดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตร ี

6.8   ควรเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนใหมากข้ึน เชน การเปดหลักสูตรนานาชาติ 

และการแลกเปลี่ยนนิสิต 
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กลุมบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 5 คน 
 

ขอมูลการสัมภาษณ 

1. การไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

คณะใหโอกาสบุคลากรในการพัฒนาตนเอง โดยสนับสนุนใหเขารวมอบรม สัมมนา ที่เปนประโยชน

ตอการดําเนินงาน และมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดระยะเวลาการขอตําแหนงทางวิชาการที่

ชัดเจน ซึ่งไดมีการแจงเวียนใหบุคลากรรับทราบ 

2. ระบบติดตามการนําความรูท่ีไดรับการพัฒนามาใชประโยชน 

มีการรวบรวมจํานวนการเขารวมอบรม สัมมนา และการพัฒนาตนเองของบุคลากรเก็บไวเปนแฟม

ประวัติ เพื่อเปนเอกสารประกอบการขอตําแหนง และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สําหรับการติดตามบุคลากรที่ได

เขารับการอบรม สัมมนา ในสวนของภาควิชา และสํานักงานเลขานุการคณะ จะมีการใหรายงานตอที่ประชุม

ทราบ รวมทั้งสรุปประเด็นจากการเขารวมอบรม สัมมนา เสนอตอผูบริหารรับทราบดวย 

3. ความประทับใจในการดําเนินงาน 

บุคลากรมีความสุขในการทํางานที่คณะศึกษาศาสตร มีบรรยากาศการทํางานเปนกันเอง มีเพื่อน

รวมงาน อาจารย ที่นารัก และเห็นการพัฒนาปรับปรุงคณะอยางตอเน่ือง  

4. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคณะ 

4.1   ควรมีทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหแกผูที่มีศักยภาพในการทํางานแตไมมีทุน ไดมีโอกาส 

      ในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มความกาวหนา 

4.2   ควรปรับปรุงสภาพภูมิทัศนโดยรอบของคณะใหมีความเปนระเบียบ สวยงาม  

4.3   ควรเพิ่มเติมอาคารเรียนใหเพียงพอรองรับกับจํานวนนิสิต 

กลุมนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  จํานวน 9 คน 

กลุมศิษยเกา และผูใชบัณฑิต จํานวน 4 คน 
 

ขอมูลการสัมภาษณ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคณะ 

1. นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ขอใหทางคณะจัดหาหนังสือ วารสารวิชาการ ที่เกี่ยวของกับสายวิชา

ที่เปดสอนเพิ่มมากข้ึน เพราะหนังสือที่มอียูนอยและเกา 

2. ควรแยกหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร กับหองเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน จากการ

สัมภาษณนิสิต การสอนวิทยาศาสตรขอใหปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรให กวางขวางข้ึน 

เพียงพอกับจํานวนนิสิตและขอใหคณะจัดอุปกรณที่ทันสมัยใหกับนิสิตดวย  
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3. นิสิตในหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร วิชาเอกการสอนและหลักสูตรธุรกิจและคอมพิวเตอรศึกษา  ขอให

ประธานหลักสูตรประสานงานกับคณะวิทยาศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการลงทะเบียน

รายวิชาที่นิสิตตองไปเรียนวิชาในคณะวิทยาศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ 

4. เสนอใหประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจัดสอนเสริมภาษาอังกฤษ หรือใหนิสิตจบในหลักสูตร 

5.  นิสิตระดับปริญญาโท เสนอวาคณะควรจะเปดรายวิชาจิตวิทยา ใหกับนิสิตระดับปริญญาโทไดเรียนดวย 

6. ควรจะมีหลักสูตรอบรม เกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธต้ังแตตนจนจบใหกับนิสิตรับทราบอยางละเอียด

และใหทันตอความตองการของนิสิต โดยเฉพาะวิชาสถิติการวิจัย 

7. นิสิตขอเสนอใหเปดทางเขาดานหลังอาคาร 3 และเพิ่มปลั๊กไฟฟา เพื่อใหนิสิตไดใชสถานที่ในการทํา

กิจกรรม 

8. ขอใหคณะดูแลความปลอดภัยภายในคณะเพิ่มข้ึนโดยเพิ่มกลองวงจรปด รวมทั้งขอใหคณะเสนอทาง

มหาวิทยาลัยใหปรับปรงุความสะอาดของโรงอาหารและคุณภาพอาหาร 
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ภาพกิจกรรม 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

พบผูบริหารคณะศึกษาศาสตร และรับฟงการรายงานผลการดําเนินงาน ปการศึกษา 2554 
 

           
 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                  
 

ตรวจเอกสารหลักฐาน 

 

             

 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                                                    312 

                     
 

สัมภาษณ และเย่ียมชมหนวยงาน 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

              
 

รายงานผลดวยวาจาตอผูบริหารและบุคลากร คณะศึกษาศาสตร 
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ภาคผนวก 

 ขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

 

ลําดับ 

ที่ 
ช่ือขอมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 43 43  

2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 43 43 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 29 29 

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 1 1 

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 10 10 

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - - 

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทัง้แผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับ

เดียวกัน 

5 5 

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน

แผน ก 

10 10 

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 7 7 

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 7 7 

14 (สกอ.) จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - - 

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - - 

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  และแจงให

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

32 32 

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 1 1 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16 
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ประเมิน 

ตนเอง 

กรรมการ 

ยืนยัน 

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 9 9 

29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 32 32 

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 1 1 

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16 

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 9 9 

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 

6 6 

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนทั้งหมด 7 7 

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 1 1 

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกร

วิชาชีพทั้งหมด 

7 7 

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 1 1 

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 

- - 

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 
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59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตาม

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอย

ละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป) 

- - 

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมิน

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้ 

- - 

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - - 

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 2,174 2,174 

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - - 

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 999 999 

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 8 8 

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 858 858 
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90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 503 503 

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 355 355 

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  309 309 

94 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 110 124 

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 107 121 

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  3 3 

97 (REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาตอ แยกตาม

วุฒิปริญญาหรือเทียบเทา  

110 124 

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

- 1 

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา 

30 33.5 

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  

80 89.5 

101 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาที่ผานมา (กรณีที่

เลือกใชเกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ)  

70 70 

102 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 55 59.5 

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 

- - 

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

17 17 

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

เอก หรือเทียบเทา 

38 42.5 

106 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  34 31.5 

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 

- 1 

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

7 5 

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

27 25.5 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 21 31 

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 

- - 

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 6 11.5 
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113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

15 19.5 

114 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - 2 

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทา 

- - 

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 

- - 

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทา 

- 2 

118 (สกอ.) รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการของปที่ผานมา 23.19 23.19 

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,864.89 1,864.89 

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1,185.10 1,185.10 

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 7.46 7.46 

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 576.25 576.25 

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 96.08 96.08 

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่จัดบริการใหนักศึกษา 260 260 

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียนการใช Wi-Fi กับสถาบัน 

5,280 5,280 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนน

เต็ม 5) 

4.25 4.25 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัตกิาร อุปกรณ

การศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.15 4.15 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน

อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย

และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

4.08 4.08 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของ

เสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร

ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.13 4.13 
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132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

- - 

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - -   

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - -   

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - -   

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - -   

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - -   

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  - -   

139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 147 147 

140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  143 143 

141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่

ประกอบอาชีพอิสระ) 

115 115 

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 8 

143 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - - 

144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว - - 

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 12 12 

146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 4 

147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร - - 

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) 

11,171.48 - 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 36 36 

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

36 36 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.23 4.23 

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา

โทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 
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157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญา

เอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

161 (REPORT) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4.23 4.23 

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 36 36 

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญา

ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.23 4.23 

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสาร

นิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่

ผานการกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ

พิจารณาดวย] 

22 22 

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง  

86 86 

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 

11 11 

167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

11 9 

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - 2 

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่เผยแพร (ผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

- - 

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบัน

หรือจังหวัด 

- - 

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - - 

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 

- - 

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

- - 

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาติ  

- - 
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175 (สมศ.) จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ

ประเมิน) 

328 328 

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ที่ตีพิมพเผยแพร (ผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

30 28 

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมนับซํ้ากับคานําหนัก

อ่ืนๆ) 

23 21 

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา

นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

3 3 

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับ

ที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Sco

pus (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

4 4 

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่เผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก) 

- - 

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรระดับสถาบัน

หรือจังหวัด 

- - 

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - - 

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ 

- - 

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

- - 

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ - - 

187 (สมศ.) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบ

ประเมิน) 

36 36 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.15 4.15 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.87 3.87 
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190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง

วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.28 4.28 

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชแยกตามประเภท

กิจกรรม 

31 31 

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 15 15 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 959 959 

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 2 2 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 175 175 

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 5 5 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 513 513 

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 9 9 

   - จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรมที่เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 1,998 1,998 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- - 

193 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับความรูดานจรรยาบรรณการ

วิจัย 

- - 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร 

- - 

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 1,305,333 1,260,333 

196 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

197 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

198 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,305,333 1,260,333 

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 23,912,999 21,461,761.19 

200 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

201 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

202 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 23,912,999 21,461,761.19 

203 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 107 121 

204 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -  

205 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

206 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 107 121 

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบตัิงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 1 1 

208 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

209 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

210 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 1 
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211 (สกอ.) จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 3 3 

212 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - - 

213 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  - - 

214 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3 3 

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ - - 

216 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   - - 

217 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   - - 

218 - -(สกอ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน

ฐานขอมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา

นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

19 18 

220 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  - - 

221 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

222 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19 18 

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎใน

ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคา

นํ้าหนักอ่ืนๆ) 

9 9 

224 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

225 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

226 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 9 

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ

ปรากฎอยูในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับ

ที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

- - 

228 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

229 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

230 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานขอมูล

การจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Sco

pus (จํานวนบทความที่นับในคานํ้าหนักน้ี จะตองไมซํ้ากับที่นับในคานํ้าหนักอ่ืนๆ) 

2 2 

232 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

233 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

234 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 2 

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 
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236 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

237 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

238 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย

ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

240 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

241 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

242 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง

ประเทศ (ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

244 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

245 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

246 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงาน

ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

248 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

249 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

250 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของ

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

252 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 

253 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - - 

254 - -(สมศ.) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 23 21 

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน - - 

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 4 4 

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 1 - 

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ - - 

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

2 3 

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณา

ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี

ผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอย

ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

 

 

1 1 
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องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 29 23 

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการ

เรียนการสอน 

10 10 

264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการ

วิจัย 

4 1 

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใชในการพัฒนา ทั้งการเรียน

การสอนและการวิจัย 

0 1 

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่ํา

กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

4.08 4.08 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  - - 

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน

แตงตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  

4.03 4.03 

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 72.5 72.5 

270 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

89 89 

   -  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน

ประเทศ 

77 77 

   -  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอก

ประเทศ 

 

12 12 

272 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ระดับชาติ 2 2 

   - ดานการวิจัย - - 

   - ดานศิลปวัฒนธรรม 2 2 

   - ดานอ่ืนๆ - - 

   - ดานอ่ืนๆ - - 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปงบประมาณ) 314,490,414.00 314,490,414.00 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 8,710,658.30 8,710,658.30 

286 คาใชจายทั้งหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑอาคารสถานที่และที่ดิน 112,961,225.96 112,961,225.96 

   - ปงบประมาณ 112,961,225.96 112,961,225.96 

   - ปการศึกษา - - 
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287 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปงบประมาณ) 2,003,525.53 2,003,525.53 

288 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 2,144,186.40 2,144,186.40 

289 คาใชจายเพื่อพัฒนาคณาจารย (ปงบประมาณ) 5,991,858.55 5,991,858.55 

290 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) 200,106.70 200,106.70 

291 เงินเหลือจายสุทธิ  (ปงบประมาณ) 11,181,849.91 11,181,849.91 

292 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) 9,909,520.94 9,909,520.94 

องคประกอบที่ 97  องคประกอบตามอัตลักษณ 

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่

สอดคลองกับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

- - 

275 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ - - 

276 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.23 4.23 

277 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ - - 

278 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

279 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ - - 

280 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

281 (สมศ.) ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม 

อัตลักษณ 

- - 

282 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ทั้งหมด - - 

283 (สมศ.) คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนน

เต็ม ๕) 

- - 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตาม

จุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

- - 
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