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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          ก 

คํานํา 
 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหา วิทยาลัย เกษตรศาสตร์  จัด ต้ั งขึ้ นตามประกาศ               
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550  โดยคณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของ       
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงดําเนินการตามนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยและ
สํ านั ก ง านคณะกรรมกา รก า รอุ ดมศึ กษ า กํ าหนด  นอกจากนี้ ยั ง ดํ า เ นิ น ก า รต ามระบบและกล ไก               
การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี พ.ศ.2555 เป็นการประเมินผลการดําเนินงาน               
ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ซึ่งครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่     
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรม  โดยคณะฯ ได้จัดทํารายงาน            
การประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ ดําเนินการตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
จํานวน 17 ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด 20 ตัวบ่งชี้  โดยขอไม่ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 และ 4 เนื่องจากยังไม่มี     
ผู้สําเร็จการศึกษาในรอบที่ประเมิน และยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 ซึ่งดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย รวมดําเนินการ
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ทั้งสิ้น 41 ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียด
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะฯ    
ทุกท่าน ในความร่วมมือและการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการดําเนินงาน        
ของคณะฯ จนทําให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ฉบับนี้สําเร็จได้    
อย่างเสร็จสมบูรณ์  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่แสดงให้ผู้ เกี่ยวข้องทราบถึง              
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งทําการประเมินในช่วง
ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 จากคะแนนเต็ม 5  
พร้อมกันนึ้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ยังได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้คณะฯ ดําเนินการตามพันธกิจ
ของคณะฯ ในปีการศึกษา 2555 ได้สมดังปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญา             
พัฒนาองค์ความรู้ ด้วยจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ 

 
 

(รองศาสตราจารย์บรรจบ  ภิรมย์คํา) 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
         คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
 คณะฯ ดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 

และ สมศ. 17 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 41 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้คณะได้ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. 
และ สมศ. จํานวน 41 ตัวบ่งชี้  โดยขอไม่ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 และ 4 เนื่องจากยังไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา     
ในรอบปีการศึกษาที่ประเมิน และยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 ซึ่งดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน
41 ตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2554  พบว่า มีผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

กลุ่มของตัวบง่ชี ้ ผลการประเมนิตามตัวบ่งชี ้
คะแนนประเมนิ (เต็ม 5) ระดับคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.54 ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.52 ระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 17 ตัวบ่งชี้ 4.32 ระดับดี 

ภาพรวม 41 ตัวบ่งชี ้   
 

 

  สําหรับผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 26 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี ้ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.  

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 5.00

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 5.00

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

6 ข้อ 5.00

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5.00

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 7 ข้อ 5.00
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ตัวบ่งชี ้ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.  

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 6 ข้อ 5.00

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

219,746.67 
บาท/คน 

5.00

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00

5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุกระดบั
ของคณะ 

7 ข้อ 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00 

สมศ.  

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 92.86 4.64

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 16.29 5.00

7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 21.35 5.00

8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 100 5.00

9 ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองคก์ร
ภายนอก 

5 ข้อ 5.00

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00

15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด คะแนน 4.54 4.54

18.1 ผลการชี้นําและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในประเดน็ที่ 1 ภายในสถาบัน 
(ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 

4 ข้อ 5.00

18.2 ผลการชี้นําและ/หรอืแก้ปัญหาสังคมในประเดน็ที่ 2 ภายนอก
สถาบัน (ทางการเกษตร) 

4 ข้อ 5.00
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2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 9 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี ้ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

(เต็ม 5) 
สกอ.  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5 ข้อ 4.00

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 52.81 4.40

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 6 ข้อ 4.00

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 6 ข้อ 4.00

สมศ.   

2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.16 4.16

10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00

13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน คะแนน 3.94 3.94

16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิดอัตลักษณ์ 4 ข้อ 4.00

16.2 ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ์ คะแนน 4.16 4.16
 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.  

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ 10.11 2.61

2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน 5 ข้อ 3.00

สมศ.  

14 การพัฒนาคณาจารย ์ ค่าดัชนี 4.16 3.46

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

3 ข้อ 3.00

 

4. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง  (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.  

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหก้ับ
นิสิต 

2 ข้อ 2.00

สมศ.  

6 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 8.99 2.25
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5. ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50)  

ตัวบ่งชี ้ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

สกอ.  

 ไม่มี - -

สมศ.  

 ไม่มี - -

 

 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะศึกษาศาสตร์        
และพัฒนศาสตร์  มีจุดแข็ง 8 ข้อ และจุดอ่อน 1 ข้อ ซึ่งคณะฯ ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

จุดแข็ง แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยคุรุสภา   

เพื่อเพิ่มความมัน่ใจให้กับสังคม 
- 

2. คณะฯ มีอาคารฝึกปฏิบัติการทีใ่ช้เพื่อการเรียนการสอน
ครบทุกสาขาวิชา 

จัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้เพยีงพอและ
ทันสมัย 

3. คณะฯ มีโรงเรียนสาธิตฯ เป็นแหล่งฝึกวิชาชีพที่มี
คุณภาพ มีการตรวจประเมินคุณภาพให้ได้มาตรฐาน   
ทั้งจาก สมศ. และคุรุสภา   

สนับสนุนให้โรงเรียนสาธิตฯ จัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานใกล้ เ คี ย งกับ โ ร ง เ รี ยนสาธิ ต  
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

4. คณะฯ มีโครงการเพื่อพัฒนาอาจารยท์ั้งด้านคณุวุฒิ  
และตําแหน่งทางวิชาการ 

- 

5. คณะฯ มีศูนย์คุณธรรมและจรยิธรรมและให้คําปรึกษา
เพื่อพัฒนานิสิตให้พร้อมเป็นครทูี่ด ี

- 

6. คณะฯ มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติการตามจรรยาบรรณอาจารย ์

- 

7.  คณะฯ ไดร้บังบอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนทัง้ภายใน
และภายนอก สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาํหนด 

- 

8. คณะฯ มรีะบบการบริหารจดัการ โดยการมส่ีวนร่วมของ 
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 

จุดอ่อน แนวทางการพฒันาเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 
1. อาจารย์มตีําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่าเกณฑ์ สกอ. กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อยื่นขอกําหนดตําแหน่ง

ทางวิชาการเพิม่ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 

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

พ.ศ. 2523  จัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

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

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

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 พ.ศ. 2551  เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)  โดย
จําแนกเป็น 4 สาขา  ได้แก่ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา,  สาขา  
พลศึกษาและสุขศึกษา  และ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
 พ.ศ. 2552  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) 
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 พ.ศ. 2553  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  
 พ.ศ. 2555  เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  โดยจําแนกเป็น 4 สาขา  ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา, 
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา, สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

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

ในปีการศึกษา 2554  คณะฯ มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 130 คน  จําแนกเป็น
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 38 คน  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 34 คน และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 58 คน 

การบริหารจัดการนับต้ังแต่เริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน มีผู้บริหารกํากับดูแลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

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

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

2527 

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

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

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

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

• พ .ศ .  2541-2545 บริหารงานโดย  “รองคณบดี กําแพงแสน” โดยมี  รศ .บรรจบ  ภิรมย์คํ า             
ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2541 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2545  

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

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

คณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน  ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2548 
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• พ.ศ . 2548–2552 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน” และ “คณบดี         

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

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

1.2.1  ปรัชญา 
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนามนุษย์ สู่สังคมอุดมปัญญา 

1.2.2  ปณิธาน 
ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้ด้วยจิตสํานึกแห่งความรับผิดชอบ 

ต่อวิชาชีพและสังคม 

1.2.3  วิสัยทัศน์ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นหน่วยงานชั้นนําทางการศึกษา เพื่อพัฒนามนุษย์ 

สู่สังคมตามมาตรฐานสากล 

1.2.4  พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก ทางด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ที่มีความรู้ 

ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใช้สังคม ตามมาตรฐานสากล 
2) วิจัย พัฒนาวิชาการและบริการวิชาการ ด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
3) ส่งเสริม อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาไทย 

และสิ่งแวดล้อม 
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ให้กับสังคมและประเทศชาติ 
5) ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  ให้มีศักยภาพในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ทางด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

1.2.5 วัตถุประสงค์ 
1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก  ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสังคม 
2)    ศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
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3) บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศชาติ  
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
5) เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง  

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งการผสานศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร์ทางการ
พัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์วิชาชีพครู และกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน 

1.4 แผนงานประจําปีของคณะ 
• พันธกิจที่ 1  การเรียนการสอน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ และระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย ให้มี       
ความทันสมัย ยืดหยุ่น บูรณาการหลักสูตร พัฒนาสื่อการสอน และระบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาชีพ  
ทักษะสากลสอดคล้องกับตลาดงาน 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  1.หลักสูตรมาตรฐาน เป็นที่นิยมตามตลาดงาน  2. ระบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยด้านการเรียนการสอน มีศักยภาพ    
ด้านการวิจัย มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและสังคม 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  อาจารย์ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม 
1) แผนงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรวิชาการให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
2) แผนงานสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิและความก้าวหน้าทางวิชาการ 
3) แผนงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

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

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

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  กองทุนเพื่อการศึกษา 
1) แผนงานระดมทุนสนับสนุนการศึกษาโดยให้ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 

อย่างเข้มแข็ง 

• พันธกิจที่ 2 การวิจัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  บูรณาการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชาติและปัญหาเร่งด่วน โดยกําหนดนโยบายและ       
ทิศทางการวิจัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจน จัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศ  สนับสนุน
ปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยให้เพียงพอ สร้างกลไกในการจัดหาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน และพัฒนาระบบข้อมูล    
เพื่อการวิจัย ให้ทันสมัย 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  นโยบายวิจัย ทุนวิจัยและระบบสนับสนุนทุนวิจัย 
1) แผนงานจัดหาแหล่งร่วมทุนภายนอก เพื่อทําวิจัยแก้ปัญหาชาติและปัญหาเร่งด่วน 
2) แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลวิจัยให้ทันสมัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งด้านศักยภาพและจรรยาบรรณ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ      
ในการทําวิจัย เพิ่มนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  [และการ] 
จดสิทธิบัตร ยกระดับมาตรฐานการประชุมของคณะและแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล และผลักดันให้มีส่วนร่วม
ในการกําหนดนโยบายระดับชาติ 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  นักวิจัยที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ 
1) แผนงานพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย 
2) แผนงานสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทํางานวิจัย 
3) แผนงานสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่างสถาบัน ภาคการผลิต ชุมชน และองค์กร ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์   ได้เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
1) แผนงานบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

• พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 สารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถึงมีการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย จัดต้ังศูนย์บริการวิชาการให้เป็นแหล่งรวมข้อมูล
สารสนเทศเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ปรับปรุงการจัดการโครงการพัฒนาวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดรายได้ 

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

1) แผนงานบริการวิชาการ 
2) แผนงานสร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
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3) แผนงานการนํางานบริการวิชาการมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

• พันธกิจที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9  อนุรักษ์ สืบสาน ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ เพื่อสร้าง
ความรักองค์กร 

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  1. ค่านิยม จิตสํานึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  2. การมีส่วนร่วม    
ในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะและชุมชน 

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

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

  ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์  1. ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  2. บุคลากรที่มีคุณภาพและความ      
เป็นมืออาชีพ  3. ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย  4. การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
5. ผลงานวิชาการและงานบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

1) แผนงานพัฒนาด้านกายภาพ 
2) แผนงานปรับปรุงกระบวนงานและกฎระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบ      

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

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          11 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 
 

 

1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 

 1.6.1  แผนภูมิโครงสร้างองค์กรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะส ร้ า ง
ก ล ไ ก ก า ร รณ ร ง ค์  
การนําระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
มาปรับปรุงคุณภาพ
ของกิจกรรม 

1. โครงการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ผลการประเมินคุณภาพ
ในทุกองค์ประกอบ 

 

ไม่ตํ่ากว่า
3.51 

หรือระดับดี 

50,000

2. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพบุคลากร  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

ระดับความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพ 

ของบุคลากร 

ระดับดี 5,000

3. โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 

คุณภาพของระบบกลไก
การประกันคุณภาพภายใน 

ระดับดี 5,000

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

จํานวนนิสิตชั้นปท่ีี 1
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

200 5,000

 
5. โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อนําผล
การประ เมิ นมาปรั บปรุ ง แผนการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณภาพ 

ระดับดี 5,000

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
Faculty of Education and Development Sciences 

สํานักงานเลขานุการ 
(Office  

of Secretary) 

ภาควิชาครุศึกษา 
(Department of 

Teacher Education 
: Ted)  

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
(Department  
of Physical 

Education and 
Sport : PES)

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ 
(Center for Research 

and 
Academic Outreach) 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน 

(Department  
of Human and 
Community 
Resource 

Development : 
HCRD) 

โรงเรียนสาธิต 
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(Kasetsart University 
Laboratory School 
Kamphaeng‐saen 
Campus Education 

Research and 
Development Center) 
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 1.6.2  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 รายนามผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของคณะ 

   แสดงรายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

รายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
ลําดับที่ ผู้บริหาร ตําแหน่งทางการบริหาร/ วาระ 

1 รองศาสตราจารย์บรรจบ  ภิรมย์คํา 
 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

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

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  พูลศรี 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

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

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย  ศรีพรหม 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

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

4 รองศาสตราจารย์อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม 
 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

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

5 นายธารินทร์  ก้านเหลือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

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

อาจารยใหญโรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน  

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หัวหนาภาควิชา

พลศกึษาและกีฬา 

หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ  
คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

รองคณบดี 

ฝายบริหาร 
รองคณบดี 

ฝายวิชาการ 

รองคณบดี

ฝายวิจยัและบริการวิชาการ 

รองคณบดี

ฝายกจิการนิสติ 

รองคณบดี

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหนาภาควิชา 

การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย

และชุมชน 

หัวหนาภาควิชา

ครุศึกษา

หัวหนาศูนยวิจัยและ

บริการวิชาการ 
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รายนามผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
ลําดับที่ ผู้บริหาร ตําแหน่งทางการบริหาร/ วาระ 

6 รองศาสตราจารย์ น.ท. สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

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

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช  เชาว์พานิช หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

(วาระ 4 ปี  ต้ังแต่วันที่ 24 มกราคม 2551  เป็นต้นไป) 
ตามคําส่ัง มก. ที่ 213/2551  ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรฉัตร  สุปัญโญ หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

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

9 นายชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

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

10 นางสาวมลิวัลย์  กาญจนชาตรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

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

11 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

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

รวม  11  ราย 

   

 คณะกรรมการ/คณะทํางาน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ปีการศึกษา 2554 

คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดํารงตําแหน่ง 

1 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ัง มก. ที่ 2390/2554  ลว. 5 ก.ย. 54)
2 คณะกรรมการบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 4 ปี 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 30/2552  ลว. 22 มิ.ย. 52) 

3 คณะกรรมการจัดทําแผนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป 
(วาระตามคําส่ังสภา มก. ที่ 7/2552  ลว. 29  เม.ย. 52) 

4 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
พ.ศ. 2555-2559 

ต้ังแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 
(ตามประกาศคณะ ศษพ. ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 55) 

5 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระ 4 ปี

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

6 คณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ส้ินสุดวาระพร้อมคณบดี

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

7 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา วาระตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 37/2553  ลว. 4 มิ.ย. 53 
คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 22/2554  ลว. 7 มิ.ย. 54 

และ คําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 24/2554  ลว. 10 มิ.ย. 54) 
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คณะกรรมการ/คณะทํางานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ชุดที่ คณะกรรมการ/ คณะทํางาน วาระการดํารงตําแหน่ง 

8 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 55/2554  ลว. 20 ธ.ค. 54)
9 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป ส้ินสุดวาระพร้อมคณบดี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 30/2554  ลว. 24 มิ.ย. 54)
10 คณะทํางานการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 39/2552  ลว. 9 ก.ค. 52)
11 คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ   

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 
วาระ 2 ปี  ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 50/2554  ลว. 20 ธ.ค.54)
12 คณะกรรมการวิเทศและประชาสัมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์   

และพัฒนศาสตร์ 
วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 21/2554  ลว. 19 พ.ค. 54)
13 คณะกรรมการ เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  คณะศึ กษาศาสต ร์   

และพัฒนศาสตร์ 
วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 4/2554  ลว. 20 ธ.ค. 54)
14 คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ คณะศึกษาศาสตร์   

และพัฒนศาสตร์ 
วาระ 2 ปี  ต้ังแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 

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

และพัฒนศาสตร์ 
วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 57/2552  ลว. 6 ส.ค. 52)
16 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระ 2 ปี

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 76/2552  ลว. 20 ต.ค. 52)
17 คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป 

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

และพัฒนศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 87/2552  ลว. 26 พ.ย. 52)
19 คณะกรรมการทบทวนปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 26 มกราคม 2553 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 9/2553  ลว. 26 ม.ค. 53)
20 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการให้คําปรึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 45/2554  ลว. 19 ต.ค. 54)
21 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน   

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป 

(ตามคําส่ังคณะ ศษพ. ที่ 4/2554  ลว. 7 ก.พ. 54)

รวม  21  ชุด 
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1.8 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2554 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
  1) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิตโครงการ      
ผลิตครูพันธ์ุใหม่ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน  ดังนี้ 
 - ปีการศึกษา 2552  ได้รับทุนโครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่ 1 สาขา ได้แก่ สาขาพลศึกษา จํานวน 30 ทุน 
 - ปีการศึกษา 2553  ได้รับทุนโครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่ 2 สาขา ได้แก่ สาขาการสอนคณิตศาสตร์ 
จํานวน 30 ทุน และสาขาพลศึกษา จํานวน 30 ทุน 
 - ปีการศึกษา 2554  ได้รับทุนโครงการผลิตครูพันธ์ุใหม่ 2 สาขา ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา จํานวน 30 ทุน และสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จํานวน 30 ทุน 
  ซึ่งนิสิตที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการดังกล่าวจะได้รับการประกันการมีงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษา           
ตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกําหนด  โดยบรรจุเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตามภูมิลําเนาของนิสิต และ
ระหว่างเรียนจะไดร้ับการพิจารณาสิทธ์ิกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นลําดับต้นๆ 
 2) ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชม คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเด่นกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จากการประชุม
วิชาการระดับชาติ "Payap University Research Symposium 2012"  ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยพายัพ และ
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 

 

1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภท      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

20,686,404 20,683,302 3,102 24,836,100 16,897,710 7,938,390 19,536,551 19,536,551 -

งบประมาณ
เงินรายได้ 

10,141,800 6,237,532 3,904,268 7,926,452 14,879,678 (6,953,226) 22,265,512 14,074,268 8,191,244

รวม (บาท) 30,828,204 26,920,834 3,907,370 32,762,552 31,777,388 985,164 41,802,063 33,610,819 8,191,244

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายการ ปีงบประมาณ (บาท) 

2552 2553 2554 
รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  30,828,204.00  32,762,552  41,802,063.00

รายรับจากการบริการวชิาการและวิชาชีพ       224,000.00  261,100 186,000.00

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครภุัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน  24,842,734.20  26,749,266 13,524,486.00

ค่าใช้จ่ายด้านครุภณัฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน      2,378,769.00  5,028,122 549,782.00

ค่าใช้จ่ายและมลูคา่ในการบริการวิชาการและวชิาชีพ - - -

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์     520,000     540,000  480,000.00

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ - - -

เงินเหลือจ่ายสทุธ ิ  26,920,834.20  985,165 8,191,243.68

สินทรพัย์ถาวร  28,996,312.62  28,166,040 24,957,973.94 
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 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 
แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

1. เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 24,836,100.00 1. งบบุคลากร 19,145,504.00 

2. เงินรายได้จากการจัดการศึกษา             19,867,863.00 2. งบดําเนินงาน 4,850,615.32 

3. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ                 186,000.00 3. งบลงทุน              907,697.00 

4. เงินรายได้จากการบริหารงาน                 120,297.00 4. งบอุดหนุน              326,789.00 

5. รายได้จากการรับบริจาค - 5. งบอื่นๆ            8,380,214.00 

6. เงินอุดหนุน  591,373.00 6. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 1,026,109.00

7. รายได้อื่น  1,499,979.00 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 47,101,612.00  รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 33,610,819.32  

1.9.2 จํานวนหลักสตูรทั้งหมด  ปกีารศึกษา 2552-2554 คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 5 1 6 4 - 4 4 - 4 

- หลักสูตรภาษาไทย 5 1 6 4 - 4 4 - 4 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาโท (รวม) - 1 1 1 1 2 1 1 2 
- หลักสูตรภาษาไทย - 1 1 1 1 2 1 1 2 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาเอก (รวม) 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลักสูตรภาษาไทย 1 - 1 1 - 1 1 - 1 
- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมดทุกระดบั 6 2 8 6 1 7 6 1 7 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 6 2 8 6 1 7 6 1 7 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

 จํานวนหลักสตูรที่เปิดสอน ประจําปีการศกึษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
ชื่อหลักสูตรทัง้หมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิด

สอน 
( ) 

ไม่ 
เปิดสอน 

(X) 

ภาค
ปกติ 
( ) 

ภาค
พิเศษ 
( ) 

ภาษาไทย 
( ) 

นานาชาติ
( ) 

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

-  สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา   

- สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา     

-  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา     

-  สาขาภาษาอังกฤษศึกษา     

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน               
2.  หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) ปริญญาตรี    

3.  หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) ปริญญาโท
แผน ก และแผน ข 

   

4.  หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) ปริญญาเอก    
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ชื่อหลักสูตรทัง้หมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิด
สอน 
( ) 

ไม่ 
เปิดสอน 

(X) 

ภาค
ปกติ 
( ) 

ภาค
พิเศษ 
( ) 

ภาษาไทย 
( ) 

นานาชาติ
( ) 

ภาควิชาครุศึกษา             
5.  หลักสูตร ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) ปริญญาตรี    

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา             
6.  หลักสูตร ศษ.บ. (พลศึกษา) ปริญญาตรี    

ส่วนกลางคณะฯ (ฝ่ายวิชาการ)             
7.  หลักสูตร ศษ.ม. (การจัดการเรียนรู้) ปริญญาโท แผน ก    

รวม   7 0 7 0 6 1 

 

1.9.3 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควชิา/สาขาวิชา (ตามหลักสูตรที่เปิดสอน) 
ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ป.โท ป.เอก 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 23 13 9 45 

-  หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)* 17 - - 17

-  หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) - 13 - 13

-  หลักสูตรปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) - - 9 9

-  หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา* 15 - - 15

ภาควิชาครุศึกษา 27 - - 27 
-  หลักสูตร ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 14 - - 14

-  หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา 8 - - 8

-  หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 5 - - 5

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 60 - - 60 
-  หลักสูตร ศษ.บ. (พลศึกษา) 1 - - 1 
-  หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 24 - - 24 
-  รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มกิจกรรมพลศึกษา (01175xxx) เปิดบริการ 35 - - 35 

รวม 110 13 9 132 
หมายเหตุ :  *หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) และ หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา    
มีรายวิชาประจําหลักสูตรท่ีเปิดสอนซ้ํากัน จํานวน 9 รายวิชา  ได้แก่ วิชา 02181111, 02181261, 02181262, 02181351, 02181361, 
02181362, 02181441, 02181471 และ 02181481 
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1.9.4 จํานวนบุคลากร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหนา้ที)่ 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554 

1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - -

ปริญญาโท 22 21

ปริญญาเอก 21 24

รวม 43 45 
1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตรี - -

ปริญญาโท - -

ปริญญาเอก - -

รวม - -

รวมบุคลากรสายวชิาการ ปริญญาตรี - -

ปริญญาโท 22 21

ปริญญาเอก 21 24

รวมทั้งหมด 43 45 
2.  นักวิจัย 2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตรี - -

ปริญญาโท - -

ปริญญาเอก - -

รวม - - 
2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตรี - -

ปริญญาโท - -

ปริญญาเอก - -

รวม - -

รวมนักวิจัย ปริญญาตรี - -

ปริญญาโท - -

ปริญญาเอก - -

รวมทั้งหมด - - 
3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 25 23

4.  รวมบุคลากรท้ังหมด (ไม่รวมลาศกึษาต่อ) 63 61

5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  5 7

6.  รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 68 68

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหนง่ทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2554 (ใช้ขอ้มูลกองการเจ้าหนา้ที่) 

วุฒิการศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ผลรวม
จํานวน 
(คน) 

ผลรวมค่า
ถ่วง

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

ตําแหน่งทางวิชาการ ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่า
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ค่าน้ําหนัก จํานวน 
(คน) 

อาจารย์ 0 0 2 13 5 15 28 101

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 0 3 6 6 6 12 54

รองศาสตราจารย ์ 3 0 5 2 8 2.50 4.50 30

ศาสตราจารย์ 6 0 8 0 10 0 0 0

ผลรวมจํานวน (คน) 0 21 23.50 44.50   
ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 
(คะแนน) 

0 54 131   185 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  
(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารยป์ระจํา หารด้วย จาํนวนอาจารยป์ระจําทั้งหมด) 

= 185/44.50  
= 4.16 

คะแนนผลการประเมิน คะแนนเต็ม 5  
(กําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 คะแนน เทา่กับ 5 คะแนน) 

= 4.16 x 5  
  6 

=  3.47  

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 
 

 จํานวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
(ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหนา้ที)่ 

ภาคิวชา/สาขาวิชา อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย์ รวม 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน 

- 3 6 9 - 1 2 3 - - 2 2 - - - - - 4 10 14

ภาควิชาครุศึกษา - 5 6 11 - 2 1 3 - 1 - 1 - - - - - 8 7 15

ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา 

- 5 3 8 - 3 3 6 - 1 0.5 2 - - - - - 9 6.5 15.5

รวมทั้งหมด - 13 15 28 - 6 6 12 - 2 2.5 5 - - - - - 21 23.5 44.5 
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ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ขึ้นไป - 21 23 44 28 12 4 - 44

2 6-9 เดือน - - 1 1 - - 1 - 1

3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - -

4 ลาศึกษาต่อ - 7 - 7 7 - - - 7

5 ลาเขียนตํารา - - - - - - - - -

รวมทั้งหมด - 28 24 52 35 12 5 - 52

ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 21 23.5 44.5 28 12 4.5 - 44.5

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปีการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 

 จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุน จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวชิาการ ปีการศึกษา 2554 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์(ใช้ข้อมูลกองการเจา้หนา้ที่) 

หน่วยงาน ชํานาญงาน ชํานาญการ
พิเศษ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ ชํานาญการ อื่นๆ รวม 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตร ี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตร ี ตรี โท <ตร ี ตรี โท <ตรี ตรี โท 
สํานักงาน
เลขานุการ 

0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 11 1 0 2 0 1 4   3 17 3

รวม 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 11 1 0 2 0 1 4 0 3 17 3 

 หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

-  

 จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สมัมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์(ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงาน ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ รวม 
สํานักงานเลขานุการ 18 4 - 6 28

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 16 2 - 2 20

ภาควิชาครุศึกษา 13 2 - 5 20

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 9 8 - 5 22

รวม 56 16 - 18 90 
หมายเหตุ : นับซํ้า เนื่องจากบุคลากร 1 คน ได้รับการพัฒนาตนเองหลายประเภท 
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1.9.5  จํานวนนสิิตทั้งหมด (นับจํานวนหวันิสิตจรงิ)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

(ใช้ข้อมูลวนัที ่30 มิถุนายน 2554 จากกองแผนงาน) 
ภาควิชา/
สาขาวิชา 

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

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

ภาควิชาการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน 
(รวม) 

110 - 110 100 - 100 99 - 99 114 - 114 - - - 423 - 423

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

78 - 78 75 - 75 79 - 79 83 - 83 - - - 315 - 315

  - ภาคปกติ 78 - 78 75 - 75 79 - 79 83 - 83 - - - 315 - 315

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

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

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(การจัดการ
เรียนรู)้ สาขา
เกษตรและ
สิ่งแวดลอ้มศึกษา 
<5 ปี> 

32 - 32 25 - 25 20 - 20 31 - 31 - - - 108 - 108

  - ภาคปกติ 32 - 32 25 - 25 20 - 20 31 - 31 - - - 108 - 108

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

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

ภาควิชาครศุึกษา 
(รวม) 

57 - 57 62 - 62 62 - 62 73 - 73 46 - 46 300 - 300

- หลักสูตร วท.บ. 
(การสอน
คณิตศาสตร)์ <5 
ปี> 

- - - - - - - - - - - - 46 - 46 46 - 46

  - ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - 46 - 46 46 - 46

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

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

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(การจัดการ
เรียนรู)้ สาขา
คณิตศาสตรแ์ละ
คอมพิวเตอร์
ศึกษา <5 ปี> 

29 - 29 29 - 29 32 - 32 36 - 36 - - - 126 - 126

  - ภาคปกติ 29 - 29 29 - 29 32 - 32 36 - 36 - - - 126 - 126

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

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

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(การจัดการ
เรียนรู)้ 
ภาษาอังกฤษ
ศึกษา <5 ปี> 

28 - 28 33 - 33 30 - 30 37 - 37 - - - 128 - 128

  - ภาคปกติ 28 - 28 33 - 33 30 - 30 37 - 37 - - - 128 - 128

  - ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ภาควิชา/
สาขาวิชา 

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

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

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

ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา (รวม) 

80 - 80 70 - 70 59 - 59 100 - 100 - - - 309 - 309

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(การจัดการ
เรียนรู)้ สาขาพล
ศึกษาและสุข
ศึกษา <5 ปี> 

80 - 80 70 - 70 59 - 59 50 - 50 - - - 259 - 259

  - ภาคปกติ 80 - 80 70 - 70 59 - 59 50 - 50 - - 259 - 259

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

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

- หลักสูตร ศษ.บ. 
(พลศึกษา) <5 ปี> 

- - - - - - - - - 50 - 50 - - - 50 - 50

  - ภาคปกติ - - - - - - - - - 50 - 50 - - 50 - 50

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

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

รวมทั้งหมด 247 - 247 232 - 232 220 - 220 287 - 287 46 - 46 1,032 - 1,032 
  - ภาคปกติ 247 - 247 232 - 232 220 - 220 287 - 287 46 - 46 1,032 - 1,032

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

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

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน (รวม) 

51 - 51 33 - 33 84 - 84 51 - 51 33 - 33 84 - 84

- หลักสูตร ศศ.ม. 
(การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน) 

51 - 51 33 - 33 84 - 84 51 - 51 33 - 33 84 - 84

  -  ภาคปกติ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  -  ภาคพิเศษ 51 - 51 33 - 33 84 - 84 51 - 51 33 - 33 84 - 84

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

ฝ่ายวิชาการคณะฯ 
(รวม) 

5 - 5 - - - 5 - 5 5 - 5 - - - 5 - 5

- หลักสูตร ศษ.ม. 
(การจัดการเรยีนรู้) 

5 - 5 - - - 5 - 5 5 - 5 - - - 5 - 5

  -  ภาคปกติ 5 - 5 - - - 5 - 5 5 - 5 - - - 5 - 5

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

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

ภาควิชาครศุึกษา 
(รวม) 

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

ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา (รวม) 

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

รวมทั้งหมด 56 - 56 33 - 33 89 - 89 56 - 56 33 - 33 89 - 89 
  -  ภาคปกติ 5 - 5 - - - 5 - 5 5 - 5 - - - 5 - 5

  -  ภาคพิเศษ 51 - 51 33 - 33 84 - 84 51 - 51 33 - 33 84 - 84

  -  นานาชาต ิ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวชิา จํานวนนสิิตระดบัปริญญาเอก ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ชุมชน (รวม) 

0 0 0 0 0 0

- หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน) 

 0  0

    -  ภาคปกติ 45 0 45 45 0 45

    -  ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0

    -  นานาชาติ 0 0 0 0 0 0

ภาควิชาครุศึกษา - - - - - -

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา - - - - - -

รวมทั้งหมด 45 0 45 45 0 45 
    -  ภาคปกติ 45 0 45 45 0 45

    -  ภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0

    -  นานาชาติ 0 0 0 0 0 0

 

 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2552 – 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์          

(ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 
ปริญญาตรี (รวม) 6 - 6 22 - 22 13 - 13 

- ลาออก 3 - 3 14 - 14 6 - 6

- คัดชื่อออก 3  3 8 8 7  7

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

- คัดชื่อออก 
 

- - - - - - - 1 1

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

- คัดชื่อออก - - - - - - - - -

รวมทั้งหมดทุกระดบั 6 - 6 22 - 22 13 3 16 
- ลาออก 3 - 3 14 - 14 6 2 8

- คัดชื่อออก 3 - 3 8 - 8 7 1 8

(ใช้ข้อมูลนับถงึวันที่ 30 มีนาคม 2553, 2554, 2555 ตามลําดับ) 
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 อัตราผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละของจํานวนนิสิตจบตามเวลาที่กําหนดของหลักสูตร) ปีการศึกษา 2552-2554 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย ภาคปกติ ภาคพิเศษ เฉลี่ย 
ปริญญาตรี (รวม) 100.00 - 100.00 95.35 - 95.35 88.25 - 88.25

- หลักสูตรภาษาไทย 100.00 100.00 100.00 95.35 - 95.35 88.25 - 88.25

- หลักสูตรนานาชาติ N/A - N/A N/A - N/A N/A - N/A

ปริญญาโท (รวม) - - - - - - - - -

- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาติ -  - -  -   - 

ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - 
- หลักสูตรภาษาไทย - - - - - - - - - 
- หลักสูตรนานาชาติ -  - -  -   - 

 
 

 ระยะเวลาศึกษาเฉลี่ยของบัณฑิตจบปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ภาคปกติ 

(ปี-เดือน) 
ภาคพิเศษ 
(ปี-เดือน) 

เฉลี่ย 
(ปี-เดือน) 

ระยะเวลาศึกษาทีกํ่าหนด
ในหลักสูตร 

ปริญญาตรี   

 -  หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา) 4.2 - 4.2 4 ปี

 -  หลักสูตร  ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 5.0 - 5.0 5 ปี

 -  หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) N/A N/A N/A 5 ปี

    สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา - - - -

    สาขาภาษาอังกฤษศึกษา - - - -

    สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา - - - -

    สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา - - - -

 -  หลักสูตร  ศษ.บ. (พลศึกษา) 5.1 - 5.1 5 ปี

ปริญญาโท   

 -  หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) N/A N/A N/A 2 ปี

 -  หลักสูตร ศษ.ม. (จัดการเรียนรู้) N/A N/A N/A 2 ปี

ปริญญาเอก   

 -  หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) N/A N/A N/A 3 ปี
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2554  

(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนอาจารย ์ จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : FTES 

FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 14 457.94 458.19 458.07 32.72 
ภาควิชาครุศึกษา 15 185.63 138.43 162.03 10.80 
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 16 279.58 349.84 314.71 19.67 

รวมทั้งหมด 45 923.15 946.46 934.81 20.77 

 

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

Time Equivalent Student) (ใช้ข้อมูลคณะ) 

รายละเอียด ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงาน 39 43 45

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 676.32 891.54 934.81

3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  25) 17.34 20.73 20.77

 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม ปกติ พิเศษ นานา 
ชาติ 

รวม 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน 

58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 58

ภาควิชาครุศึกษา 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 38 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38

รวม 130 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 130 

 

 ข้อมูลจํานวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ทีท่ํากิจกรรมเกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต ที่ทํากิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ฝ่ายกิจการนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 4 4 4 
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน - - - 
ภาควิชาครุศึกษา - - - 
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา - - - 

รวมทั้งหมด 4 4 4 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          26 

1.9.6  งานวิจัย 

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 
1.  การบูรณาการคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค์และเจตคติต่อวิชาชีพ 
ครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการ 
เรียนรู้  

11/2553-5/2554 ผศ.ดร. สุริน ชุมสาย
ณ อยุธยา     

ร้าน อ.บุญค้า
วัสดุ ศรีราชา  

 30,000 30,000

2.  พฤติกรรมทางเพศของนิสิต 
ปริญญาตรี สาขาพลศึกษาและ สุข
ศึกษา ชั้นปีที ่ 1  –  3  ปีการ ศึกษา  
2553  คณะศึกษาศาสตร์ 
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง 
แสน  

10/2553-12/2554 ผศ.ดร. สมบุญ
ศิลป์รุ่งธรรม  
และ ผศ .ดร.  
มยุรี ถนอมสุข  

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน 
ศาสตร์ มก.กพส. 

10,000  10,000

3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําวิจัย
ของ อาจารย์โรงเรียนสาธิต แห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัย และ
พัฒนาการศึกษา  

2/2554-8/2554 ผศ.ดร. อภิชาติ ใจอารีย์ กองทุนคณะ
ศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์  

10,000  10,000

4.  สถานภาพการประยุกต์ใช้  
ICT  เพื่อการศึกษาระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานรองรับการ
ปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่สอง  

10/2553-10/2554 อ.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน  
และ นายพรภัทร 
อินทรวรพัฒน์  จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

 700,000 700,000

5.  การถอดรูปแบบการ
ประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในชุมชนแบบอย่าง  

5/2554-5/2555 อ.ดร. พัทธนันท์
หรรษาภิรมย์โชค , 
รศ . บรรจบ ภิรมย์คํา ,  
ผศ . ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ , 
ผศ .ดร. สุริน 
ชุมสาย ณ อยุธยา ,   
ดร . ภทรพร 
ยุทธาภรณ์พินิจ   
จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  และ 
นางสาวศรีนิตย์ 
บุญทอง   จากสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษ
เพื่อ ประสานงาน

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่ง ชาติ  

 776,800 776,800
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  ( ที่ปรึกษา
โครงการ )  

6.  การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ระบบ 
คู่สัญญา  

6/2554-5/2555 ผศ.ดร. สุริน
ชุมสาย ณ อยุธยา  

ร้าน อ.บุญค้า
วัสดุ ศรีราชา  

 30,000 30,000

7.  การจัดทําระบบฐานข้อมูล
และ สารสนเทศเพื่อการพัฒนา 
โรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบ 
การวิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตร 
และสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ 
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตกําแพงแสน  

6/2554-12/2554 ผศ.ดร. อภิชาติ ใจอารีย์ กองทุนคณะ
ศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์  

10,000  10,000

8.  การพัฒนารูปแบบการจัดการ 
เรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายสําหรับ 
โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพง แสน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ ศึกษา ด้วย
กระบวนการจัดการ ความรู้  

1/2554-12/2554 อ.ดร. พัทธนันท์ หรรษา
ภิรมย์โชค , 
รศ . บรรจบ ภิรมย์คํา ,  
รศ . อธิเกียรติ ทองเพิ่ม , 
ผศ .ดร.  สุริน 
ชุมสาย ณ อยุธยา , 
อ . จิราภรณ์ กาแก้ว, 
อ . ภูวนาถ แก้วมณีรัตน์ , 
ผศ . รุจิราพร รามศิริ ,   
อ . วุฒินันท์ ไอยรา
พัฒนา  และ 
ผศ . เครือวัลย์ 
จตุพรพูนทรัพย์  

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่ง ชาติ  

 220,000 220,000

9.  ความต้องการศึกษาต่อใน
ระดับ บัณฑิตศึกษาของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 
ภาคตะวันตก  

7/2554-10/2554 รศ.น.ท.ดร. สุมิตร
สุวรรณ  

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน 
ศาสตร์ มก.กพส. 

10,000  10,000

10.  การพัฒนารูปแบบการ
พัฒนา พฤติกรรมการจัดการเรียน
การ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ของนิสิตฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
ครู สาขาการสอน คณิตศาสตร์  

7/2554-2/2555 อ.ดร. กนิษฐา เชาว์วัฒ
นกุล  และ ผศ . ดร .  
แสงเดือน เจริญฉิม  

ทุนอุดหนุนการ
วิจัย คณะศึกษา 
ศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์  

10,000  10,000

11.  การศึกษาเพื่อกําหนด
ทิศทาง การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ภาค วิชาครุศึกษาตามความ
ต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต  

8/2554-2/2555 อ.ดร. กนิษฐา เชาว์วัฒ
นกุล , รศ   อธิเกียรติ 
ทองเพิ่ม , ผศ . อรวรรณ์ 
ทองเพิ่ม  และ อ . ทัศนีย์ 
องค์สรณะคมกุล  

ทุนอุดหนุนการ
วิจัย คณะศึกษา 
ศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์  

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

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
12.  การศึกษาสภาพและความ
พร้อม ในการปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษา ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การ จัดการเรียนรู้  

5/2554-2/2555 อ.ดร. กนิษฐา เชาว์วัฒ
นกุล , ผศ . ดร . สันติ 
ศรีสวนแตง , ผศ.ดร .   
สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม ,   
อ . ทัศนีย์ จันติยะ ,  รศ . 
อธิเกียรติ ทองเพิ่ม ,   
ผศ . ดร . วีรฉัตร สุปัญโญ  
และผศ.ดร .  ต่อศักด์ิ 
แก้วจรัสวิไล  

ทุนอุดหนุนการ
วิจัย คณะศึกษา 
ศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์  

20,000  20,000

13.  ความเชื่อเกี่ยวกับ
สุขภาพ แบบ แผนการดําเนินชีวิต
และ พฤติกรรมสุขภาพของนิสิต
คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  

9/2554-12/2554 อ.ดร. สุภาภรณ์
สงค์ประชา  

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน 
ศาสตร์ มก.กพส. 

10,000  10,000

14.  การประเมินผลโครงการ
สร้าง เสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของ
ชุมชน การเคหะแห่งชาติ  

6/2554-6/2555 อ.ดร. อัจฉรา ปุราคม
และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง  
ศุภวรรณ  
วงศ์สร้างทรัพย์  

การเคหะแห่งชาติ  650,000 650,000

15.  การสํารวจความต้องการของ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

7/2554-12/2554 อ.ดร. จุฑาทิพย์
ถาวรรัตน์  และ อ . ดร. 
ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ  

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน 
ศาสตร์ มก.กพส. 

20,000  20,000

16.  ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของ
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง 
แสน  

10/2553-9/2554 ผศ.ดร. มยุรี ถนอมสุข, 
ผศ.ดร. สมบุญ ศิลปรุ่์ง
ธรรม , ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
ศุภวรรณ วงศ์สร้าง
ทรัพย์ , รศ.อธิ
เกียรติ ทองเพิ่ม , ผศ.
อรวรรณ์ ทองเพิ่ม , 

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน 
ศาสตร์ มก.กพส. 

10,000  10,000

17.  ความต้องการของนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตกําแพงแสน ที่มีต่อ การจัดการ
เรียนการสอนวิชา ลีลาศ  

8/2554-12/2554 ผศ.ดร. มยุรี ถนอมสุข คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน 
ศาสตร์ มก.กพส. 

10,000  10,000

18.  การรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองกับ การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของ นิสิตภาควิชาพล
ศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพง 
แสน  
 
 

8/2554-12/2554 ผศ.ดร. มยุรี ถนอมสุข คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน 
ศาสตร์ มก.กพส. 

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

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
19.  แนวโน้มในการจัดการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์
และชุมชน คณะศึกษา ศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3/2554-6/2554 อ.ดร. วรรณี
อ้ึงสิทธิพูนพร  

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน 
ศาสตร์ มก.กพส. 

10,000  10,000

20.  การประเมินผลการพัฒนา 
กระบวนการเข้าสู่ตําแหน่งทาง 
วิชาการของคณาจารย์ในสถาบัน 
อุดมศึกษา  

9/2554-4/2555 รศ.ดร.ชนิตา
รักษ์พลเมือง  
คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  และ รศ .
น.ท.ดร .  สุมิตร  สุวรรณ  

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดม ศึกษา  

 1,000,000 1,000,000

21.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนว ทางชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1/2554-6/2555 อ.ดร. พัทธนันท์
หรรษาภิรมย์โชค,  ผศ . 
ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ , 
ดร . นภาพร ยอดสิน 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครปฐม , รศ . 
บรรจบ ภิรมย์คํา  และ 
รศ . ดร . อรจรีย์ 
ณ ตะกั่วทุ่ง  คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ นครปฐม 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

 795,000 795,000

22.  การพัฒนาคู่มือการจัด
กระบวน การเรียนรู้เพื่อวางแผน
ชุมชน  ( โครงการหลัก :  การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ )  

1/2554-6/2555 อ.ดร. พัทธนันท์ หรรษา
ภิรมย์โชค  และ รศ . ดร . 
อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง  
คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย  

 274,700 274,700

23.  การพัฒนาคู่มือการประเมิน 
คุณภาพชีวิตของชุมชน ( โครงการ
หลัก :  การพัฒนา คุณภาพชีวิตตาม
แนวทางชุมชน แห่งการเรียนรู้ )  

1/2554-6/2555 อ.ดร. พัทธนันท์ หรรษา
ภิรมย์โชค  และ 
ดร . นภาพร  ยอดสิน  
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครปฐม  
 
 
 
 
 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัย  

 1,569,200 1,569,200
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โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ
และผู้ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
24.  โครงการการจัดการความรู้
ใน กระบวนการสร้างเสริมสุข
ภาวะ ระดับพ้ืนที่และการ
วิเคราะห์ต้น ทุน - ประสิทธิผล
โครงการสร้าง เสริมคุณภาพชีวิต
กําลังพลกอง ทัพไทย  

3/2554-2/2555 อ.ดร. อัจฉรา ปุราคม
และ ดร . เกษม 
นครเขตต์  
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง เสริม
สุขภาพ  ( ที่ปรึกษา
โครงการ )  

สํานักงานโครงการ
สร้างเสริม สุขภาพ
ของกําลังพล
กองทัพไทย  

 734,800 734,800

25.  การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
การ จัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่ง
แวด ล้อมศึกษาโดยใช้สวนเป็นฐาน  

2554 ผศ.ดร. สันติ ศรีสวน
แตง , รศ . ดร. ประสงค์ 
ตันพิชัย  และ  
รศ . ดร. ผ่องพรรณ 
ตรัยมงคลกูล  

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก .  

300,000  300,000

26.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับความเป็นมหาวทิยาลัยวัย
แห่งชาติ : สถานภาพและทิศทาง 

2554 ผศ.ดร. สันติ
ศรีสวนแตง , รศ.น.ท.
ดร. สุมิตร สุวรรณ 

ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก .  

1,000,000  1,000,000

27.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 

2554 อ.ดร.ประพันธ์
เกียรติเผ่า 

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒน 
ศาสตร์ มก.กพส. 

10,000  10,000

โครงการที่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
ไม่ม ี - - - - - -

รวม  1,460,000 6,780,500 8,240,500

 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ประจําปี  
2552 2553 2554 

จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 14 17 28

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) 4 4 4

ต่างประเทศ
(ระดับนานาชาติ) 

2 4 5

รวม 6 8 9

จํานวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืนที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) 6 8 9

ต่างประเทศ
(ระดับนานาชาติ) 

0 0 0

รวม 6 8 9

จํานวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) 1 1 1

ต่างประเทศ
(ระดับนานาชาติ) 

0 1 1

รวม
 

1 2 2 
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รายละเอียด ประจําปี  
2552 2553 2554 

จํานวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืน ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ (ระดับชาติ) 1 2 2

ต่างประเทศ
(ระดับนานาชาติ) 

0 0 0

รวม 1 2 2

จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 35 28 44.5

ต่างประเทศ 0 0 0

รวม 35 28 44.5

จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยที่
นําเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 12 10 6

ต่างประเทศ 1 0 2

รวม 13 10 8

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือ
ในฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 0 0

ต่างประเทศ 1 0 0

รวม 1 0 0

จํานวนงานวิจัยที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 0 0 0

ต่างประเทศ 0 0 0

รวม 0 0 0

จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 0 0

ต่างประเทศ 0 0 0

รวม 0 0 0

จํานวนงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 0 0 0

ต่างประเทศ 0 0 0

รวม 0 0 0

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน             556,150.00         2,460,000.00    1,460,000.00 

ภายนอก           2,368,900.00         1,455,000.00    6,780,500.00 

รวม           2,925,050.00         3,915,000.00    8,240,500.00 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม
และความยั่งยืน (ปงีบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 0 0 0

ภายนอก 0 0 0

รวม 0 0 0

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 11 13 19

ภายนอก 12 3 13

รวม 23 16 32
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 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ คณะศกึษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
1. การประเมินผลโครงการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะของ
ชุมชนการเคหะแห่งชาติ 

การเคหะแห่งชาติ ทําวิจัย 2554-2555 650,000

2. โครงการพัฒนามาตรฐานและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหาร
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด 

สํานักงานปลัดกระทรวง การ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ทําวิจัย 2554-2555 1,275,000

3. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ กับสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
(จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด
นครปฐม) (ลงนาม ณ วันที่ 7
มิถุนายน 2555 โดยข้อตกลงนี้จะ
ยกเลิกเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอบอก
เลิกข้อตกลงนี้) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัด
สุพรรณบุรีและจังหวัด
นครปฐม) 

จัดทําขึ้นเพื่อการพัฒนา
บุคลากรและการวิจัยร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ นิสิต
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

ข้อตกลงนี้จะ
ยกเลิกเมื่อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งขอบอก
เลิกข้อตกลงนี้ 

-

4. โครงการความร่วมมือเครือข่าย
การบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
อําเภอกําแพงแสน (ลงนาม ณ วันที่ 
18 มกราคม 2555 มีกําหนด
ระยะเวลา 5 ปี) 

หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ในเขตพื้นที่อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

จัดทําขึ้นเพื่อความร่วมมือ
ทางวิชาการ การวิจัย การ
บริการวิชาการและงานด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ระหว่าง
คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน จํานวน 6 คณะ 
กับสถาบันอุดมศึกษา 20 
แห่ง หน่วยงานราชการ
ภายในอําเภอกําแพงแสน 
11 หน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 16 
หน่วยงาน องค์กรชุมชน 22 
หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในการ
พัฒนาพื้นที่ในอําเภอ
กําแพงแสน 
 
 
 
 
 
 
 

5 ป ี -
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ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) 
5. โครงการความร่วมมือระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
คณะเกษตร คณะวทิยาศาสตร์การ
กีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ลงนาม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2554 มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี) 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ คณะเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มก. กพส. 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏ
นครปฐม คณะอักษรศาสตร์ 
ม.ศิลปากร 

จัดทําขึ้นเพื่อความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ บนพื้นฐาน
ของความเสมอภาคและการ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน ดังนี้  1) 
วิชาการและการวิจัย2) การ
เสริมสร้างศักยภาพนิสิต 
นักศึกษา 3) การแลกเปล่ียน
เรียนรู้เรื่องแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3 ปี -

6. โครงการความร่วมมือระหว่าง
โครงการโทรทัศน์ครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษากับคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน (ลงนาม ณ วันที่ 
19 กรกฎาคม 2554    โดย
ข้อตกลงจะดํารงอยู่เท่าที่อายุของ
โครงการโทรทัศน์ครู หรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งขอบอกเลิกข้อตกลงนี้) 

โครงการโทรทัศน์ครู คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดม 

จัดทําขึ้นเพื่อความร่วมมือใน
การส่งเสริมให้คณาจารย์ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
ปฏิบัติการวิจัยต่อยอดการใช้
ประโยชน์จากรายการ
โทรทัศน์ครูในทุกมิติ 

โดยข้อตกลงจะ
ดํารงอยู่เท่าที่อายุ

ของโครงการ
โทรทัศน์ครู หรือ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอ
บอกเลิกข้อตกลงนี้ 

-

7. บันทึกความเข้าใจระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน กับเทศบาลนคร 
นครปฐม ว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการ (ลงนาม ณ วันที่ 11 
มีนาคม 2553) 

เทศบาลนคร นครปฐม จัดทําขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

ข้อตกลงจะดํารง
อยู่จนกว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งขอบอก
เลิกข้อตกลงนี้ 

-

1.9.7 การบริการวชิาการ  (เนน้การบริการสงัคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หนว่ยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จากฐานข้อมลูสํานักงาน
บริการวิชาการ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/ 
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครฐั/
เอกชนที่สนับสนนุโครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
ไม่มี   

รวม      
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 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลสํานักงาน
บริการวิชาการ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่มารับบริการ/ 
ผู้ขอรับบริการ 

ชื่อแหล่งทุน ภาครฐั/
เอกชนที่สนับสนนุโครงการ 

หัวหน้าโครงการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1.โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเห็ดเพื่อความมั่นคงทาง
อาหารในชุมชน 

- 46
 

คลินิกเทคโนโลยี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

รศ.ดร.ประสงค์ ตัน
พิชัย 

 

17,000.00
 

2. โครงการบริการวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ศึกษาแก่โรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

- - - อ.ดร. กนิษฐา เชาว์วัฒ
นุกล 

 

-
 

3. โครงการลีลาศพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างสุขภาพแก่นิสิต 

- 56 แหล่งทุนภายใน คณะ ศษพ. ผศ.ดร.มยุรี 
ถนอมสุข 

-

4. โครงการประสานการเรียนรู้ เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพสู่ชุมชน 

- 5 แหล่งทุนภายใน คณะ ศษพ. ผศ.ดร.มยุรี 
ถนอมสุข 

-

5. โครงการคืนสู่เหย้าชาวลีลาศ - 150 แหล่งทุนภายใน คณะ ศษพ. ผศ.ดร.มยุรี 
ถนอมสุข 

-

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างแกนนําเพื่อสุขภาพของชุมชน
ผู้สูงอายุ 

- 30 แหล่งทุนภายใน คณะ ศษพ. ผศ.ดร.มยุรี 
ถนอมสุข 

-

7.  โครงการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 
2554 

821 39 แหล่งทุนภายใน คณะ ศษพ. ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา 

-

8.  โครงการพัฒนามาตรฐานและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหาร
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด พ.ศ. 2554 

- - สํานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา 

100,000

รวม 821 326   117,000 

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองค์กร
ระหว่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา งบประมาณ 
ไม่มี - - - -

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะศึกษาศาสตร์           
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 12 16 8

จํานวนคนที่ได้รับบริการ 2,046 2,379 1,147

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 224,000.00 1,369,200.00 117,000.00

มูลค่า (บาท) - -
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1.9.8 การบรหิารและการจดัการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 
จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชมุวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 36 28 47 
- จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 35 28 45

- จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ 1 - 2

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 15 16 23 
- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพในประเทศ 15 16 23 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ - - - 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพในระดับชาติ - 1 1 
- ด้านการวิจัย - - 1

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - -

- ด้านอ่ืนๆ - 1 -

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวชิาชีพในระดับนานาชาติ - - - 
- ด้านการวิจัย - - - 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอ่ืนๆ - - - 

คะแนนการประเมินผลผู้บรหิารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) N/A 4 N/A 

1.9.9 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2552 1)  การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย  
     (เริ่มเปิดใช้งานต้ังแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา) 

2)  คณะฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิต โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง จํานวน 1 สาขา ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาพลศึกษา จํานวน 30 คน   

3)  โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องปฏิบัติการสอน (Micro Teaching)   

2553 1)  โครงการจัดต้ังกองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  คณะฯ ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนคณะฯ จากท่านอธิการบดี
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0513.20501/0058 ลงวันที่ 13 มกราคม 2553 

2)  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิต โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นําร่อง จํานวน 2 สาขา  ได้แก่  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
การสอนคณิตศาสตร์ จํานวน 30 คน และสาขาพลศึกษา จํานวน 30 คน 

3)  โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการทางภาษา  

2554 1)  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่  จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 จํานวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา และ สาขา
พลศึกษาและสุขศึกษา  นับเป็นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูพันธุ์. ซึ่งนิสิตที่ได้รับคัดเลือกตาม
โครงการดังกล่าวจะได้รับการประกันการมีงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่โครงการกําหนด  โดยบรรจุเข้ารับราชการครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตาม
ภูมิลําเนาของนิสิต และระหว่างเรียนได้จะรับการพิจารณาสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นลําดับต้นๆ 
2)  การดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2554 ส่งผลให้อาจารย์ประจําของคณะฯ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น จํานวน 3 ราย จําแนกเป็นผู้ช่วยศาสตาจารย์ 2 ราย และรองศาสตราจารย์ 1 ราย และมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 1 ราย  
3)  คณะฯ มีการทําข้อตกลงเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก จํานวน 7 ฉบับ 
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1.10 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย  

ภาพอาคาร ชื่ออาคาร/ การใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ (ตรม.) 
รวมทางเดิน 

วันที่ก่อสร้าง 
 

งบประมาณ แหล่งเงิน 
ค่าก่อสร้าง 

 

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

1,938.00 7 มี.ค. 34 9,200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 
ปี พ.ศ. 

2532-2534 

 

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

24.00 30 พ.ค. 43 86,500 เงินรายได้
ปี พ.ศ. 2542 

 

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

16.00 1 ม.ค. 43 ประมาณ 
80,000 

ผู้ประกอบการ
ดําเนินการ 

 

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

16.00 1 เม.ย. 47 ประมาณ 
90,000 

ผู้ประกอบการ
ดําเนินการ 

 

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

120.00 19 มี.ค. 51 245,498 งบประมาณ
เงินรายได้  

ปี พ.ศ. 2551 

 

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

16.00 เม.ย. 51 130,000 ผู้ประกอบการ
ดําเนินการ 
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ภาพอาคาร ชื่ออาคาร/ การใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ (ตรม.) 
รวมทางเดิน 

วันที่ก่อสร้าง 
 

งบประมาณ แหล่งเงิน 
ค่าก่อสร้าง 

 

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

3,816.00 6 ต.ค. 52 24,095,000 งบประมาณ
เงินรายได้

ส่วนกลาง มก. 
พ.ศ. 2551 

 

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

40,000.00 - - -

รวม 8 45,946.00  33,926,998.00  

 

ลักษณะทางกายภาพของคณะ 
รายการ จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร) 

พื้นที่ท้ังหมด 45,946.00 

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นอาคาร 5,946.00 

- พื้นที่ใช้สอยท่ัวไป 40,000.00 

- พื้นที่สีเขียวภายในอาคาร - 

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นสีเขียวภายนอกอาคาร - 

พื้นที่ท้ังหมดที่เป็นถนน - 

ข้อมูลอาคาร 
ชื่ออาคาร ปีที่เริ่มใช้ พ้ืนที่ใช้สอย  

(ตารางเมตร) 
ลักษณะเป็นแบบอาคาร

ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 
1.  อาคารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์ พ.ศ. 2534 1,938.00 ไม่ใช่

2.  ศาลาพักผ่อน พ.ศ. 2543 24.00 ไม่ใช่ 

3.  ร้านบริการถ่ายเอกสาร พ.ศ. 2543 16.00 ไม่ใช่ 

4.  ร้านจําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2547 16.00 ไม่ใช่ 

5. โรงจอดรถยนต ์ พ.ศ. 2551 120.00 ไม่ใช่ 

6. ร้านจําหน่ายอาหาร พ.ศ. 2551 16.00 ไม่ใช่ 

7. อาคารปฏิบัติการ 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

พ.ศ. 2552 3,816.00 ไม่ใช่ 

8.  ฟาร์มศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2534 40,000.00 ไม่ใช่ 
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บทที่ 2 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2554  
 ปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ดําเนินงานตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่  การเรียน   

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได้ ดังนี้  

  ด้านการเรียนการสอน : เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 4 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 3 หลักสูตร  จําแนกเป็น ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (ภาคปกติ 1 หลักสูตร และภาคพิเศษ 1 หลักสูตร) 
และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2554 ทั้งสิ้น 198 รายวิชา  
แบ่งเป็น ภาคต้น 89 รายวิชา  ภาคปลาย 97 รายวิชา  และรายวิชาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวม 15 รายวิชา  
แบ่งเป็น ภาคต้น 11 รายวิชา และ ภาคปลาย 4 รายวิชา (ไม่รวมรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนให้กับนิสิต
ภาคพิเศษ จํานวน 13 รายวิชา) 

  ด้านการวิจัย : มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น    
28 โครงการ  โดยได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจากภายใน จํานวน 1,460,000.00 บาท และได้รับเงินอุดหนุนวิจัยจาก
ภายนอก จํานวน 6,780,500.00 บาท  รวมเงินที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  เป็นเงินทั้งสิ้น 
8,240,500.00 บาท  ซึ่งเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) จํานวน 37.50 คน  คิดเป็นเงิน
สนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจํา เท่ากับ 219,746.67 บาท   

  ด้านการบริการวิชาการ : อาจารย์ประจําของคณะฯ มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม   
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนําความรู้และประสบการณ์ในการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียน  
การสอน และวิจัย  โดยในปีการศึกษา 2554 บุคลากรของคณะฯ มีการให้บริการวิชาการทั้งสิ้น 8 โครงการ โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 1,191,500.00 บาท  จํานแนกเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จํานวน 1,170,00.00 บาท  และคณะฯ ให้การสนับสนุน จํานวน 
21,500.00 บาท  คิดเป็นรายรับจริง (10% จากแหล่งทุนภายนอก) ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ 117,000 บาท 

  ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : คณะฯ มีการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในส่วนที่
คณะฯ จัดเอง  และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการกับกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น รวมทั้งสิ้น 
20 โครงการ 
 นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะ เพื่อให้สามารถ
บริหารงานได้สอดคล้องกับจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานต่อไป 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวชิา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) นั้น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับ
หน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ              
9 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนด 

จํานวน 24 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมิน   

ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 

4.54  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 2.1 

ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554  

ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบ จํานวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบณัฑิต  8 4.24 3.75 ดี ดี

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  3 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่4  การวจิัย  3 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแกสั่งคม  2 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ  4 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

คะแนนผลการประเมิน 24 4.75 4.54 ดีมาก ดีมาก 
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ตารางที่ 2.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554  

ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แยกรายองประกอบและตัวบ่งชี้ (ป.1) 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.74 4.52 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.75 4.54 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 5.00 5.00 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 8 8   5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 4.25 3.75 

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

5 ข้อ 5 5   
4.00 4.00

2.2  อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60 23.50 
52.81 

23.50 
52.81   4.40 4.40 

44.50 44.50 

2.3  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  
(ปีการศึกษา 2553 =(3/43)*100 = 6.977 
อัตราเพิ่ม = 10.112-6.977 = 3.135 คิดค่า
คะแนน = (3.135*5)/6 = 2.61) 

ผลต่างค่า
ร้อยละ 6 

4.50 

10.112 

4.50 

10.112   2.61 2.61 44.50 44.50 

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

6 ข้อ 6 6   
4.00 4.00

2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

7 ข้อ 7 7   
5.00 5.00

2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

7 ข้อ 7 5 
(ไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 

ข้อ 6 และ ขอ้ 7)

  5.00 3.00 

2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

6 ข้อ 6 6   
5.00 5.00

2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

4 ข้อ 4 2 
(ไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 

ข้อ 3 และ ขอ้ 4)

  4.00 2.00 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 5.00 4.67 

3.1  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ 7 6 
(ไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน

ข้อ 5) 

  5.00 4.00 

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
 

6 ข้อ 

 

6 

 

6 

 

 
 

 
 

5.00 
 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

3.3  ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

5 ข้อ 5 5   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 5.00 5.00 

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

7 ข้อ 7 7   
5.00 5.00

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 6   
5.00 5.00

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

75,000 
บาท/คน 

8,240,500 219,746 

.67

8,240,500 219,746 

.67 
  5.00 5.00 

37.50 37.50 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 

5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

5 ข้อ 5 5   
5.00 5.00

5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 5 5   
5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 
5 5   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 5.00 5.00 

7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

7 ข้อ 7 7   5.00 5.00 

7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5 5   5.00 5.00 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 5   5.00 5.00 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 6 6   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 7 7   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ 9 9   5.00 5.00 
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน          
ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 
 

ตารางที่ 2.3  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

1.1   กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 8 8   5.00 5.00

รวม 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี      ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10        (พ.ศ.2552-2555) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน  
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ  วัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ          ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 

ผลการดําเนนิงาน  
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทุกรอบ 5 ปี เพื่อกําหนดทิศทาง     

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

2. แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําคณะเรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอด 
ไปยังบุคลากรภายในคณะผ่านการประชุมใหญ่ประจําปีของคณะเมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 (1.1.2-1) รวมทั้ง
ขึ้นเว็บไซต์คณะที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ (1.1-2-2) เพื่อเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในคณะ     
ได้รับทราบทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ 

3. รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ได้นําแผนกลยุทธ์ไปจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ได้แก่ แผนปฏิบัติการ       
ด้านวิชาการ แผนปฏิบัติการด้านวิจัย แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ แผนปฏิบัติการด้านบริหารจัดการ 
และแผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละส่วนจะแตกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนให้เห็นถึง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การจัดทําคําของบประมาณประจําปี ซึ่งยืนยันความเป็นระบบ และความ
สอดคล้องเชิงการถ่ายโอนภารกิจลงสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน (1.1-3-1) 
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4. มีการกําหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานแบ่งเป็น       
3 ระดับ คือ 1) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับปฏิบัติการ เพื่อกํากับตรวจสอบดูความลุล่วงในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนปฏิบัติการ 2) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับกลยุทธ์ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จภาพรวมระดับกลยุทธ์ และ 
3) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับเป้าประสงค์ เพื่อกํากับติดตามความสําเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งไป (1.1-4-1) 
โดยมีการนําตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกถ่ายทอดลงไปในแต่ละแผนด้วย เพื่อให้รับประกัน
คุณภาพได้ผสมผสานไปกับการทํางานปกติ 

5. รองคณบดีที่ กํากับการดําเนินงานในแต่ละภารกิจ จะเป็นผู้ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะกับ          
หัวหน้าภาควิชา ให้สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย โดยจะมีการกํากับติดตามกันเป็นลําดับ
ช้ันอย่างเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภาคส่วนได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการครบถ้วนสมบูรณ์ 

6. คณะกรรมการประจําคณะซึ่งมีผู้แทนจากทุกภาควิชา และสํานักงานเลขานุการ จะมีการประชุมร่วมกัน
ทุกเดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน (1.1-6-1) และ        
เมื่อใกล้ครบรอบการบริหารงานของคณบดี  คณบดีและรองคณบดีทุกฝ่ายจะร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาเสนอ    
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี พร้อมทั้งพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะและ       
ให้ข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  แล้วนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา ตามลําดับ 
(1.1-6-2)  

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

8. คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย ร่วมกันนําข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประจําคณะไปทบทวนปรับปรุง    
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมทั้งนําเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ประจําปีของคณะเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และก้าวต่อไปของคณะ (1.1-8-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตาม     
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรอื 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 
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  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 รายงานผลการทํา SWOT Analysis คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

1.1-1-2 แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 

1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2555 และ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 13 มถินุายน 2555 

1.1-2-1 รายงานการสัมมนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วันที่16-18 มีนาคม 2555 

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

1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจําปีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.1.4-1 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

1.1-5-1 นโยบายการกํากับติดตามการปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะศกึษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 

1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประจําปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 

1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 

1.1-8-1 -  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2555  
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พ.ศ. 
2556-2559 ในคราวประชุมครัง้ที่ 2/2555 เมือ่วันพุธที่ 29 กมุภาพันธ์ พ.ศ 2555 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2555  
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ 2555  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2555  
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ 2555 
- ร่างนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555-2559 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 
2.4 

ตารางที่ 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

5 ข้อ 5 5   
4.00 4.00

2.2   อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60 23.50 
52.81 

23.50 
52.81   4.40 4.40 

44.50 44.50 

2.3   
 

อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  
(ปีการศึกษา 2553 =(3/43)*100 = 6.977
อัตราเพิ่ม = 10.112-6.977 = 3.135 คิดค่า
คะแนน = (3.135*5)/6 = 2.61)

ผลต่างค่า
ร้อยละ 6 

4.50 

10.112 

4.50 

10.112   2.61 2.61 44.50 44.50 

2.4   
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

6 ข้อ 6 6   
4.00 4.00

2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

7 ข้อ 7 7   
5.00 5.00

2.6   ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

7 ข้อ 7 5 
(ไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 

ข้อ 6 และ ขอ้ 7)

  5.00 3.00 

2.7   ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

6 ข้อ 6 6   
5.00 5.00

2.8   ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

4 ข้อ 4 2 
(ไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน 

ข้อ 3 และ ขอ้ 4)

  4.00 2.00 

รวม 4.25 3.75

ผลการประเมิน ดี ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบตัิที่กําหนด  โดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมินตามตัวบ่งชี้
กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

    (หมายเหต ุ: สําหรับหลักสูตรเกา่หรือหลกัสูตรปรับปรงุที่ยงัไมไ่ด้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปกีารศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งขอ้ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลกัสูตรอยา่งน้อย ตามกรอบเวลา
ที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณหีลักสูตรที่ดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้องควบคุมกํากบัให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทีก่ําหนด    ในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งขอ้ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทกุหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณหีลักสูตรทีด่ําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคมุกํากับ
ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทกุตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวจิัยทีเ่ปดิสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทัง้หมดทุกระดับการศกึษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจัยทีเ่ปดิสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) มี
จํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูใ่นหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เตมิเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีการดําเนินตามระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติ ที่ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยกําหนดขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน (2.1.1-1)         
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การเปิดหลักสูตร 

1) หลักสูตรที่จะเปิดต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผนของมหาวิทยาลัย 

2) กระบวนการเปิดหลักสูตร  จะต้องเสนอหลักคิดและความพร้อม  โดยสาระสําคัญหลักแสดงถึง 
ความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตร ความพร้อมด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย   
เป้าหมายการผลิตบัณฑิต  และความต้องการของสังคม 

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

การปรับปรุงหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตร  จะเป็นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร  อาทิ  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และระบบการศึกษา  โดย
หลักสูตรปรับปรุงจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ  คณะกรรมการวิชาการ       
ของมหาวิทยาลัย  และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนนําเสนอ สกอ. 

โดยในปีการศึกษา 2554  คณะฯ ดําเนินการขอปรับปรุงหลักระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร  ได้แก่  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  เนื่องจากหลักสูตรเริ่มใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2551  จึง
ดําเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)  ทั้งนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อ  
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 ได้พิจารณาเห็นชอบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ตามมติที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และครั้งที่ 8/2555      
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้ยังดําเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอีก      
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  เนื่องจากหลักสูตร
เริ่มใช้มาต้ังแต่ ปีการศึกษา 2550 จึงดําเนินการขอปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร เพื่อให้เป็นไป
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุม        
ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรตามมติ          
ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (2.1.1-2)  ซึ่งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ    
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยคํานึงถึงความพร้อมของอาจารย์ประจําหลักสูตร ความพร้อม
ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย เป้าหมายการผลิตบัณฑิต และความต้องการของสังคม 
(2.1.1-3) 

 
2. คณะฯ มีการดําเนินตามระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย    

ในการปิดหลักสูตร  คณะฯ จะดําเนินการเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ   
จากคณะกรรมการประจําคณะ ก่อนเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในปีการศึกษา 2554  
คณะฯ ได้ดําเนินการขอปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดทําหลักสูตรใหม่ที่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและมีความทันสมัยกว่าขึ้นมาแทน (2.1.2-1) 

 3. หลักสูตรเดิมของคณะฯ ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  โดยคณะกรรมการการศึกษาของคณะ มีหน้าที่ในการกํากับดูแลให้การบริหาร
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (2.1.3-1) และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 มีการดําเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.1.3-2) 

 4. คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (2.1.3-1) และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลา       
ที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ (2.1.4-1) 

 5. เมื่อดําเนินการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ที่กําหนดแล้ว  คณะฯ ยังมีการพัฒนา
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 ควบคู่กันไปด้วย (2.1.4-1) 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
4 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ก) 2 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร มีนิสิต
รวมทั้งหมด 1,166 คน  แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 1,032 คน  ระดับปริญญาโท 89 คน และระดับปริญญาเอก  
45 คน (2.1.5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1.1-1 Flow Chart  ขัน้ตอนการเปิด ปรับปรงุ และปิดหลักสูตร

2.1.1-2 เอกสารการเสนอขอปรับปรงุหลักสูตร
- หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และชุมชน  3 

- หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และชุมชน) และ  

- หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการความรู้)   

2.1-1-3 ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตร  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 

2.1.2-1 เอกสารแสดงการขอปดิหลักสูตร ศษ.ม. (การจัดการเรยีนรู)้

2.1-3.1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 33/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะฯ  
ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 และคําส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 41/2554  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะฯ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554  

2.1.3-2 (ร่าง) หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554  ตามกรอบ TQF

2.1.4-1 จดหมายเชญิผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมปรบัปรุงหลกัสูตร  หรือวจิัยสถาบนั 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ  
ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ  

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ขอ้ตามเกณฑ์ทั่วไปและ

ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1.5-1 ตารางแสดงจํานวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หรือ 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา            

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 38 คน 
ลาศึกษาต่อ 7 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 21 คน และปริญญาเอก 24 คน โดยอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 1 คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอก และปฏิบัติงานกับคณะ 8 เดือน   สําหรับในปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีอาจารย์ประจํา           
ที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 38 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 22 คน และปริญญาเอก 21 คน 

  เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก =  
 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก
x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
737.5

23.5 ×
+

  =  52.81 
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แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้จากข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

  คะแนนที่ได้ =  5
60
52.81×   =  4.40  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
สกอ. ที่ 

2.2 
21 48.84 23.50 52.81 4.07 4.40 60.00 ไม่บรรล ุ 60.00

38+5 37.5+7 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 
สกอ. ที่ 

2.2 
21 48.84 23.50 52.81 4.07 4.40 60.00 ไม่บรรล ุ 60.00

38+5 37.5+7 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่

http://www.person.ku.ac.th/ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาํที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 6 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ        

ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็น  

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 38 คน 
ลาศึกษาต่อ 7 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน รองศาสตราจารย์ 5 คน โดยอาจารย์
ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ 1 คน ปฏิบัติงานกับคณะไม่ถึง 9 เดือน และไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
เป็นศาสตราจารย์ 

  สําหรับในปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง     
จํานวน 38 คน ลาศึกษาต่อ 5 คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน รองศาสตราจารย์ 3 คน 
และไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2 
 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    

 

 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
× 100

7)+(37.5
5.4 - ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
× 100

5)+(38
3   = 10.11 - 6.98 = 3.14 

 คะแนนที่ได้   =  5
6

3.14 ×   =   2.61 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่2.3 3 6.98 4.50 10.11 1.16 2.61
 

6 ไม่บรรล ุ 6

43 44.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่2.3 3 6.98 4.50 10.11 1.16 2.61
 

6 ไม่บรรล ุ 6

43 44.50 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 
http://www.person.ku.ac.th/ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท์ั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์

   2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   3. มีสวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพทีด่ี และสร้างขวญัและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูข้องนิสิต ตลอดจนการปฏิบัตงิานที่
เกี่ยวข้อง 

   5. มีการให้ความรูด้้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

   6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรงุการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2554  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร       

สายสนับสนุน เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับองค์กร  ดังนี้ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์    
ดังแสดงรายละเอียดในเอกสารแผนการอัตรากําลัง 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 (2.4.1-1) และการขอปรับปรุงข้อมูล 
แผนอัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) สายสนับสนุน (2.4.1-2) 

2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่เป็นการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะ       
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด เช่น การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร (2.4.2-1) การกําหนดเส้นทางเดิน
ของตําแหน่งชํานาญการ โดยบุคลากรมกีารเตรียมความพร้อมด้วยการทํางานวิจัยเพื่อเตรียมขอตําแหน่งชํานาญการ 
และมีการจัดวางคนลงตําแหน่งงานที่เหมาะสม (2.4-2-2 และ 2.4.2-3)   การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม 
(2.4.2-4)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับหน่วยงาน (2.4.2-5) 

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้            
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนทุนลาศึกษาต่อสําหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (2.4.3-1)   
และกําหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับเงินเดือนค่าจ้างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
สมทบในส่วนของนายจ้างเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับสวัสดิการในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย    
(2.4.3-2)  อีกทั้งมีการส่งเสริมให้บุคลากร   เข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ    
สร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรสามารถทํางาน   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข  โดยการจัดสรร
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อผู้ปฏิบัติงาน 1 คน และ  จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ตู้เย็น  กาแฟ/เครื่องดื่ม ไว้บริการ  
เป็นต้น (2.4.3-3)  นอกจากนี้ยังมีการเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (2.4.3-4) 

4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน นําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  โดย     
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จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีตามโปรแกรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
แล้วดําเนินการให้ผู้ เกี่ยวข้องจัดทําแผนพัฒนากระบวนงาน และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน           
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยกําหนดเป็นเกณฑ์การประเมินการพัฒนางานตามสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละปี (2.4.4-1) 

5.  ผู้บริหารของคณะฯ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้ถือปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทั้งเผยแพร่จรรยาบรรณฯ สู่บุคลากรผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ (2.4.5-1) 
และมอบหมายคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์   
ของคณะฯ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณฯ ของบุคลากรให้เกิดความเรียบร้อยในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
(2.4.5-2) 

6. คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร        
สายสนับสนุน (2.4.6-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่2.4 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่2.4 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4.1-1 แผนการอัตรากาํลัง 4 ปี พ.ศ. 2552-2555

2.4.1-2 การขอปรับปรุงข้อมูลแผนอัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) สายสนับสนุน 

2.4.2-1 เอกสารการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร 

2.4.2-2 แบบเสนอขอรบัทุนอุดหนุนวิจยัคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  พ.ศ. 2554-2555  

2.4.2-4 แบบเก็บข้อมูลดิบ “การพัฒนาบุคลากร”

2.4.2-5 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

2.4.3-1 โครงการพัฒนาบุคลากร

2.4.3-2 -  เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยอนุมตัิในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 8/2553 เมือ่วันจันทร์ที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
-  เอกสารการปรับแผนเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปี พ.ศ. 
2555 
-  เอกสารการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.4.3-3 -  ภาพถ่ายการเข้ารว่มกิจกรรม ณ ห้องกิจกรรมพลศึกษา และห้องสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 
-  ภาพถ่ายส่ิงอาํนวยความสะดวกในการปฏิบัตงิาน สํานักงานเลขานุการ 

2.4.3-4 ใบประกาศเกียรติคุณ/ โล่รางวลั

2.4.4-1 แผนการเสริมสร้างสมรรถนะสาํหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  และ รายงานผล
การเข้ารว่มอบรม/นํามาใช้ประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน 

2.4.5-1 เว็บไซต์คณะฯ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/conduct.html   

2.4.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ฯ พ.ศ. 2554-2555 

2.4.6-1 ผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการจดัการหรอืจัดบรกิารเพื่อให้นิสิตมีเครือ่งคอมพิวเตอร์ใชใ้นอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

   2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้

งานแก่นิสิตทกุปีการศึกษา (ขอ้มูลจากกองแผนงาน) 

   3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   4.  มีบรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอืน่ๆ อย่างนอ้ยในด้านงานทะเบยีนนิสิตผ่านระบบเครอืข่าย
คอมพวิเตอร ์การบรกิารอนามยั และการรกัษาพยาบาล การจดัการหรอืจดับริการด้านอาหารและสนาม

กีฬา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

   5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างนอ้ยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจดัของเสีย การจัดการขยะ รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์ปอ้งกันอคัคีภัย
ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   6.  มีผลการประเมนิคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ํากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 6 มาใชเ้ป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผูร้ับบรกิาร 

ผลการดําเนนิงาน 
   1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์           
ในการเรียน โดยจัดบริการไว้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ และส่วนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 141 เครื่อง 
จําแนกเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60 เครื่อง  ห้องปฏิบัติการทางภาษา 61 เครื่อง และศูนย์การเรียนรู้       
20 เครื่อง   โดยในปีการศึกษา 2554  คณะฯ มีค่า FTES ของนิสิตทุกระดับช้ัน เท่ากับ 934.81  คิดเป็น 6.63 
FTES ต่อเครื่อง (2.5.1-1)  และหากคิดจํานวน FTES ของนิสิตแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้อง
เทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี จะมีการจัดบริการคอมพิวเตอร์นับรวม notebook และ mobile device 
ต่าง ๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับมหาวิทยาลัย (ข้อมูลจากการสํารวจของกองแผนงาน ในปี
การศึกษา 2554) คิดเป็น 0.45 FTES ต่อเครื่อง (2.5.1-2) 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์กําแพงแสนมีการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ   
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา  โดยในส่วนของ           
คณะศึกษาศาสตร์ฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตของคณะเข้าใช้บริการกับส่วนกลางวิทยาเขตกําแพงแสน  (2.5.2-1) 

3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต  ทั้งในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการภาษา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนปฏิบัติแบบจุลภาค  อุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ     
เป็นต้น (2.5.3-1) 

4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น เช่น ด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์         
การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  วิทยาเขตฯ มีการ   
จัดให้บริการโดยส่วนกลางวิทยาเขต  ส่วนคณะฯ มีการจัดให้บริการเพิ่มเติมเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นิสิต       
และผู้ใช้บริการทั่วไป  โดยให้บุคคลภายนอกเช่าที่ราชพัสดุบริเวณด้านข้างคณะฯ เพื่อให้บริการอาหาร อาหารและ
เครื่องดื่ม  และให้บริการถ่ายเอกสาร เพิ่มเติม (2.5.3-1) 

5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2.5.5-1)  นอกจากยังมีการ   
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วางมาตรการรักษาความปลอดภัยของคณะฯ โดยการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อย 
นอกเวลาราชการปกติ ทั้งวันทําการและวันหยุดราชการ  และมีการประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัย          
ที่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (2.5.5-2) และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานแล้ว  ทั้งนี้คณะฯ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันด้วยแล้ว 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  โดยใน        
ปีการศึกษา 2554  นิสิตประเมินผลการดําเนินการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ   
ในส่วนของคณะฯ แล้วมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.07 (2.5.6-1) 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ      

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ  ดังรายละเอียดเอกสารรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง (2.5.7-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 

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

และข้อมูลจํานวนคอมพิวเตอรค์ณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่จดัให้บรกิารสําหรับนิสิต 

2.5.1-2 ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ สกอ. ที ่2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ โดย
กองแผนงาน มก. 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.5.2-1 การบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 

(ข้อมูลจากสํานกัหอสมุดที่ http://www.lib.ku.ac.th/) 

2.5.3-1 ภาพถ่ายอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกที่จัดให้บรกิารด้านกายภาพของคณะฯ 

2.5.5-1 ภาพถ่ายแสดงระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย คณะศึกษาศาสตร์และ      พัฒน
ศาสตร์ 

2.5.5-2 เอกสารแสดงมาตรการรกัษาความปลอดภัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

2.5.6-1 ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม      การ
เรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2554 

2.5.7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ. 2554-2555

  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุกหลกัสูตร 

   2.  ทุกรายวชิาของทุกหลกัสูตรมรีายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

   3.  ทุกหลกัสูตรมรีายวิชาที่ส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรยีนหรือจากการทําวิจัย 

   4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา     มีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

   5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา    การเรียน
การสอน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ         แต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล    การ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในทุกหลักสูตร นิสิตมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  โดยวิธีการจัดสัมมนา อภิปรายกลุ่ม 
โครงงาน (2.6.1-1)  

2. ในทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาปรากฏในประมวลการสอน ซึ่งมีการจัดทําก่อนเปิดการสอน   
ในแต่ละภาคการศึกษา และแจกนิสิตทุกคนในคาบแรกของการเรียน (2.6.2-1) 

3. ทุกหลักสูตรมีการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน โดยหลักสูตรปริญญาตรี 
มีการฝึกงานทั้งในฟาร์มศึกษาศาสตร์และฝึกงานภายนอก (2.6.3-1 และ 2.6.3-2)  หลักสูตรปริญญาโทมีการฝึก
ปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม (2.6.3-3)   และหลักสูตรปริญญาเอกมีการฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน 
(2.6.3-4) 

4. คณะฯ มีการเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนด้วยการส่งนิสิตไปฝึกงานภายนอก (2.6.4-1) ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ (2.6.4-2) ทุกภาคการศึกษา และเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาบรรยายพิเศษ (2.6.4-3)  

5. คณะฯ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน (2.6.5-1, 2.6.5-2 และ 2.6.5-3) 

6. มีการปฏิบัติตามนโยบายทางมหาวิทยาลัยที่จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน โดยมี         
ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอน   
ในภาคการศึกษาต่อไป (2.6.6-1)  

7. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ        
การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป (2.6.7-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 2.6 7 ข้อ 5 ข้อ 5.00 3.00 7 ข้อ ไม่บรรล ุ 7 ข้อ

หมายเหตุ :   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 คือ  มีการประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่คุณภาพการจัดการเรยีนการ
สอนไม่ครบทุกรายวิชา และ ขอ้ 7 สืบเนื่องจาก ข้อ 6 ทําให้ไม่มีผลการประเมินที่จะนํามาปรับปรงุการ
จัดการเรยีนการสอนได้ครบทกุรายวิชา 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.6.1-1 เล่มหลักสูตร และ แฟ้มข้อมูล มคอ.3 ประจําปีการศึกษา 2554

2.6.2-1 แฟ้มข้อมูล มคอ.3 และ มคอ.5 ประจําปีการศึกษา 2554

2.6.3-1 มคอ.3  รายวิชา 02181361

2.6.3-2 แฟ้มเอกสารฝกึประสบการณว์ชิาชีพภายนอก มคอ.3 รายวิชา 02190593 และงานวิจัยในชั้น
เรียนของนิสิต 

2.6.3-3 มคอ.3  รายวิชา 02190592

2.6.3-4 มคอ.3  รายวิชา 02190692

2.6.4-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานภายนอกระดับปริญญาตรี

2.6.4-2 เอกสารโครงการศึกษาดูงาน

2.6.4-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานและหนังสือตอบรับ โครงการ Reaching English Goals 
และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการใช้โปรแกรม Macthematica 
 

2.6.5-1 รายงานการวิจยัการจัดทําข้อมลูระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเครอืข่าย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มก. กพส. 

2.6.5-2 ผลการวิจัย เรื่อง Using Web 2.0 for Innovation and Information Tecnology in 
Education Course 

2.6.5-3 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในเวบ็ไซต์ของภาควิชา ที่ www.pe.edu.kps.ku.ac.th/ มคอ.3
รายวิชา 01172491 ระเบียบวิธวีิจัยพื้นฐานทางพลศึกษา 

2.6.6-1 แบบสรุปผลการประเมินการสอน ประจําปีการศึกษา 2554

2.6.7-1 แฟ้มข้อมูล มคอ.5 ประจําปีการศึกษา 2554
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วบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พงึประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตอย่างนอ้ยสําหรับ
ทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

   2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

   3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ     ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

   4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม    การ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือ    ที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

   5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัด   โดยคณะ

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่   ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (2.7.1-1)  และ              

ในปีการศึกษา 2554 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครบรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร     
ได้จัดทําวิจัยเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เรียบร้อยแล้ว (2.7.1-2) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการ
จัดทําวิจัยสถาบันสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และนําส่งหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการ
พิจารณาดําเนินการของหน่วยงานเป็นประจําทุกปี (2.7.1-3) 

2. คณะกรรมการการศึกษาคณะฯ และภาควิชาต่างๆ มีการนําข้อมูลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและ
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สิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ และ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (2.7.2-1) เช่น การปรับจํานวนหน่วยกิต ปรับรายวิชา เป็นต้น    

3. คณะฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ       
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีกองทุนพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดทํา
เว็บไซต์ของคณะฯ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (2.7.3-1) นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรทรัพยากรในการจัด    
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพนิสิต ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการ
เรียนแบบจุลภาค และศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย  ซึ่งนิสิตสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย     
(2.7.3-2) 

4. คณะฯ มีระบบและกลไกส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการกําหนดเงื่อนไขให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติ ได้แก่ 
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2554 (2.7.4-1) และประมวลภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (2.7.4-2) 

5. คณะฯ มีการจัดต้ังศูนย์คุณธรรมจริยธรรม มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและจัดทําแผน     
การสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต และในระดับบัณฑิตศึกษาได้จัดทําโครงการปฐมนิเทศ (2.7.5-1) 

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม ค1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน 
7. มีการฝึกทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์ โดยจัดการเรียนการสอน     

ในรายวิชา 02190597 และรายวิชา 02190694 (2.7.7-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ ตาม
เกณฑ์ทัว่ไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑท์ั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.7-1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่องแต่งตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร และ 

คําส่ัง ศษพ. ที่ 33/2554  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 และคําส่ัง ศษพ. ที่ 41/2554  ลงวันที่ 20 
กันยายน 2554   เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

2.7.1-2 รายงานการวิจยัสถาบัน
- ศักยภาพและทิศทางในการผลิตบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจดัการหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการเรยีนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

2.7.1-3 วิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2554 

2.7.2-1 - แบบในการเสนอขอปรับปรงุแก้ไขหลักสูตร เพื่อเสนอมหาวทิยาลัย การปรบัปรุงแก้ไขหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
- แบบเสนอขอปรับปรงุหลักสูตร ศษ.บ.(การจดัการเรียนรู้) และหลักสูตร ปร.ด.(การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

2.7.3-1 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/ 

2.7.3-2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

2.7.4-1 - สูจิบัตร งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2554  
- มคอ.3 รายวิชา 02181491 และ รายวิชา 01172491 

2.7.4-2 ประมวลภาพกจิกรรมการเข้ารว่มประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

2.7.5-1 - แฟ้มข้อมูลโครงการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม ปกีารศึกษา 2554 
- โครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบ โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์ และ โครงการก้าวแรกสู่ 
HCRD ระดับปริญญาตร ี

2.7.7-1 มคอ.3 รายวิชา 02190597 และรายวิชา 02190694
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจ่ัดให้กับนสิิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลกัษณ์
อักษร 

   2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ตอ้งการส่งเสริมตามข้อ 1
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย ์นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถงึทัง้คณะ 

  3. มีโครงการหรอืกิจกรรมสง่เสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างนอ้ยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกีย่วกับนสิิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดเจน  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการให้คําปรึกษาของคณะฯ ขึ้นมา
กํากับดูแล (2.8.1-1) และมีการจัดทําแผนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิต   
เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินบรรลุตามเป้าหมาย (2.8.1-2) 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1  
ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ (2.8.2-1) 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน (2.8.1-2) 

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

ปีการศึกษา 2554 คณะฯ ยังไม่มีนิสิตที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการยกย่องชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยองค์กรระดับชาติ 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 2.8 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 2.8 4 ข้อ 2 ข้อ 4.00 2.00 4 ข้อ ไม่บรรล ุ 4 ข้อ

หมายเหตุ :   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 และ ข้อ 4  เนื่องจากไม่มีการระบุตัวบ่งชี้และเปา้หมายความสําเร็จของ
โครงการที่เกี่ยวข้องการสง่เสริมการพัฒนาพฤตกิรรมด้านคุณธรรม และ การประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์    
ที่กําหนด 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.8-1-1 - คําส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน 

ที่ 29/2553 เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและการให้คําปรึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และ คําส่ังคณะฯ ที่ 45/2554 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2554 
- เอกสารแสดงคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์สําหรบันิสิตของภาควิชาครุศึกษา 
- เว็บไซต์ภาควชิา ที่ www.pe.edu.kps.ku.ac.th/ และประกาศภาควิชาพลศึกษาและกีฬา เรื่อง 
ข้อกําหนดพฤตกิรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกฬีา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มก. กพส. 

2.8.1-2 - โครงการก้าวแรกสู่ HCRD ครั้งที่ 2
- รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการด้านการพัฒนานิสิต ภาควิชาครุศึกษา 
- โครงการนิสิตพลศึกษาต้นแบบ 

2.8.2-1 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนิสิต
- เว็บไซต์คณะฯ ที่ www.edu.kps.ku.ac.th/  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          68 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง      
ตารางที่ 2.5 
 

ตารางที่ 2.5  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

3.1   ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ 7 6 
(ไมผ่่านเกณฑม์าตรฐาน

ข้อ 5) 

  5.00 4.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 6 ข้อ 6 6   5.00 5.00 

3.3   ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี 

5 ข้อ 5 5   5.00 5.00 

รวม 5.00 4.67 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมลูข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการจดับรกิารให้คําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชวีิตแก่นิสิต 

   2.  มีการจดับรกิารข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่นิสิต 

   3.  มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

   4.  มีการจดับรกิารข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า 

  5.  มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณใ์ห้ศิษย์เกา่ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   6.  มีผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกขอ้ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

   7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บรกิารมาใช้เป็นขอ้มูลในการพัฒนาการจดับรกิารที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต   

แก่นิสิต โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตทุกช้ันปี มีการจัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้
คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ดังแสดงในคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 
ประจําปีการศึกษา 2554 (3.1.1-1) และสรุปรายงานการดําเนินโครงการสัมมนาอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (3.1.1-2)  นอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการประจํา ประกอบด้วย 
นักวิชาการศึกษา ที่คอยให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ตารางเรียน/       
แผนการเรียน และเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป็นที่นิสิตต้องดําเนินการ  นักวิชาการศึกษาหน่วยพัฒนานิสิต ที่ให้
คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานิสิต และ นักวิชาการศึกษาหน่วยพัฒนาหลักสูตร/หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นิสิต ที่จะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต โดยนิสิต
สามารถมาติดต่อขอรับคําปรึกษาแนะนําได้ทุกวันทําการ ต้ังแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ ณ ห้องบริการ
การศึกษา สํานักงานเลขานุการ (3.1.1-3) 

2. คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตใน 3 ช่องทาง คือ 1) ผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าอาคารทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 (3.1.2-1)  2) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (3.1.2-2) และ 3) ผ่านระบบสังคมเครือข่าย (Social Network) ที่ group facebook: งานบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3.1.2-3) 

3. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตโดยดําเนินการ        
ในรูปแบบของโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนานิสิต เช่น โครงงานค่ายพัฒนาคุณลักษณ์นิสิตศึกษาศาสตร์และ  
พัฒนศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตต่างสถาบัน โครงการครุอาสาพัฒนาชุมชน โครงการแข่งขันตอบปัญหา
ด้านคณิตศาสตร์ โครงการแข่งขันทักษะ Crossword เป็นต้น นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์        
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนานิสิตทั้งในด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และจิตอาสาอย่าง     
ควบคู่กันไป (3.1.3-1) 

4. คณะฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าใน 2 ช่องทาง คือ  1) ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และ 2) ผ่านระบบสังคมเครือข่าย (Social Network) ที่ group 
facebook: งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการศิษย์เก่าเพื่อประสานงานและจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า    
แต่เนื่องด้วยเกิดปัญหาเรื่องอุทกภัยทําให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ชะลอการจัดไปดําเนินการในปีถัดไป (3.1.4-1) 

5. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการศิษย์เก่าเพื่อประสานงาน
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และจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่า แต่เนื่องด้วยเกิดปัญหาเรื่องอุทกภัยทําให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้     
ชะลอการจัดไปดําเนินการในปีถัดต่อไป แต่มีการรวบรวมทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ํา
ท่วมเป็นการทดแทน (3.1.5-1) 

6. คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการระบบการดูแลให้คําปรึกษาแนะนํานิสิตและการ  
ประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โดยได้ระดับคะแนน 4.23 และ 4.45 
จากคะแนนเต็ม 5 (3.1.6-1) 

7. คณะฯ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ   
ที่สนองความต้องการของนิสิต (3.1.7-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 3.1 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 4.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

หมายเหตุ :   ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 เนื่องจากไม่มีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับศิษยเ์ก่าในรอบปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากเกิดอทุกภัย 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1.1-1 คําส่ังแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรกึษานิสิต

3.1.1-2 สรุปการดําเนินโครงการสัมมนาอาจารยท์ี่ปรกึษา ปีการศึกษา 2554

3.1.1-3 ใบบอกลกัษณะงานสํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี 2554

3.1.2-1 เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1.2-2 Group Facebook ของงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

3.1.2-3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

3.1.3-1 สรุปโครงการตา่งๆ ฝ่ายพัฒนานิสิต

3.1.4-1 เว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

3.1.5-1 Group Facebook ของชุมนุมศิษย์เก่า คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

3.1.6-1 ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ขอ้ 1-3

3.1-7-1 การนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการไปปรับปรุงแก้ไข

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. คณะจัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทกุด้าน 

   2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

   3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต
อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรกัษาสิง่แวดล้อม 
-  กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมสง่เสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

   4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครอืข่ายพัฒนาคณุภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวทิยาลัย
และมีกิจกรรมรว่มกัน 

   5. มีการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

   6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนานิสิต 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน อันได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยกิจกรรมที่จัดดําเนินการให้แก่นิสิตด้านการพัฒนานิสิต 
มีกิจกรรมที่ครอบคลุมและพัฒนานิสิตในทุกด้าน (3.2.1-1) 

2. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยมีการ         
จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาผู้นํานิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ยังมีการให้ความรู้และทักษะทางด้านการ
ประกันคุณภาพ นิสิตได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวงจร PDCA ในการทําโครงการต่างๆ และให้ผู้นํานิสิตถ่ายทอดองค์ความรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นิสิตในสาขาของตนเองต่อไป นอกจากนี้คณะยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ       
งานประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะของเอกสารคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจัดไว้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตนเอง (3.2.2-1) 

3. คณะฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการ โดย
จะเห็นได้จากการดําเนินโครงการต่างๆของนิสิต จะดําเนินการตามวงจร PDCA มีการวางแผนการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบการดําเนินงานของแผนของนิสิตเป็นระยะ และการประเมินแผนการดําเนินการ   
ของตนเอง ทั้งนี้โครงการและกิจกรรมที่นิสิตจัดครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน (3.2.3-1) ดังนี้  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

4. คณะฯ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกันโดยได้มีการส่งนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “สร้างเครือข่ายกิจกรรม
นิสิต” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการร่วมกันขององค์กรกิจกรรมนิสิตของแต่ละคณะในวิทยาเขตกําแพงแสน โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้นิสิตต่างสถาบัน โดยได้ทําความร่วมมือกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังแสดงในรายงานสรุปการดําเนินโครงการ
ด้านพัฒนานิสิต (3.2.4-1) 

5. คณะฯ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ดังแสดง      
ในรายงานสรุปการดําเนินโครงการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (3.2.5-1) 

6. คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต ดังแสดง
ในรายงานสรุปการดําเนินโครงการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (3.2.5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2.1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ และรายงานผลการ

ดําเนินโครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํานิสิต ปีการศึกษา 2554 

3.2.2-1 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํานิสิต  และเอกสารประกอบการ
บรรยายการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนิสิต 

3.2.3-1 แบบสรุปการสง่เสริมการจัดกิจกรรมนิสิตแยกตามประเภทของกิจกรรม  ประจําปีการศึกษา 
2554 

3.2.4-1 รายงานสรุปการดําเนินโครงการด้านการพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2554 

3.2.5-1 รายงานสรุปการดําเนินโครงการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ปีการศกึษา 2554
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการใหค้าํปรึกษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับคณะ 

   2.  มีการจดัเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใชใ้นการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

   3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวชิาการระดับคณะ เพื่อหาแนวทางการแก้ปญัหาและ
พัฒนานิสิต อยา่งน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ 

   4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนนิงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทกุปี 

   5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2554  คณะฯ มีระบบการให้คําปรึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ทั้ง 5 ข้อ  ดังนี้ 
 1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะฯ (3.3.1-1) และ  (3.3.1-2)  
 2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เช่น      
คู่มือแนวทางการดําเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์    
(3.3.2-1) 
 3.  มีการประสานงานให้ความร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยการจัดโครงการ     
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง (3.3.3-1) 
 4.  มีการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี  โดย
คณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย์ (3.3.4-1) 
 5.  มีการนําผลการประเมินจากการจัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อสร้างความเข้าใจถึงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการติดตามการให้คําปรึกษา  ตลอดจน
แนวทางในการให้คําปรึกษาแก่นิสิต (3.3.5-1) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 5 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

มก. ที่ 3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

มก. ที่ 3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3.1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรกึษา  
ที่ 37/2553 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553 และคําส่ังฯ ที่ 22/2554 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554   

3.3.1-2 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 44/2553  เรื่อง แต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรกึษา 
ประจําตัวนิสิต ปีการศึกษา 2554 

3.3.2-1 คู่มือแนวทางการดําเนินงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย์  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

3.3.3-1 สรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาอาจารยท์ี่ปรึกษานิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

3.3.4-1 รายงานผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ปกีารศึกษา 2554 

3.3.5-1 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปกีารศึกษา 2554 
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องค์ประกอบที่ 4 การวจิัย 

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  จํานวน     
3 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน    
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

4.1   ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

7 ข้อ 7 7   
5.00 5.00

4.2   ระบบและกลไกการจัดการความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 6   
5.00 5.00

4.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

75,000 
บาท/คน 8,240,500 

219,746 

.67 
8,240,500 

219,746 

.67 
  5.00 5.00 

รวม 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ เพื่อใหบ้รรลุเปา้หมายตามแผนด้านการวจิัยของ
คณะ และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

   2.  มีการบรูณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์กับการจดัการเรียนการสอน 

   3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

   4.  มีการจดัสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

   6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

   7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ

ผลการดําเนนิงาน 
 1.  คณะฯ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด โดยมีคณะกรรมการวิจัย (4.1.1-1) ทําหน้าที่วางแผน ประสาน กํากับ 
และติดตามงานวิจัยของคณะฯ  โดยกําหนดแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี 
ของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ  (4.1.1-2)  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ต้ังแต่การกําหนด
หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุน การจัดทําสัญญา และการเบิกจ่ายเงินวิจัย (4.1.1-3)  
ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน (4.1.1-4)  อีกทั้งในระดับภาควิชายังมี
การจัดทาํแผนงานวิจัยระยะ 4 ปี เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานร่วมด้วย (4.1.1-5) 

2. คณะฯ มีการบูรณากระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องการจัด   
การเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนร่วม “โครงการบ้านสู่โรงเรียน” โดยมีนิสิตครูร่วมเป็นนักวิจัย
ฝึกหัดในโครงการ (4.1.2-1) โครงการวิจัย เรื่องการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (4.1.2-2) งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี 
ช้ัน ปีที่  1–3 สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  ปีการ ศึกษา  2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (4.1.2-3) ผลการวิจัย เรื่อง สมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทย
อายุ 7-18 ปี (4.1.2-4) และมีการให้นิสิตเข้าร่วมและนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนในการประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (4.1.2-5) 
 3.  คณะฯ ได้ดําเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ประจํา เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร (4.1.3-1) โครงการรวมพลคนรักงานวิจัย 
(4.1.3-2) และโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับโรงเรียน (4.1.3-3) และมีการให้ความรู้             
ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยทางเว็บไชต์ของคณะฯ (4.1-3-4) 
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 4.  คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ประจํา จากเงินรายได้
ส่วนกลางคณะ เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการทําวิจัย (4.1.4-1) และมีการจัดสรรเงินสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (4.1.4-2) นอกจากนั้นได้จัดให้มีข้อมูลของแหล่งทุนวิจัย  
ต่าง ๆ เช่น สกว. วช. ในเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1.3-4) 

 5. คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยการจัดต้ังศูนย์วิจัยฯ และ    
ห้องปฏิบัติงาน พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยได้ทํางานหรือให้คําปรึกษาเรื่องการวิจัย          
มีห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย มีการจัดประชุมวิชาการ สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
ในงานเกษตรกําแพงแสน วันที่ 8–9 ธ.ค.54 (4.1-2-5) 

 6.  คณะฯ มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 โดยการประชุมคณะกรรมการ 
วิจัยฯ เพื่อประเมินผลการให้ทุนวิจัย (4.1.1-4) และมีการประเมินระบบสารสนเทศจากผู้ใช้บริการ (4.1.3-4) 

 7.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยการประชุม
คณะกรรมการวิจัยฯ (4.1.1-4) เพื่อทําการปรับปรุงแผนการปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยมีหน่วยงานหรือบุคคล   
ที่รับผิดชอบชัดเจน (4.1.1-2) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1.1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 30/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวจิัยและบริการ
วิชาการ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2554 

4.1.1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (พ.ศ. 2552-2555) 

4.1.1-3 ระเบียบว่าดว้ยการให้ทุนอุดหนุนการวจิัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

4.1.1-4 รายการประชุมคณะกรรมการวจิัยและบริการวชิาการ

4.1.1-5 คู่มือแผนงานวิจยัระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

4.1.2-1 โครงการวิจัย เรือ่งการจัดการเรยีนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนรว่ม “โครงการบา้นสู่
โรงเรียน” และ มคอ.3 รายวิชา 02181261 วธิวีิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 

4.1.2-2 โครงการวิจัย เรือ่งการใชเ้ทคโนโลยีเว็บ 2.0 เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

4.1.2-3 งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมทางเพศของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1–3 สาขาพลศึกษาและ       สุขศึกษา 
ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน  และ มคอ.3 รายวิชา 01173352 เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ 

4.1.2-4 ผลการวิจัย เรื่อง สมรรถภาพทางกายสําหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี และ มคอ.3 รายวิชา 01172313 
การประเมินทางพลศึกษา 

4.1.2-5 การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 8 และ  
สรุปโครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรยีนของนิสิตระดับปริญญาตร”ี 

4.1.3-1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยใหก้ับบุคลากร

4.1.3-2 โครงการรวมพลคนรักงานวจิัย

4.1.3-3 โครงการสร้างเครือข่ายความรว่มมือการวิจัยกบัโรงเรียน

4.1-3-4 เว็บไชต์ของคณะฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนกัวิจัย ที่
http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_research/conduct.php 

4.1-4-1 ระเบียบการใหทุ้นอุดหนุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

4.1.4-2 ระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

   2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทัว่ไปเขา้ใจได ้และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้จากข้อ 2           
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

   4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

   5.  มีระบบและกลไกเพื่อชว่ยในการคุ้มครองสทิธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์
และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

   6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ    
      อนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
 1.  คณะฯ มีระบบ กลไก และสนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ   

และการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (4.1.1-3) โดยมีคณะกรรมการวิจัยเป็นผู้วางแนวทาง ขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ (4.1-1-1) 

 2.  คณะฯ มีระบบและกลไกในการรวบรวมความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ โดยการวางแนวทาง         
และหลักเกณฑ์ให้นักวิจัยบันทึกข้อมูลการวิจัยใส่แผ่นซีดีรอม และนํามาจัดหมวดหมู่เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับบุคคล
ทั่วไป  โดยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1.3-4)  นอกจากนี้ยังมีการแจ้งให้อาจารย์เข้าไปรายงานข้อมูลงานวิจัย       
ในฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตามระบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ     
เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน (4.2.1-1) 

 3.  คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์และนิสิตสู่สาธารณชน 
และผู้เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาและคณะฯ โดยสามารถนับจํานวนผู้เข้าใช้บริการและทราบว่า        
ผู้ใดนําผลการวิจัยหรือสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (4.1.3-4) 

 4.  ในปีการศึกษา 2554 มีการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ     
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผลงานวิจัย เรื่องกระบวนการขับเคลื่อนกลุ่มพลัง
เยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสืบสานงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย (4.2.4-1) รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษา
ความพร้อมและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (4.2.4-2) รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษา
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ศาสตรบัณฑิตการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตภาควิชาครุศึกษาตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (4.2.4-3) 
และรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพร้อมและความต้องการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (4.2.4-4) และหนังสือขอบคุณจากหน่วยงานภายนอก (4.2.4-5) 

 5.  คณะฯ มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการประชุม
คณะกรรมการวิจัยฯ และกําหนดผู้รับผิดชอบ โดยการให้ขอนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แจ้งอีเมลย์กับผู้ดูแลระบบ 
และให้การสนับสนุนด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (4.1.3-4)   
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ (4.2.5-1) 

 6 .  คณะ ฯ  มี ก า ร ดํ า เ นิ น ต า ม ร ะ บบบ แ ล ะ ก ล ไ ก ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จ ด สิ ท ธิ บั ต ร ต า ม ขั้ น ต อ น               
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด เช่น การร่างคําขอ การยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยมีคณะกรรมการ
วิจัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน (4.2.5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2.1-1 ฐานข้อมูลงานวจิัยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ที่ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 

4.2-4-1 แบบรายงานผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ เรือ่ง กระบวนการขับเคลื่อนกลุ่มพลังเยาวชนแบบมีส่วน
ร่วมเพือ่สืบสานงานการอนุรกัษป์่าชุมชนบ้านพุเตย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

ตามเกณฑท์ั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ
ตามเกณฑท์ั่วไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2.4-2 รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความพรอ้มและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศกึษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ 

4.2.4-3 รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาสภาพและความพร้อมในการปรับปรุงหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
การศึกษาเพือ่พฒันาคุณภาพบัณฑิตภาควิชาครุศึกษาตามความต้องการของผูใ้ช้บัณฑิต 

4.2.4-4 รายงานการวิจยั เรื่อง การศึกษาความพรอ้มและความต้องการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรยีนรู ้

4.2.4-5 หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานภายนอก

4.2.5-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าดว้ยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
และสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยประจํา 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  75,000 บาท/คน 

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 
1,460,000 บาท และภายนอก จํานวน 6,780,500 บาท รวมทั้ งหมด 8,240,500 บาท มีอาจารย์ประจํา               
ที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 37.50 คน ลาศึกษาต่อ 7 คนและไม่มีนักวิจัยประจําภายในหน่วยงาน 

 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
       
    =       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
     จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

  =   
37.50
8,240,500

 

     = 219,746  บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
75,000

×746,219    =  14.65  =  5  คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ท่ี 
4.3 

3,915,000 103,026 8,240,500 219,746 5.00 5.00 75,000 บรรลุ 75,000

38 37.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ท่ี 
4.3 

3,915,000 103,026 8,240,500 219,746 5.00 5.00 75,000 บรรลุ 75,000

38 37.50 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1 ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการ        
ทางวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ    
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

5.1   ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

5 ข้อ 5 5   
5.00 5.00

5.2   กระบวนการบริการทางวิชาการ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

5 ข้อ 5 5   
5.00 5.00

รวม 5.00 5.00

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   2.  มีการบรูณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรยีนการสอน 

   3.  มีการบรูณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

   4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 

   5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจยั 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกการบริการแก่สังคมวิชาการ โดยมีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ    

เป็นผู้วางแนวทางโดยจัดทําคู่มือการให้บริการวิชาการ (5.1-1-1) และมีการติดตามโดยให้กรอกข้อมูลภาระงาน   
ของอาจารย์ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องส่งรายงานทุกภาคการศึกษา (5.1-1-2) 

2. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยกําหนดให้นิสิตที่เรียน
วิชา 02181441 นําความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปจัดทําเป็นโครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยการบริโภคผักของนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาโรงเรียนวัดบ่อน้ําจืด (5.1.2-1) มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน      
การสอน โดยจัดโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2554 แล้วนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 01172313 การประเมินทางพลศึกษา (5.1-2-2) จัดโครงการลีลาศ     
ขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพแก่นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลภายนอก และ
ผู้สนใจทั่วไป แล้วนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 01175143 ลีลาศ (5.1-2-3)  นอกจากนี้อาจารย์   
ยังได้นําความรู้ที่สอนไปต่อยอดในการบริการวิชาการ และนําสิ่งที่บริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอน  รวมถึงกําหนดให้นิสิตนําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน (5.1.2-4) 

3. คณะฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยมีงานวิจัยโครงการบ้าน          
สู่โรงเรียน ซึ่งมีการให้บริการเพาะเห็ดในชุมชน (5.1.3-1) มีการจัดบริการวิชาการในโครงการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2554 แล้วนํามาบูรณาการกับการทําวิจัยโครงการการประเมินผล
โครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ (5.1.3-2) มีการบริการวิชาการโครงการลีลาศ
พ้ืนฐานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพแก่นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลและผู้สนใจทั่วไป     
แล้วนํามาบูรณาการกับการทําวิจัย เรื่อง ความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน   
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาลีลาศ (5.1.3-3)  และอาจารย์ยังนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการกลับมาพัฒนาองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยด้วย (5.1.3-4) 

4. คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน  
การสอนและการวิจัย โดยผู้รับบริการและนิสิต ดังปรากฎในโครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยการบริโภคผักของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดบ่อน้ําจืด (5.1-4-1) โครงการ “บ้านสู่โรงเรียน” (5.1.4-2) งานวิจัยโครงการ  
การประเมินผลโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ (5.1.4-3) งานวิจัย เรื่อง         
ความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาลีลาศ 
(5.1.4-4) และโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์แก่โรงเรียนเครือข่าย (5.1.4-5) 

5. คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
กับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยดําเนินการนําผลการประเมินจากการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการผลิตเห็ด    
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 จากข้อเสนอแนะให้ขยายผลการดําเนินกิจกรรมลงสู่ชุมชน 
และบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยได้นําไปพัฒนาเป็นโครงการการจัดการเรียนรู้เกษตรและ
สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนร่วม “โครงการบ้านสู่โรงเรียน” (5.1.5-1) และอาจารย์มีการนําผลการประเมินงาน
บริการทางวิชาการไปพัฒนาแผนการเรียนรู้โดยบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับรายวิชาที่สอน (5.1.5-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1.1-1 คู่มือการให้บรกิารวิชาการ

5.1.1-2 ระบบภาระงานของอาจารย์

5.1-2-1 โครงการส่งเสรมิลักษณะนิสัยการบริโภคผักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรยีนวัดบ่อน้ําจดื และ 
มคอ.3 รายวิชา 02181441 

5.1.2-2 โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ มคอ.3 รายวิชา 01172313 การประเมินทางพลศึกษา

5.1.2-3 โครงการลีลาศขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพ และ มคอ.3 รายวิชา 01175143 ลีลาศ

5.1.2-4 - รายงานการจดัโครงการของนิสิตและโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่จัดโดยอาจารย์ในภาควิชา ประจําปี
การศึกษา 2554 (1 มิ.ย. 54 – 31 พ.ค. 55) 
- หนังสือเชิญอาจารย์เป็นวิทยากรในเรือ่งที่เกีย่วข้องกับการเรียนการสอน  
- มคอ. รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครูและรายวิชาหลักและวิธกีารเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5.1.3-1 โครงการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนร่วม “โครงการบ้านสู่โรงเรยีน” 

5.1.3-2 - โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2554 และ
- งานวิจัยโครงการการประเมนิผลโครงการเสริมสร้างวิถีชีวติสุขภาวะของชุมชนการเคหะแหง่ชาต ิ

5.1.3-3 - โครงการลีลาศพื้นฐานเพื่อพฒันาและเสริมสร้างสุขภาพแก่นสิิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บุคคลและผู้สนใจทัว่ไป และ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
- งานวิจัย เรื่อง ความต้องการของนิสิตมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
ที่มีต่อการจดัการเรยีนการสอนวิชาลีลาศ 

5.1.3-4 โครงการศึกษาแนวทางและผลกระทบการดําเนินงานเกีย่วกับการพัฒนาการเรียนการสอน และ
นักเรยีนในสถานศึกษา และครูผ่านเครือข่ายวจิัยทางการศึกษา 

5.1.4-1 โครงการส่งเสรมิลักษณะนิสัยการบริโภคผักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรยีนวัดบ่อน้ําจดื 

5.1.4-2 บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ โครงการจัดการเรยีนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
“โครงการบ้านสู่โรงเรยีน” (หน้า 207) 

5.1.4-3 งานวิจัยโครงการการประเมินผลโครงการเสริมสร้างวถิีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแหง่ชาติ

5.1.4-4 งานวิจัย เรื่อง ความต้องการของนิสิตมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่มตี่อการ
จัดการเรยีนการสอนวิชาลีลาศ 

5.1.4-5 สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์แก่โรงเรยีนเครือข่าย  และ มคอ.5 รายวิชา 
02198421 English of teacher 

5.1.5-1 บทนํา โครงการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนร่วม “โครงการบ้านสู่โรงเรียน” 
(หน้า 1) 

5.1.5-2 มคอ.5  รายวิชา 02198421 English for teacher
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพือ่
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

   2.  มีความร่วมมือดา้นบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชพี 

   3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บรกิารทางวชิาการตอ่สังคม 

   4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรอืกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

   5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้ากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ผลการดําเนนิงาน 
1.  คณะฯ มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน โดยเริ่มต้นทําการ

สํารวจความต้องการของชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการผลิตเห็ด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ประสบอุทกภัย จัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน ต่อมาได้ขยายผลให้กับ
เกษตรกรที่สนใจ โดยใช้ฟาร์มศึกษาศาสตร์เป็นฐานในการเรียนรู้  ในปี พ.ศ.2554 ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน (5.2.1-1) และมีการสํารวจความต้องการของครูในโรงเรียน     
เขตภูมิภาคตะวันตก เพื่อนํามาเป็นแผนประกอบการกําหนดทิศทางการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชน (5.2.1-2) 

2.  คณะฯ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน (5.2.2-1)        
มีความร่วมมือกับเทศบาลจังหวัดนครปฐม และเครือข่ายวิจัยครูในจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการการความร่วมมือ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์และเทศบาลจังหวัดนครปฐม และโครงการศึกษาแนวทางและผล     
การดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและนักเรียนในสถานศึกษาและครูผ่านเครือข่ายวิจัยทาง 
การศึกษา (5.2.2-2)  และมีการให้บริการร่วมกับเทศบาลรางกระทุ่ม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในการ      
จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย และร่วมมือกับสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ในการ  
จัดประชุมวิชาการงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2554 (5.2.2-3) ร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (5.2.2-4) และร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ตําบลทุ่งขวาง ในการ
แนะนําการออกกําลังกายให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (5.2.2-5) 

3.  คณะฯ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน (5.2.3-1) โครงการบริการวิชาการสู่เยาวชน และโครงการทดสอบสมรรถภาพ     
ทางกาย งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ .ศ . 2554 (5.2.3-2) และโครงการค่าพัฒนาอัจฉริยะภาพ              
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น จังหวัดฉะเชิงเทรา (5.2.3-3) 

4. จากการประเมินโครงการในข้อ 3 คณะฯ ได้นําผลการประเมินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
สู่ชุมชนมาพัฒนาระบบมาตรฐานของการให้บริการในปีต่อมา  โดยได้เสนอรูปแบบของการให้บริการ กําหนด
ค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างเป็นระบบชัดเจนในรูปของโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5.2.4-1) มีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาแผนงานบริการวิชาการ
ระดับภาควิชา (5.2.4-2) และมีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา     
ระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อใช้ในโครงการต่อๆ ไป (5.2.4-3) 
 5. คณะฯ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและมีถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากร       
ภายในคณะและสาธารณชนทางเว็บไซต์ของคณะ (5.2.5-1)  และจากการใช้ฟาร์มศึกษาศาสตร์เป็นฐานในการ
ให้บริการวิชาการเรื่องการเพาะเห็ดแก่ผู้สนใจ  ทําให้เกิดการพัฒนาฐานการเรียนรู้เรื่องเห็ดในฟาร์มที่สมบูรณ์ขึ้น  
ซึ่งได้นําไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตที่ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  ตลอดจนเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานสําหรับผู้สนใจทั่วไป (5.2.5-2)  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีที่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.1-1 ผลการสํารวจความต้องการของชุมชนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน 

5.2.1-2 โครงการวิจัย เรือ่ง การศึกษาความต้องการฝกึอบรมของครใูนเขตภูมิภาคตะวนัตก 

5.2.2-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน

5.2.2-2 - โครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และเทศบาลจังหวัดนครปฐม
- เครือข่ายวิจัยครูในจงัหวัดนครปฐม ได้แก่ โครงการศึกษาแนวทางและผลการดําเนินงานเกีย่วกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนและนักเรียนในสถานศึกษาและครูผ่านเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา 

5.2.2-3 การร่วมมือกับสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ในการจดัประชุมวชิาการ
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2554 สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

5.2.2-4 ข้อเสนอโครงการการประเมินผลโครงการเสรมิสร้างวถิึชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแหง่ชาติ

5.2.2-5 หนังสือขอบคุณวิทยากรของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล ตําบลทุ่งขวาง 

5.2.3-1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน

5.2.3-2 - ผลการประเมนิความพึงพอใจโครงการบรกิารวิชาการสู่เยาวชน3
- ผลการประเมนิผลกระทบการให้บริการวิชาการตอ่สังคมในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี พ.ศ. 2554 

5.2.3-3 สรุปผลโครงการค่าพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชัน้มัธยม
ตอนต้น จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2.4-1 เอกสารการรับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.2.4-2 รายงานการสัมมนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ประจําปีการศึกษา 2554 

5.2.4-3 โครงการค่าพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมตอนต้น 
จังหวดัฉะเชิงเทรา 

5.2.5-1 เว็บไซต์คณะฯ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_research/

5.2.5-2 มคอ.3  รายวิชา 02181161
 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5 ข้อ 
5 5   5.00 5.00 

รวม 5.00 5.00

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวฒันธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   2.  มีการบรูณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

   3.  มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

   4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

   5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับชาต ิ

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  โดยมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
มีการกําหนดตัวช้ีวัด งบประมาณ และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  โดยคณะฯ มอบหมายให้รองคณบดี             
ฝ่าย   กิจการนิสิต ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลและกําหนดนโยบายการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะฯ ให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยโดยฝ่ายกิจการนิสิตมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 รองรับการดําเนินงานตามนโยบาย (6.1.1-1)  และยังมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์
สอดคล้องกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยฝ่ายกิจการนิสิต งานบริการการศึกษาของคณะฯ 
มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ของคณะฯ ไว้อย่างชัดเจน (6.1.1-2) และมีการสนับสนุน/ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยดําเนินการ (6.1.1-3)  นอกจากนี้ในระดับภาควิชา ยังมีการดําเนินโครงการและกิจกรรมอีกหลาย
กิจกรรมตามแผนของหน่วยงานและมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (6.1.1-4) 

2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
เช่น ฝ่ายกิจการนิสิตและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ได้สอดแทรกเรื่องการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เข้าไปในโครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํากิจกรรมนิสิต (6.1.2-1)  ฝ่ายวิชาการสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนิสิตเข้าไว้ในประมวลการสอน (6.1.2-2)  ภาควิชามีการมีการบูรณาการงาน     
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนโดยจัดโครงการการแสดง P.E. 4 ภาค เทิดไท้     
องค์ราชันย์ ในรายวิชา 01174231 นันทนาการเบื้องต้น (6.1.2-3) จัดโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปะ   
มวยไทย ในรายวิชา 01175153 มวยไทย (6.1.2-4) สนับสนุนให้มีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย     
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 02181481 (6.1.2-5) กับการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนร่วมกับสโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิต (6.1.2-6) และมีการดําเนิน
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โครงการบูรณาการคุณธรรม ความรู้และงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดย
ดําเนินการตามแผน ประเมินผลและการนําผลการประเมินปีที่แล้วมาปรับปรุงโครงการใหม่ ซึ่งโครงการเดิม คือ 
โครงการบูรณาการความรู้ คุณธรรม จริยธรรม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและความตระหนักที่ถูกต้องในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในกระบวนการเรียนการสอน (6.1.2-7)   
ส่วนการบูรณาการงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตดําเนินการในลักษณะการให้โอวาท
การอบรม 

3.  คณะฯ มีการให้บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อนิสิตและบุคคลทั่วไป  โดยดําเนินกิจกรรม
ผ่านศูนย์คุณธรรม จริยธรรม ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ดังรายละเอียดรายงานผลการดําเนินงาน   
ของศูนย์คุณธรรมคณะฯ (6.1.3-1) และมีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการผ่านช่องทางต่างๆ สู่สาธารณชนอีก    
หลายโครงการ เช่น โครงการการแสดง P.E. 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชันย์ (6.1.2-3) โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน
ศิลปะมวยไทย (6.1.2-4) ฯลฯ  นอกจากนี้ยังร่วมมือกับวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน    
นาฏคีตศิลป์เพื่อการอนุรักษ์ และเผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ (6.1.3-2) 

4.  คณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  ในรายวิชา 02181481 และ 02181483 (6.1.4-1) และในโครงการ
การแสดง P.E. 4 ภาค เทิดไท้องค์ราชันย์ (6.1.2-3) 

5.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตในรายวิชา 02181481, 02181483, 01174231 และ 01175153 
(6.1.5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (พ.ศ. 2552-2555)  และ 
แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

6.1.1-2 ปฏิทินการดําเนนิงานโครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

 
6.1.1-3 ปฏิทินการศกึษาปีการศึกษา 2554 สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน  และตารางกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา 2554 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

6.1.1-4 แบบเก็บข้อมูลดิบแสดงร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 
ที่กําหนด และรายงานผลการดาํเนินโครงการของฝ่ายกจิการนสิิต 

6.1-2-1 โครงการสัมมนากิจการนิสิตและผู้นํากิจกรรมนสิิต

6.1.2-2 มคอ.3  รายวิชา 01161211 การใช้ภาษาไทยสําหรับการสอน

6.1.2-3 โครงการการแสดง P.E. 4 ภาค เทิดไท้องคร์าชนัย์ และ มคอ.3 รายวิชา 01174231 นันทนาการ
เบื้องต้น 

6.1.2-4 โครงการอนุรกัษ์ ส่งเสริม สืบสานศิลปะมวยไทย

6.1.2-5 มคอ.3  รายวิชา 02181481

6.1.2-6 โครงการค่ายอาสาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียน

6.1.2-7 โครงการบูรณาการคุณธรรม ความรู้และงานดา้นการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
กับการเรยีนการสอน 

6.1.3-1 แฟ้มรายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ศูนย์คุณธรรม จริยธรรม คณะศกึษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์  จดหมายข่าว  และเวบ็ไซต์คณะฯ 

6.1.3-2 เว็บไซต์เผยแพรก่ิจกรรมการพฒันาองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ร่วมกับวทิยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี

6.1.4-1 มคอ.5  รายวิชา 02181481 และ 02181483

6.1.5-1 - มคอ.3  รายวชิา 02181481 และ 02181483 ปีการศึกษา 2555
- มคอ.3 รายวิชา 01174231 นนัทนาการเบื้องต้น และ รายวิชา 01175153 มวยไทย 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการ
จัดการ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 
2.9 

ตารางที่ 2.9  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

7.1   ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ 

7 ข้อ 7 7   5.00 5.00 

7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5 5   5.00 5.00 

7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

5 ข้อ 5 5   5.00 5.00 

7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 6 6   5.00 5.00 

รวม 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ขอ้บังคบัที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ทีก่ําหนดล่วงหน้า 

   2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ    
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์มีการนาํข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาคณะ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

   4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการใหอ้ํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปกีารศึกษา 

   5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคข์อง
คณะเต็มตามศักยภาพ 

   6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้   ส่วนเสีย

   7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบรหิารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบรหิารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2554  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  

โดยผู้บริหารของคณะฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองนโยบาย 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน และมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะฯ ใน  
ปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 (7.1.1-1)  

2. ผู้บริหารมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ก่อนนําผลที่ได้        
มาพิจารณาประกอบการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ และยังมีการนําข้อมูล
สารสนเทศมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ (7.1.2-1) 

 3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีการจัดทําและจัดส่งรายงานการควบคุม
ภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (9) ข้อ 6 ต่อมหาวิทยาลัย   
เพื่อทราบ  โดยมีหนังสือรับรองการควบคุมคุณภาพภายในของผู้บริหาร สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ         
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน 
และแบบประเมินการควบคุมภายใน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านบริหารบุคคล ด้านกิจกรรมการบริหารพัสดุ 
และด้านกิจกรรมการเงิน (7.1.3-1)  นอกจากนี้ยังมีการนําผลการประเมินฯ มาใช้ในการวางแผนและปรับปรุง    
การบริหารจัดการ ดังจะเห็นได้จากการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7.1.3-2)  

 4.  คณะฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ 
ตัดสินใจ  แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดสัมมนาบุคลากรทั้งหน่วยงาน  อย่างน้อย 2 ครั้ง 
ต่อปีการศึกษา  ดังรายละเอียดในรายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2554-
2555 และรายงานการสัมมนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2554-2555 (7.1.4-1)  
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 5.  ผู้บริหารมีการบรรยายให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ  โดยดําเนินการบรรยายผ่านการสัมมนาบุคลากรประจําปี และโครงการสัมมาทิฐิ   
(7.1.5-1) 

6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารคณะและคณะกรรมการประจําคณะ โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ดังนี้ 

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

2)  หลักประสิทธิภาพ (Efficience) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการกําหนดนโยบายต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ (7.1-6-1) และเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดทําฐานข้อมูลบุคลากรของคณะฯ  (7.1-6-2) การจัดทําระบบแจ้งซ่อมผ่าน Web 
site (7.1-6-3) 

3)  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สีความหลากหลายและมีความแตกต่าง เช่น การกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการของงานคลังและพัสดุ (7.1-6-4)  การดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการบริหารงาน
ของคณบดีโดยนิสิตในรอบปีที่ 2 (7.1-6-5) 

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

5)  หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมี    
ข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน สามารถรู้      
ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ ทาง website ของคณะฯ   
(7.1-6-7) และ website CHEQA online (7.1-6-8) มีการจัดโครงการสัมมาทิฐิเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตรงกัน (7.1-6-9) มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความชอบทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ(7.1-6-10) 

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

7)  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจให้แก่ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนงาน และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ เช่น 
จัดจ้างบริษัทรักษาความสะอาดจากภายนอกเข้ามาดําเนินการแทนการจ้างบุคลากรประจํา (7.1-6-17) จัดจ้าง 
บริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณโดยรอบคณะฯ (7.1-6-18) การประกันภัยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินทั่วทั้ง
คณะ กับบริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (7.1-6-19) การแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ (7.1-6-20) การ
แต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ (7.1-6-21) ฯลฯ 

8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกําหนด
ระเบียบการใช้อาคาร การใช้รถ (7.1-6-22) เป็นต้น 

9)  หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ เช่น การรับนิสิต
เข้าศึกษาตามโควตาในโครงการต่าง ๆ (7.1-6-23) 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาระกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มี่ข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ  
โดยฉันทามติ ไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ เช่น การจัดโครงการสัมมนาบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ประจําปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 เพื่อจัดทําประชาพิจารณ์ 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2559 (7.1-6-24) และการจัดโครงการสัมมาทิฐิ  (7.1-6-9) 

7.  คณะกรรมการประจําคณะฯ มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารมีการ             
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการขึ้นมาใช้ประกอบการดําเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหารคณะ (7.1.7-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1.1-1 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

7.1.2-1 รายงานการประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2554-2555
และ ระบบฐานข้อมูลบุคลากร และข้อมูลสารสนเทศคณะฯ  
ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/  

7.1.3-1 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอ่น และรายงานผลการติดตามการปฏิบัตงิานตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554  

7.1.3-2 แผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

7.1.4-1 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี พ.ศ. 2554-2555 
- รายงานการสมัมนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2554-2555 

7.1.5-1 รายงานการสัมมนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2554-2555  

7.1-6-1 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีรอบปทีี่ 2 และ รอบปีที่ 3 

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

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

7.1-6-4 เว็บไซต์คณะฯ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/office/html/Procure.html 

7.1-6-5 การดําเนินการตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีโดยนิสิตในรอบปีที่ 2

7.1-6-6 รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 2554

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

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

7.1-6-9 โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (2 ครั้ง)

7.1-6-10 แนวปฏิบัติการพิจารณาความชอบประจําปี
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-6-11 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนาคณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 

7.1-6-12 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรและนิสิต

7.1-6-13 หนังสือเชิญผูท้รงคุณวุฒเิป็นอาจารย์พเิศษ

7.1-6-14 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

7.1-6-15 ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี

7.1-6-16 ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาจากภายนอก 

7.1-6-17 เอกสารจัดจ้างบริษทัรกัษาความสะอาดบริเวณคณะฯ

7.1-6-18 เอกสารจัดจ้างบริษทัรกัษาความปลอดภัยดูแลบริเวณรอบคณะฯ

7.1-6-19 เอกสารการประกันภัยคุ้มครองอาคารและทรพัย์สินทั่วทั้งคณะ กับ บริษทัประกันภัย 

7.1-6-20 คําส่ังแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ

7.1-6-21 เอกสารการแตง่ตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ

7.1-6-22 การกําหนดระเบียบการใช้อาคาร การใชร้ถ

7.1-6-23 แบบสรุปการรบันิสิตเข้าศึกษาในโครงการต่าง ๆ

7.1-6-24 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 
2555 เพื่อจัดทาํประชาพิจารณ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 
 

7.1.7-1 - ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/    
- ระบบประเมนิ online  เช่น ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสํานักงานเลขานุการ ที่ 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate/   ระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํคณะฯ 
ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate_Board/ 
ระบบประเมินความพึงพอใจการใชร้ะบบสารสนเทศคณะฯ  
ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate_ICT/   
- ระบบแจ้งซ่อม ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/service/  
- ระบบฐานข้อมูลฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ  
ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_research/ ฯลฯ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          100 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์อง
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวจิัย 

   2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะดา้นการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ทีก่ําหนดในขอ้ 1 

 

   3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูท้ีก่ําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด 

   4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทีก่ําหนดในข้อ 1 ทัง้ที่มีอยู่ในตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพฒันาและจัดเกบ็อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

   5.  มีการนําความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรู้ในปกีารศึกษาปัจจบุันหรือปกีารศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาปรับใชใ้นการปฏิบัตงิานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2554  คณะฯ มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้  โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 

หน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลและเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และนํามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและ  
การบริหารจัดการของผู้บริหารเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
และครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริหาร และด้านการวิจัย  (7.2.1-1) และดําเนินตามแผนเพื่อ
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  ดังรายละเอียดในแผนการจัดการความรู้ (7.2.1-1) 

   3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ  
ที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  โดยคณะฯ กําหนดให้
ผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
สําหรับบุคลากรและนิสิต (7.2.3-1) ดําเนินโครงการสัมมนาอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษานิสิต และ
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อาจารย์ผู้สอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.2.3-2) ดําเนินโครงการรวมพลคนรักงานวิจัย และโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากร (7.2.3-3) 

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษาขึ้นมาใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ทั้งคณะฯ (7.2.4-1) 

5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น      
ลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง  โดยการจัดทําโครงร่างรูปเล่มรายงาน SAR สําหรับหน่วยงานภายใน จัดส่งให้ภาควิชาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษาปัจจุบัน (เอกสารหมายเลข 7.2.5-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2.1-1 แผนการจัดการความรู้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

7.2.3-1 เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพ โดยรองคณบดฝ่ีายประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2.3-2 โครงการโครงการสัมมนาอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารยท์ี่ปรึกษานิสิต และอาจารย์ผู้สอน คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7.2.3-3 โครงการรวมพลคนรักงานวจิัย และ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยใหก้ับบุคลากร

7.2.4-1 คู่มือการปฏิบัตงิาน งานบริการการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7.2.5-1 โครงร่างรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปกีารศึกษา 2553 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตดัสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

   2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 

   3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

   4.  มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

   5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ยของหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้องตามที่กําหนด 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2554  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับคณะ เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยง         
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหารการวางแผน และ         
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวมีความสะดวก    
ในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้  ดังนี้ 

1. คณะฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาระบบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยกําหนดแผนงานระยะเวลา 
ดําเนินการ และผู้ชอบผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารให้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการบริหารในระดับคณะและระดับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ (7.3.1-1) 
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน และสามารถนําไปใช้    
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพได้ ดังตัวอย่างระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศคณะฯ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการตามพันธกิจของหน่วยงาน ในรอบปีการศึกษา 2554 (7.3.2-1) 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  โดยคณะฯ มอบหมายนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนคณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบประเมิน โดยประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้พัฒนาเป็น 
แบบประเมินออนไลน์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น  โดยคณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการเข้าไปประเมินระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ดังรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.3.3-1) 

4.  คณะฯ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
โดยนําผลการประเมินจากข้อ 3 มาประชุมหารือร่วมกัน แล้วนําข้อเสนอแนะที่ได้มากําหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารงานและ
การตัดสินใจของผู้บริหารคณะฯ ต่อไป (7.3.4-1) 

5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เช่น การรายงานข้อมูลการใช้พลังงานของ
หน่วยงาน  การจัดทําคําของบประมาณผ่านระบบบัญชี 3 มิติ  การรายงานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    
การส่งเกรดออนไลน์  การประเมินผลการสอน  การรายงานภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์ การรายงานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ CHE QA online เป็นต้น (7.3.5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3.1-1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

7.3.2-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานทีค่ณะฯ พัฒนาขึน้
- ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/EDU/    
- ระบบประเมนิ online  เช่น ระบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสํานักงานเลขานุการ ที่ 
http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate/   ระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํ
คณะฯ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate_Board/ 
ระบบประเมินความพึงพอใจการใชร้ะบบสารสนเทศคณะฯ  
ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/Estimate_ICT/   
- ระบบแจ้งซ่อม ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/service/  
- ระบบฐานข้อมูลฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะฯ  
ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/DB_research/ ฯลฯ 

7.3.3-1 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชร้ะบบสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2554  

7.3.4-1 แผนงานการพฒันาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 

7.3.5-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่มกีารรายงานขอ้มูลของหน่วยงานผ่านระบบเครือขา่ยของมหาวทิยาลัย

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรอืคณะทํางาน 

   2.  มีการวเิคราะหแ์ละระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
คณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรอืกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบรหิาร
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

   3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัลําดับความเสี่ยงที่ไดจ้ากการวเิคราะหใ์นข้อ 2 

   4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

   5.  มีการตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถดัไป 

 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2554  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและ

ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต           
อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและ
โอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้
มั่นใจ  ว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
เพื่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ ดังนี้ 

1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ โดยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ  
พันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
(7.4.1-1) 

2.  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือ     
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง  ดังปรากฏรายละเอียด     
ในรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  และรายงานการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.4.2-1) 

3.  มีการประะเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2 ดังปรากฏรายละเอียดในแผนการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และ
รายงานการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (7.4.2-1) 
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4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผนโดยแผนดังกล่าว 
มีการกําหนดมาตรการในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยง และ  
การดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (7.4.3-1) โดยกําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการในมาตรการต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนฯ  แล้วรายงานผลการบริหาร    
ความเสี่ยงต่อผู้บริหารระดับสูงของคณะทราบ (7.4-3-2) 

5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ     
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (7.4.4-1) 

  6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ มีการประชุมวางแผน กําหนด
แนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ที่กําหนด 
(7.4.5-1) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4.1-1 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 76/2552  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.4.2-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
และรายงานการควบคุมภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

7.4.3-1 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะฯ 

7.4.3-2 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอ่น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  

7.4.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
ประจําปี 2554-2555 

7.4.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ประจําปี 2554 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตาราง
ที่2.10 

ตารางที่ 2.10  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

8.1   ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ 7 7 
  5.00 5.00 

รวม 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก

 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์องคณะ 

   2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดา้นการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใชเ้งินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

   3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

   4. มีการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่างนอ้ยปีละ 
2 ครั้ง 

   5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของคณะอย่างตอ่เนื่อง 

   6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

   7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเ้งินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชใ้นการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2554  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
1. คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ (8.1.1-1)  โดยคณะฯ มีการ

บริหารจัดการด้านการเงินตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และมีการจัดทําแผนคําของบประมาณ
ประจําปีตามภารกิจของคณะฯ จําแนกตามหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการบริหารของคณะฯ 
(8.1.1-2)   

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินโดยการวางแผนการรับนิสิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
และจัดโครงการ/กิจกรรม ระดมเงินทุนเพื่อหารายได้เพิ่มเติมสําหรับการดําเนินงาน (8.1.2-1) มีแผนการจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังปรากฏในประกาศคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรเงินรายได้ฯ ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (8.1.2-2) และ 8.1.2-3) 

3.  มีการจัดทําข้อมูลทางการเงิน และจัดเก็บไว้ในรูปของโปรแกรม Microsoft Excel ที่สามารถคํานวณ
รายละเอียดของการใช้เงินได้อย่างเที่ยงตรงแม่นยํา ที่ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงิน  (8.1.3-1) 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน     
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  โดยจัดทํารายงานสถานะทางการเงินแจ้งให้หน่วยงานภายในคณะฯ ทราบ เป็นประจํา     
ทุกเดือน (8.1.4-1)  และมีการจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส (8.1.4-2)  เสนอต่อคณะกรรมการประจํา
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คณะฯ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิดกลไกการติดตามและ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส ต่อเนื่อง  

5.  มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ      
ความมั่นคงของคณะ อย่างต่อเนื่องในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ (8.1.5-1) 

 6.  มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์       
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (8.1.6-1)  และหน่วยงานตรวจสอบของมหาวิทยาลัยจะเป็นพี่เลี้ยง     
ในการทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินของคณะฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด      
(8.1.6-2) 

7.  ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อถึงรอบระยะเวลาการติดตามและ     
เมื่อ  สิ้นปีงบประมาณ (8.1.7-1)  และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ      
ในการพิจารณาผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (8.1.7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พ.ศ. 2552-2555

8.1-2-1 -  แผนการรับนสิิต ประจําปีการศึกษา 2554
-  แผนการดําเนินงานโครงการเดิน-วิ่ง เพือ่สุขภาพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
และ โครงการคนืสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

8.1-2-2 -  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายไดสํ้าหรับโครงการพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2548  
-  ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง ระเบียบวา่ด้วยการจัดสรรรายได้ สําหรับโครงการ
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
-  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กาํหนดอัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษา สําหรับนิสิต
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาคพิเศษ 
คณะฯ 

8.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
ประจําปี 2554-2555 

8.1.3-1 ฐานข้อมูลทางการเงินที่งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานกุาร
-  รายงานยอดคงเหลือเงินรายได้ประจําเดอืน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
-  รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

8.1.4-1 รายงานยอดคงเหลือเงินรายไดป้ระจําเดือน  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 

8.1.4-2 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

8.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
ประจําปี 2554-2555 

8.1.6-1 มาตรการและแนวทางการเรง่รดัติดตามการใชจ้่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

8.1.6-2 รายงานการตรวจสอบภายใน การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน 

8.1.7-1 รายงานข้อมูลงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

8.1.7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประจําปี 2554-2555 

 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.11 
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ตารางที่ 2.11  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที ่ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย คะแนนการประเมิน 
(เต็ม 5 คะแนน) ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

 = บรรล ุ ประเมิน 

คนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวหาร ตัวหาร  = ไม่บรรล ุ

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

9 ข้อ 9 9   5.00 5.00 

รวม 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดบัภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

   2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

   3.  มีการกําหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอตัลักษณข์องมหาวทิยาลัย 

   4.  มีการดําเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปทีี่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานทีม่ีข้อมูลครบถว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

   5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรงุการทํางาน และส่งผลให้มีการพฒันาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี ้

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          112 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทัง้ 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

   7.  มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

   8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ       
มีกิจกรรมร่วมกนั 

   9.  มีแนวปฏิบัติที่ดหีรืองานวิจัยด้านการประกันคณุภาพการศกึษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่      
ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบการประกัน

คุณภาพที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน คือ การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา 9 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554  

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

คณะฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ชุด 
ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้    
ทําหน้าที่โดยรองคณบดีที่รับผิดชอบงานฝ่ายนั้นๆ 2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีตัวแทนของ
ภาควิชา และหน่วยงานเทียบเท่าร่วมเป็นคณะกรรมการทําหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการให้ระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 3) คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและเก็บ
รวมรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ    
ผลการดําเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามแผน      
ที่กําหนดไว้เบื้องต้น (9.1.1-1) 

2. คณะฯ ได้ให้ความสําคัญกับระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดไว้ในโครงสร้างการ

บริหารจัดการคณะ 1 ใน 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

กํากับดูแลงานตามการมอบหมายของคณบดี มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นกรอบ
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การปฏิบัติการ (9.1.2-1) มีกลไกติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพในระดับหน่วยงานย่อยถึงระดับคณะวิชา 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (9.1-2-2) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ 

“คุณธรรม ความรู้ ทักษะ ภาวะผู้นํา” อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 

สามัคคี”  

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

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยระบบคุณภาพ TQM (Total Quality 

Management) สนับสนุนให้บุคลากรใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในทุกกิจกรรม มีการประกวดและมอบรางวัล

หน่วยงานภายใน ที่ใช้กระบวนการ 5 ส. จนประสบความสําเร็จ มีองค์ประกอบตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในครบถ้วน คือ การควบคุม ผู้ทําหน้าที่คือรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและ

คณะกรรมการกํากับองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ได้แก่ รองคณบดีผู้รับผิดขอบงานแต่ละฝ่าย (9.1.4-1) การติดตามการ

ดําเนินงานทําหน้าที่โดย คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีแบบติดตามผลการดําเนินงานที่ฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษาสร้างขึ้น ติดตามปีละ 2 ครั้ง (9.1.4-2) การประเมินคุณภาพ ดําเนินการโดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีเอกสารและผลการดําเนินการที่เกี่ยวข้องดังที่แนบ (9.1.4-3) 

ในระดับภาควิชาก็มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ ดําเนินการโดยหัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้างานภายในภาควิชา การติดตามผลการดําเนินงานอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา ที่จะ
มอบหมายให้ใครดําเนินการ โดยคณะได้จัดทําแบบติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการให้ใช้ร่วมกัน (9.1.4-4) การ
ประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะฯ ได้กําหนดวัน เวลา และมีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานย่อย และมีผลการดําเนินงานตามเอกสารที่นําเสนอ (9.1.4-5) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้การพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ

ใน 2 ประเด็น กล่าวคือ 
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5.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห์

พบว่า ตัวบ่งชี้ที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มี

วุฒิปริญญาเอก ที่คณะฯ ต้ังเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ที่กําหนดเป้าหมายไว้ที่มาตรฐานระดับดี จากผลการประเมินที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะฯ จึงจัดโครงการ

พัฒนาบุ คลากร  ( 9 . 1 . 5 -1 )  โ ดย ต้ั ง เป็ นกองทุ นพัฒนาอาจารย์ โ ดย กู้ เ งิ น จ ากสหกรณ์ ออมทรั พย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาจัดสรรให้เป็นทุนแบบให้เปล่า สําหรับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และ

ผู้ทําผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ทุนดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงบุคลากรสายสนับสนุนด้วย ผล

การดําเนินงานดังกล่าวทําให้ตัวบ่งชี้ทั้งสองมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 

5.2 จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่ 

ผ่านมา 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา ครบทั้ง 9 

องค์ประกอบ ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน การผลิตบัณฑิต การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการ

วิชาการสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การเงิน และการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ฐานข้อมูลบุคลากร ระบบประเมินผู้บริหาร ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นต้น 

(9.1.6-1)  

7. คณะฯ ส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการประกัน

คุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามพันธกิจดังนี้ 

7.1 โครงการสัมมาทิฐิ 

7.2 โครงการสัมมนาบุคลากร เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ 

7.3 โครงการผู้บริหารพบนิสิตและบุคลากรทุกภาควิชา 

7.4 โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง (จัดทําโดยวิทยาเขตกําแพงแสน) 

7.5 นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับภาควิชา และคณะ (9.1.7-1) 

8. คณะฯ มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย

ระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ คณะเกษตร  กําแพงแสน              

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์              

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

(9.1.8-1) 
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นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ยังเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์      
แห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมร่วมกัน คือ การประชุมสามัญสภาคณบดี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และประชุมสามัญ
กรรมการบริหารสภาคณบดี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (9.1.8-2) 

9. คณะมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรมีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ สําหรับหน่วยงาน

ภายนอกที่คณะฯได้นําแนวปฏิบัติที่ดีไปเผยแพร่ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และสถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี (9.1.9-1) นอกจากนี้คณะฯ ยังได้พัฒนาแบบรายงานตนเอง (SAR) ที่

ใช้รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อยภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์อีกด้วย (9.1.9-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 9 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

สกอ. ที่ 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 9 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1.1-1 -  คําส่ังคณะฯ ที่ 84/2552 เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 
-  คําส่ังคณะฯ ที่ 87/2552 เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา  
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. ลงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2552 
- คําส่ังคณะฯ ที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล
หลักฐานเพือ่การประกันคุณภาพการศกึษา  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 
-  แผนปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1.2-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส. เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

9.1.2-2 กําหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปกีารศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์

9.1.3-1 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

9.1.4-1 คําส่ังคณะฯ ที่ 84/2552 เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับองค์ประกอบและตวับ่งชี้การประกนั
คุณภาพ ลงวันที่ 13 พฤศจกิายน 2552 และการสร้างคุณภาพในกระบวนการ 

9.1.4-2 แบบติดตามผลตามแผนการสรา้งคุณภาพในกระบวนการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

9.1.4-3 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน

9.1.4-4 แบบติดตามผลตามแผนการสรา้งคุณภาพในกระบวนการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

9.1.4-5 รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

9.1.5-1 โครงการศึกษาวิเคราะห์เพือ่นาํผลการประเมนิคุณภาพมาปรบัปรุงแผนการดาํเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ฝ่ายประกันคุณภาพการศกึษา 

9.1.6-1 ตัวอย่างระบบสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554

9.1.7-1 เอกสารแสดงการดําเนินโครงการเวทีคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

9.1.8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน 

9.1.8-2 เอกสารข่าวสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) 

9.1.9-1 เอกสารแสดง “แนวปฏิบัติที่ดี” ด้านการบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์

9.1.9-2 (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ระดับความสาํเร็จของการสง่เสริมและการสร้างคุณธรรม ความรู้ ทักษะ ภาวะผูน้ํา 

       และการได้งานทาํตามเป้าหมาย 

(ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะ  กําหนดขึน้ใชค้รั้งแรกในปีการศึกษา 2554) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการดําเนินการตามพันธกิจการผลิตบัณฑิตทัง้ในสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ตามนโยบายของรฐับาล  
คือหลักสูตรครู 5 หรอื 6 ปี และหลักสูตร 4 ปอีื่นๆ ที่ไมใ่ช่ครู รวมถงึบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก 

   2.  มีกระบวนการรับนิสิตที่เป็นการเพิ่มโอกาสสําหรับนักเรียนผู้กระทําคุณงามความดี 

   3.  มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง 

  4.  มีหลักสูตรซึง่ประกอบดว้ยรายวิชาและกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ผสมผสานแนวคิดทางการศึกษากับ
แนวคิดทางการพัฒนา รวมถึงการมีกลไกในการสร้างภาวะผู้นาํให้แก่บัณฑิต 

   5.  มีระบบกลไกเสริมสร้างศกัยภาพทางวิชาการ วชิาชีพและการได้งานทําให้แก่นสิิต 

   6.  มีระบบกลไกการพัฒนานิสิตใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ โดยมีการแตง่ตั้ง
คณะกรรมการ มีแผนการดําเนนิการ  มกีารดําเนินการตามแผน การประเมินผลรวมถึงการพฒันา
ปรับปรงุกิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 

   7.  มีแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ ฝึกงานหรือฝึกประสบการณว์ิชาชีพทั้งภายในและภายนอกครอบคลุมทุก
สาขา/หลักสูตร 

   8.  มีการสร้างเครอืข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชพีภายนอกหนว่ยงาน เพือ่สร้างความร่วมมือในการ
พัฒนานิสิตและแหล่งฝกึประสบการณว์ิชาชพีใหม้ีคุณภาพ และเป็นทางเลือกที่หลากหลายแก่นิสิต 

  9.  นิสิตระดับปริญญาตรีไดง้านทํา ประกอบอาชพีอิสระ หรือศกึษาต่อภายใน 1 ป ีได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
80 

  10. บัณฑิตหรือศิษย์เก่าได้รับการยกย่องหรือได้รับรางวัลทีเ่ปน็เกียรติคุณแหง่ความดีงาม ความสําเร็จใน
หน้าที่การงานจากหน่วยงานหรอืสถาบันของรฐัหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาชีพครู 

ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้) เป็นหลักสูตร 5 ปี เพื่อเตรียมบุคคลที่จะออกไปประกอบอาชีพครู ตามมาตรฐาน สกอ. 

และครุสภา อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตร วท.บ. เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ไม่ใช่วิชาชีพครู 

รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน   

(9.2.1-1) 

2. มีกระบวนการรับนิสิตหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางที่เป็นการเพิ่มโอกาสสําหรับนักเรียน

ผู้กระทําความดี เช่น โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เป็นโครงการที่ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาค

กลางตะวันตก รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้าเรียนในทุกหลักสูตรและทุกสาขาวิชาของ

คณะ (9.2.2-1) 
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3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาครุศึกษา ภายใต้โครงการบูรณาการคุณธรรม ความรู้ และ        

งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอน (9.2.3-1) 

4. มีระบบกลไกการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิต เช่น โครงการเสริมหลักสูตรของ

ภาควิชาต่างๆ การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพแก่นิสิต เช่น ฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์       

ห้องออกกําลังกาย ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค รวมถึง

การจ้างชาวต่างชาติมาสอนนิสิตให้มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อันเป็นการเตรียมความ

พร้อมสู่สมาคมอาเซียนอีกประการหนึ่งด้วย (9.2.5-1) 

5. มีระบบกลไกการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ภายใต้ศูนย์ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและการให้คําปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจ 5 ข้อ (9.2.6-1) คือ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นิสิต คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ 

2) ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคม 

3) ให้บริการทางวิชาการด้านคุณธรรม จริยธรรม และการให้คําปรึกษา 

4) สร้างสรรค์งานวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

5) กําหนดคุณธรรมที่สําคัญจําเป็นสําหรับนิสิต 

6. มีแหล่งเรียนรู้ใช้ฝึกทักษะ ฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิตทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฟาร์ม         

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สถานีวิจัยดอยปุย พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โครงการหลวงห้วยลึก เป็นต้น 

(9.2.7-1) 

7. มีการสร้างเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายนอกหน่วยงาน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาชีพให้แก่นิสิต และพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการเป็นทางเลือกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ให้แก่นิสิต (9.2.8-1) 

8. นิสิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีงานทําหรือ    

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มากกว่าร้อยละ 80 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 หรือ 10 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

ศษพ. ที่ 9.2 - 8 ข้อ 4.00 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2553 2554 2554 2555 

ศษพ. ที่ 9.2 - 8 ข้อ 4.00 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.2.1-1 เล่มหลักสูตร ศษ.บ.(การจดัการเรยีนรู)้ และ หลักสูตร วท.บ.(เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)

9.2.2-1 โครงการรับนิสิต “เดก็ดีมีคุณธรรม”

9.2.3-1 โครงการบูรณาการคุณธรรม ความรู้และงานทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจดัการเรยีนการ
สอน 

9.2.5-1 แผนปฏิบัติการประจําปีและแหล่งเรยีนรู้ภายในหน่วยงาน

9.2.6-1 รายงานประจําปีศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมและการให้คําปรกึษาฯ

9.2.7-1 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชพี และรายงานกิจกรรมภาคสนาม

9.2.8-1 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
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2.3 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ 

สมศ. จํานวน 17 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี      

และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  รายละเอียดสรุปได้  
ดังตารางที่ 2.12 

ตารางที่ 2.12  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

2554 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สมศ. (17 ตัวบ่งชี้) 4.32 ดี 
1.  กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1-15) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12    4.35 ดี 
ด้านคุณภาพบัณฑิต    4.09 ดี 
1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 80 92.857 4.64 ดีมาก

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.00 4.160 4.16 ดี

3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

N/A N/A -

4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

N/A N/A -

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    4.08 ดี 
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ 10 16.29 5.00 ดีมาก

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 8.989 2.25 ต้องปรับ
ปรุง 

7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 21.348 5.00 ดีมาก

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    5.00 ดีมาก 
8. ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ร้อยละ 30 100.00 5.00 ดีมาก

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

5 ข้อ 5 5.00 ดีมาก

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    4.50 ดี 
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4 4.00 ดี

11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 5.00 ดีมาก

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน    3.70 ดี 
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน ไม่ประเมินระดับคณะวิชา

13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 3.51 3.940 3.94 ดี

14. การพัฒนาคณาจารย ์
 

ค่าดัชนี 6 4.157 3.46 ดี
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2554 

ผลการ 
ดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน    4.750 ดีมาก 
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.51 4.750 4.750 ดีมาก

2. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    3.72 ดี 
16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 4 4.00 ดี

16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 3.51 4.160 4.16 ดี

17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

3 3.00 พอใช้

3. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    5.00 ดีมาก 
18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 4 5.00 ดีมาก

18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 4 5.00 ดีมาก

 

 สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ได้ดังนี้ 

1 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 รวม 2 ป ี
1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 62 112 174

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 63 130 193

3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

45 104 149

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 12 15 27

5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 0 0 0

6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร   
ลาอุปสมบท 

0 0 0
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 5 8 13

8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปี
นั้นที่ตอบแบบสาํรวจ (ไม่นับรวมผู้ที่มีงาน
ทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลา
อุปสมบท) 

50 97 147

9 ร้อยละบัณฑิตทีไ่ด้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

72.58 92.86 85.63

10 คะแนนที่ได้ 5
100
72.58×  = 3.63 5

100

92.86×  = 4.64 5
100
85.63× = 4.28

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี

1 72.58*5 3.63 92.86*5 4.64 85.63*5 4.2
8 

3.63 4.64 4.28 ร้อยละ 80 บรรลุ ร้อยละ 80

100 100 100

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี

1 72.58*5 3.63 92.86*5 4.64 85.63*5 4.2
8 

3.63 4.64 4.28 ร้อยละ 80 บรรลุ ร้อยละ 80

100 100 100

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1-1 การสํารวจภาวการณ์มงีานทําของบณัฑิต ประจําปีการศึกษา 2554 (รุ่นปกีารศึกษา 2553)

1-2 การสํารวจภาวการณ์มงีานทําของบณัฑิต ประจําปีการศึกษา 2553 (รุ่นปกีารศึกษา 2552)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน และบัณฑติวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 63 130

2 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

- 14

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 4.16

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

- 14

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

- 10.77

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) - -

7 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดบัปรญิญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

- -

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

- -

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

- -

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) - -

12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

- -

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- -

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

- -

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

- -
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 4.16

17 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด - 14 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2 - 4.16 - 4.16 4.00 บรรล ุ 4.00

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2 - 4.16 - 4.16 4.00 บรรล ุ 4.00

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 ตารางแสดงรายละเอียดตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 การประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ประจําปี 2554 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 13 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 
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ผลการดําเนนิงาน  ปีการศึกษา 2554 ยังไม่มีผูส้าํเร็จการศึกษา จึงไม่ขอรับการประเมิน  

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง 

0.25 0 0 0 0 0 0

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 0 0 0 0 0 0

3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) 
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 0 0 0 0 0 0

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

1.00 0 0 0 0 0 0

5 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 

0.125 0 0 0 0 0 0

6 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาต ิ

0.25 0 0 0 0 0 0

7 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0

8 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0

9 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 0 0   0 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด  

N/A N/A N/A

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ไดร้ับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร ่

N/A N/A N/A

13 คะแนนที่ได้ 5
25
× = 5

25
× =  5

25
×  =  
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

3 
- 

N/A 
- 

N/A 
-

N/A N/A N/A N/A - - - 
- - -

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี

3 
- 

N/A 
- 

N/A 
-

N/A N/A N/A N/A - - - 
- - -

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 ตารางแสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554  จําแนกตามคณะ ระดับปริญญา 

ประเภทหลักสตูร และประเภทโครงการ (ขอ้มูลกองแผนงาน) 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 26 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน  ปีการศึกษา 2554 ยังไม่มีผูส้าํเร็จการศึกษา จึงไม่ขอรับการประเมิน  
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ
ระดับนานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI 

0.25 0 0 0 0 0 0

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 0 0 0 0 0 0

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 0 0 0 0

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

1.00 0 0 0 0 0 0

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ปี 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0 0   0 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด  

N/A N/A N/A

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

N/A N/A N/A

13 คะแนนที่ได้ 5
50
× = 5

50
× = 5

50
× = 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี

4 
- 

N/A 
- 

N/A 
-

N/A N/A N/A N/A - - - 
- - -

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

4 - N/A - N/A - N/A N/A N/A N/A - - -

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1 ตารางแสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2554  จําแนกตามคณะ ระดับปริญญา 

ประเภทหลักสูตร และประเภทโครงการ (ข้อมูลกองแผนงาน) 
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ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีมิพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน    (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 18 3.125 1 0.25 19 4.75

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 0 0 1 0.5 1 0.5

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ท่ี 3 หรือ 
4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 0 0 2 1.5 2 1.5

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

1.00 0 0 5 5 5 5
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 0 0

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 0 0

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 0 0

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 0 0

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 0 0

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 18 3.125 9 7.25 27 11.75

11 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด  

43 44.5 87.5

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

7.27 16.29 13.43

 คะแนนที่ได้ 
5

10
7.27 ×   = 3.63 5

10
16.29×  = 8.15 

5
10
13.43 ×  = 6.71 

 

หมายเหต ุ: ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          132 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม  
2 ปี 

2554 2555 

5 3.125*100 7.27 7.25*100 16.29 11.75*100 13.43 3.63 5.00 5.00 ร้อยละ 
10 

บรรลุ ร้อยละ 
10 43 44.5 87.5

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
 

2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม  
2 ปี 

2554 2555 

5 3.125*100 7.27 7.25*100 16.29 11.75*100 13.43 3.63 5.00 5.00 ร้อยละ 
10 

บรรลุ ร้อยละ 
10 43 44.5 87.5

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  จากฐานข้อมูลของ สวพ.มก. 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน (มก. กําหนดให้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) ข้อมูลที่คณะนําเสนอเป็นข้อมูล 

 งานวิจัยที่มีการนําใช้ประโยชน์จริง แต่ไม่อยูใ่นฐานข้อมลูของ สวพ.มก. 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 3 4 7

2 งานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์ 0 0 0

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์

3 4 7

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด 
(นับรวมที่ศึกษาต่อ) 

43 44.5 87.5

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ี่
นําไปใช้ประโยชน์ 

6.98 8.99 8.00

6  คะแนนที่ได้ 
5

20
6.98 ×   = 1.74 5

20
8.99 ×  = 2.25 

5
20
8.00 ×  = 2.00 

 

หมายเหต ุ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเปน็ผลงานของปใีดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทนิที่ระบ ุ

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2555 

6 
3*100 

6.98 
4*100 

8.99 
7*100

8.00 1.74 2.25 2.00 
ร้อยละ 

10 
ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 
10 43 44.5 87.50

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี 2554 2555 

6 3*100 6.98 4*100 8.99 7*100 8.00 1.74 2.25 2.00 
ร้อยละ 

10 
ไม่บรรลุ 

ร้อยละ 
10 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 เอกสารแสดงการนําไปใช้ประโยชน์
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรบัรองคณุภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

0.25 6 1.5 6 1.5 12 3

2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 6 3 6 3 12 6

3 ตําราหรือหนงัสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒทิี่
สถานศึกษากําหนด 

0.75 2 1.5 0 0 2 1.5

4 ตําราหรือหนงัสือที่ใชใ้นการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ตําราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอตําแหนง่ทางวิชาการ 

1.00 0 0 5 5 5 5

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับ
รองคุณภาพ 

14 6 17 9.5 31 15.5

6 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาตอ่) 

43 44.5 87.5

 ร้อยละผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

13.95 21.35 17.71
 

 คะแนนที่ได้ 5
10
13.95 ×   = 6.98 5

10
21.35×  = 10.67 5

10
17.71×  = 8.86 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          135 

เกณฑ์การประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 

2 ปี 
2554 2555 

7 6*100 13.95 9.5*100 21.35 15.5*100 17.71 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 10 บรรลุ ร้อยละ 10

43 44.50 87.50

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 

2 ปี 
2554 2555 

7 6*100 13.95 9.5*100 21.35 15.5*100 17.71 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 10 บรรลุ ร้อยละ 10

43 44.50 87.50

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 เอกสารแสดงผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ

 
 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
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ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

1 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 8 8 16

2 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวจิัย 4 8 12

3 จํานวนโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

5 8 13

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 16 8 24

5 ร้อยละของโครงการบรกิารวิชาการที่นํามาใชพ้ัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจยั 

31.25 100.00 54.17

6 คะแนนที่ได้ 5.21 16.67 9.03

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

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

8 31.25 100 54.17 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรล ุ ร้อยละ 30

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

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

8 31.25 100 54.17 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 30 บรรล ุ ร้อยละ 30

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8-1 เอกสารหลักฐานการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการ มาใช้ในการพัฒนา

การเรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรอืองค์กร 

   2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

   3.  ชุมชนหรือองคก์รมีผู้นําหรือสมาชิกที่มกีารเรยีนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง 

   4.  ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกทีม่ีการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 

   5.  มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
ผลการดําเนนิงาน 

1.  มีการดําเนนิงานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) โดยการมีสว่นร่วมของชมุชนหรือองคก์ร  
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการวางแผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยมีการดําเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ภายใต้ โครงการบ้านสู่โรงเรียน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ 

2.  บรรลเุปา้หมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 100  โดยสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์นําทางตามแผนวิจัยที่วางไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ครบทุกข้อ 

3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผูน้ําหรอืสมาชิกที่มีการเรยีนรู้และดําเนนิกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
  จากผลของโครงการบ้านสู่โรงเรียน ได้เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามเป้าหมายของ
โครงการซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากการดําเนินการจากปีที่แล้ว  (โครงการการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การผลิตเห็ดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยน้ําท่วม)  

4.  ชุมชนหรือองค์กรสรา้งกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน โดยคงอตัลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
  ด้วย โครงการบ้านสู่โรงเรียน ได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ได้ดําเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง  ทําให้การพัฒนาโครงการที่เกิดขึ้นมาจากชุมชนเป็นผู้กําหนด  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเพียงผู้อํานวย
ความสะดวกและขับเคลื่อนในด้านวิชาการให้การดําเนินการบรรลุตามที่ชุมชนกําหนด  ดังนั้นผลการดําเนินงาน   
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ในแต่ละครั้งตามวงจรคุณภาพ จึงยังคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นชุมชนชนบทที่มีสภาพการประกอบ
อาชีพและวัฒนธรรมด้านการเกษตรเป็นหลัก 

5.  มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชนส์ร้างคุณค่าตอ่สังคม หรือชมุชน/องค์กรมคีวามเข้มแข็ง 
  โครงการบ้านสู่โรงเรียน ได้สะท้อนผลตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่ามีผลกระทบที่เกิดกับชุมชน
โดยทํา ให้ เกิ ดการ เปลี่ ยนแปลงและสร้ า งความเข้มแข็ งตามผลการดํ า เนินการ  ที่ เห็น ไ ด้ ชัด  ไ ด้แ ก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านการเกษตรได้ทําหน้าที่ตามพันธกิจ       
อย่างสมบูรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับสังคม  ทั้งนี้ชุมชนเองได้เกิดการเรียนรู้ที่มาจากการเชื่อมโยงบ้านสู่โรงเรียน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดในครอบครัวทําให้สามารถแก้ปัญหาของนักเรียนทั้งด้านการเรียนและเรื่องอื่นๆได้ 
ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจึงยังทําหน้าที่สั่งสม  สืบทอด ถ่ายทอดตามอุดมการณ์เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่า
ต่อสังคมต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9-1 รายงานการวิจยั เรื่อง โครงการบ้านสู่โรงเรียน

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้
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ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

   2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

   3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมอย่างต่อเนื่อง 

   4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

   5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะฯ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน มีการดําเนินโครงการ และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังรายละเอียดแผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผนยุทธศาสตร์ด้านการทํานุบํารุงฯ ในแผนปฏิบัติราชการรอบปีที่ 3       
ของคณบดี (10-1) 

2. ในปีการศึกษา 2554  มีโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 20 โครงการ  
มีการดําเนินการทั้งสิ้น 20 โครงการ  ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายตามแผนคิดเป็นร้อยละ 83 ดังรายละเอียด
รายงานผลการดําเนินโครงการ (10-2) 

3.  คณะฯ มีการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง  ดังรายละเอียด
แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (10-1) 

4. การดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า 
ต่อชุมชน  ดังเอกสารการก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน (10-4) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

10 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ

   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1 แผนปฏิบัติงานด้านทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
และแผนยุทธศาสตร์ด้านการทาํนุบํารุงฯ ในแผนปฏิบัติราชการรอบปทีี่ 3 ของคณบด ี

10-2 สรุปผลการดําเนินโครงการด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2554 

10-4 รายงานผลการดําเนินโครงการกิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์และรักษาสิง่แวดล้อม และรายงานกิจกรรม
การดําเนินโครงการอันการก่อให้เกิดประโยชนแ์ละคุณค่าต่อชุมชน 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่่อให้เกดิวัฒนธรรมทีด่ ี

   2.  ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถกูสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย ์

   3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคลอ้งกับธรรมชาต ิและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   4.  การจดัให้มพีื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นกัศึกษาและบุคลากร
    มีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

   5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 
     จากคะแนนเต็ม 5  (ใชข้้อมูลจากกองแผนงาน) 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในอันที่จะก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  เช่น การร่วมโครงการ 

ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ กิจกรรมรดน้ําดําหัววันสงกรานต์ วันแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ และการ
ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น (11-1) 

2. คณะฯ มีการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เกิดความสะอาด ถูกสุขลักษณะ เช่น 
การดําเนินโครงการรักษ์ศึกษา สะอาดตา สะอาดใจ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (11-2) 

3. คณะฯ มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(11-2) 

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

5. ปีการศึกษา 2554 คณะฯ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในระบบ
ประเมินออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น  จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิต 963 คน และบุคลากร 8 คน 
รวมผู้ประเมินทั้งสิ้น 971 คน พบว่า นิสิตและบุคลากรมีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานด้านสุนทรีภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจําปีการศึกษา 2554 ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
4.14 จากคะแนนเต็ม 5 (11-5) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้
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ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1 ภาพถ่ายการเขา้ร่วมกจิการด้านทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมของนิสิตและบุคลากรคณะฯ
ที ่http://www.edu.kps.ku.ac.th/activityimage.html  

11-2 ภาพถ่ายการพฒันาด้านภูมิทัศน์ โดยการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเ้กิดความสะอาด  
ถูกสุขลกัษณะ ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

11-4 ภาพถ่ายศูนย์คุณธรรมและจรยิธรรมและการให้คําปรกึษา  และ รายงานผลการดําเนินงาน
ของศูนยฯ์ ประจําปีการศึกษา 2554 

11-5 ตารางแสดงรายละเอียดผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต 
ต่อการพัฒนาสนุทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม  

 
 

ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน ... 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

 ประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)  
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ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบนั 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตัง้โดย

สภามหาวิทยาลัย 
4.40 3.94

 ปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบิตงานของคณบดี จะเข้าตรวจเยี่ยม    
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เพื่อประเมินผลการบริหารงานของคณบดีประมาณเดือนกรกฎาคม หรือ 
สิงหาคม 2555  ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ จะรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีให้คณะทราบ 
ประมาณปลายปี พ.ศ. 2555 หรือต้นปี พ.ศ. 2556  ดังนั้นคณะฯ จึงขอใช้ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี
โดยบุคลากรและนิสิต เป็นคะแนนการประเมินโดยประมาณในรอบปีการศึกษา 2554 ไปพลางก่อน 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

13 4.40 3.94 4.40 3.94 3.51 บรรล ุ 3.51

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

13 4.40 3.94 4.40 3.94 3.51 บรรล ุ 3.51
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1-1 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รอบปีที่ 2 

13-1-2 สรุปการวิเคราะห์และติดตามผลการปฏิบัติงานครบรอบ 2 ป ีของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 

13.1-3 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รอบปีที่ 3 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน    (ใช้ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

0 0 0 0 0 0 0

2 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง่ ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0

3 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง่ รศ. 

3 0 0 0 0 0 0

4 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหนง่ ศ. 

6 0 0 0 0 0 0

5 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

2 13 26 13 26 26 52

6 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง่ ผศ. 

3 6 18 6 18 12 36

7 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง่ รศ. 
 
 

5 2 10 2 10 4 20
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 รวม 2 ป ี

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

8 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหนง่ ศ. 

8 0 0 0 0 0 0

9 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

5 15 75 15 75 30 150

10 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง่ ผศ. 

6 5 30 6 36 11 66

11 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง่ รศ. 

8 2 16 2.5 20 4.5 36

12 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหนง่ ศ. 

10 0 0 0 0 0 0

13 ผลรวม 43 175 44.5 185 87.5 360

14 การพัฒนาคณาจารย์ 4.07 4.16 4.11

15 คะแนนที่ได้ 5
6

4.07×  = 3.39 5
6
4.16×  = 3.46 5

6
4.11× = 3.43 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี

14 
175 

4.07 
185 

4.16 
360

4.11 3.39 3.46 3.43 ค่าดัชนี 6 ไม่บรรลุ ค่าดัชนี 5 
43 44.50 87.5

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่  

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 รวม 2 ปี 2553 2554 รวม 2 ป ี

14 175 
4.07 

185 
4.16 

360
4.11 3.39 3.46 3.43 ค่าดัชนี 6 ไม่บรรลุ ค่าดัชนี 5 

43 44.50 87.5

 รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 ตารางแสดงข้อมูลรายชื่ออาจารย์จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 

 

ด้านการพัฒนาและประกนัคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสงักัด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

รับรองโดยต้นสงักัด 
4.68 4.75

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

15 4.68 4.75 4.68 4.75 3.51 บรรล ุ 4.00

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 
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   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

15 4.68 4.54 4.68 4.54 3.51 บรรล ุ 4.00

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1 รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
ประจําปีการศึกษา 2553 

15-2 รายงานการประเมินตนเองคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554

 

2.  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัตงิานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

   2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยทุธ์ทีก่ําหนดอยา่ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

   3.  ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกีย่วกบัการปฏิบัตงิานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ    
อัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   4.  ผลการดําเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าตอ่สังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกยอ่งหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นทีเ่กี่ยวกับอัตลักษณ ์
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ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ          

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานใน
แต่ละปีการศึกษา คณะฯ จะศึกษานโยบายและแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย แล้วนําข้อมูลมาประชุมหารือ
ร่วมกันระหว่างตัวแทนหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (16.1-1-1) ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาคณะฯ (16.1-1-2) จากนั้นจะนําข้อหารือที่ได้จากการประชุมมาดําเนินการวิพากษ์และประชาพิจารณ์
จากบุคลากรทั้งคณะฯ ในการสัมมนาบุคลากรประจําปี (16.1-1-3) แล้วนําผลการวิพากษ์มาจัดทําแผนกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ (16.1-
1-4)   ซึ่งการจัดทําแผนจะคํานึงถึงความสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของ
สังคม ที่มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ และภาวะผู้นํา ตามอัตลักษณ์เฉพาะของคณะฯ 

2. คณะฯ  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบคุลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด โดย
ให้บุคลากรและนิสิตร่วมประเมินการบริหารงานของผู้บริหารคณะฯ อย่างต่อเนื่อง (16.1-2-1) แล้วผูบ้ริหารจะนําผล
การประเมินฯ มาพิจารณาหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงให้การดําเนินงานตามแผนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
(16.1-2-2) และสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงประเด็น (16.1-2-3)  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมตามวงจรคุณภาพสําหรับนิสิต โดยรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
คณะฯ เพื่อให้นิสิตสามารถจดักิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง (16.1-2-4) 

3. ในปีการศึกษา 2554 นิสิตและบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ร่วมประเมินความพึง
พอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมนํา
ความรู้ สอดคล้องอัตลักษณ์เฉพาะที่คณะฯ กําหนดเพิ่มเติม (16.1-3-1) โดยผลการประเมินจากนิสิต 963 คน และ
บุคลากร 8 คน พบว่า บุคลากรและนิสิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะฯ ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 4.14 จาก
คะแนนเต็ม 5 

4. คณะฯ มีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานที่กําหนด โดยการดําเนินงานโครงการบ้านสู่โรงเรียน ได้

สะท้อนผลตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการว่ามีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน กล่าวคือ ทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงและสร้างความเข้มแข็งตามผลการดําเนินการที่เห็นได้ชัด คือ เป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้โดยเฉพาะ

ด้านการเกษตรได้ทําหน้าที่ตามพันธกิจอย่างสมบูรณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับสังคม  ทั้งนี้ชุมชนเองได้เกิดการ

เรียนรู้ที่มาจากการเชื่อมโยงบ้านสู่โรงเรียนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดในครอบครัวทําให้สามารถแก้ปัญหา

ของนักเรียนทั้งด้านการเรียนและเรื่องอื่นๆได้  ทั้งโรงเรียนและคณะฯ จึงยังทําหน้าที่สั่งสม สืบทอด ถ่ายทอด    

ตามอุดมการณ์เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อสังคมต่อไป (16.1-4-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

16.1 - 4 ข้อ - 4.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

16.1 - 4 ข้อ - 4.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 และ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 

16.1-1-2 คําส่ังคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนาคณะฯ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 

16.1-1-3 แฟ้มข้อมูลแสดงรายละเอยีดการดําเนินงานโครงการสัมมนาบคุลากรประจําป ีพ.ศ. 2555

16.1-1-4 - (ร่าง) แผนพฒันาตามนโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในระยะ 4 ปี 
(วันที่ 14 มถิุนายน 2556 - วันที่ 13 มิถุนายน 2560) จากมตทิี่ประชุมคณะกรรมการจดัทํา
แผนพัฒนาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 เมือ่วันพธุที่ 11 เมษายน  
พ.ศ 2555 และ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ 2555 
- แผนปฏิบัติราชการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 

16.1-2-1 รายงานผลการดําเนินงานของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รอบปีที่ 2 และรอบปีที่ 3

16.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พ.ศ. 2554-2555 

16.1-2-3 ภาพถ่ายส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน ปกีารศึกษา 2554

16.1-2-4 เอกสารและภาพกิจกรรมประกอบการบรรยายให้ความรู้เกีย่วกับการดําเนินกิจกรรม 
ตามวงจรคุณภาพสําหรับนิสิต 

16.1-3-1 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์เฉพาะของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

16.1-3-2 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

16.1-4-1 โครงการการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนร่วม “โครงการจากบ้าน
สู่โรงเรยีน” 
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ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 3.51 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต - 16.62

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด - 14

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้หมด - 63

4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน - 4.16

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

16.2 
- 

- 
 

16.62 - 4.16 3.51 บรรลุ 3.51 
-  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

16.2 - 
- 

 
16.62 - 4.16 3.51 บรรลุ 3.51 

-  

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดบัปริญญาตรีตามอัตลักษณ์ของ มก. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบนั 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  3 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จดุเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

   2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยทุธ์ทีก่ําหนดอยา่ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกีย่วกับการดําเนนิการตามจุดเนน้ และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจดุเน้น จุดเด่น หรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกดิประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเดน่ หรือความเชีย่วชาญเฉพาะที่
กําหนด และไดร้ับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น 

และความเชี่ยวชาญเฉพาะ (17-1-1) เช่น การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ใน
สาขา    ขาดแคลน ได้แก่  สาขาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษศึกษา และวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา  รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรู้ สมรรถนะ และ
ภาวะผู้นํา ในการจัดการศึกษาและพัฒนาสังคม  รวมถึงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทุกสาขา (17-1-2) 

2. คณะฯ มีการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด เช่น 
โครงการสัมมนาบุคลากรประจําปี  โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครอง นิสิต และบุคลากร  โครงการสัมมาทิฐิ เป็นต้น  
การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากร จัดว่าเป็นจุดเด่นของการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์  ดังได้คัดสรรไว้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ (17-2-1) และมีการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอก
และหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ให้นําไปปฏิบิตใช้ตามหลักการของ TQM (Total Quality Management) ที่
คณะฯ ใช้ในระบบการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3. ในรอบปีการศึกษา 2554 คณะฯ มีการดําเนินโครงการต่างๆ ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
นิสิต พร้อมทั้งดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  แต่ยังมิได้ดําเนินการ  
ให้มีการประเมนิผลความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้นและจดุเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของคณะฯ ในภาพรวม 

4. ผลการดําเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น และความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะฯ ที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม คือ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
ผู้เรียนต้องการเข้าเรียนในสาขาดังกล่าวเป็นจํานวนมาก คิดเป็นอัตราส่วนการแข่งขัน 1:10 จัดเป็นลําดับที่ 1 ของ
วิทยาเขตกําแพงแสน คะแนนสอบคัดเลือกและคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงเป็นลําดับต้นๆ ของวิทยาเขตกําแพงแสน 
(17-4-1) ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการมีส่วนเข้าไปช่วยพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (17-4-2) และโครงการการจัดการเรียนรู้
เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนร่วม “โครงการจากบ้านสู่โรงเรียน” (17-4-3) เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

17 - 3 ข้อ - 3.00 3 ขอ้ บรรล ุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

17 - 3 ข้อ - 3.00 3 ขอ้ บรรล ุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

17-1-1 แผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

17-1-2 เอกสารแสดงเอกลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

17-2-1 แนวปฏิบัติที่ดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้
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หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

17-4-1 -  ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษ ์Admissions 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 
-  ตารางเปรียบเทียบจํานวนรับ/ผู้สมัคร/ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
ปี 2553 - 2555 

17-4-2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

17-4-3 โครงการการจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนร่วม “โครงการจากบ้านสู่โรงเรยีน”

 

3.  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเดน็ด้านทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

   2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

   3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

   4.  มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาต ิ

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นํา

กิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้  ซึ่งโครงการดังกล่าว
ดําเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งสอดคล้องกับวงจรคุณภาพ 

2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้ฟาร์มสถานศึกษา
เป็นฐานการเรียนรู้  บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 2 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. นิสิตที่ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้
ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้  ได้พัฒนาศักยภาพตนเองในการเป็นผู้นํากิจกรรมทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม
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ศึกษา  รวมทั้งคณาจารย์ที่เข้าร่วมได้ร่วมเรียนรู้อันเป็นประโยชน์สําหรับอาจารย์ทําให้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
รวมทั้งได้ต้นแบบสําหรับการพัฒนาผู้นํากิจกรรมสําหรับอาจารย์ได้นําไปใช้ต่อไป 

4. นิสิตที่ผ่านโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยใช้
ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้  ได้พัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ทั้งขณะที่ฝึกสอนและเมื่อจบ
การศึกษา ซึ่งจะแสดงถึงศักยภาพของบัณฑิตที่มีคุณภาพจึงเป็นบุคลากรที่สร้างคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

18.1 - 4 ข้อ - 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

18.1 - 4 ข้อ - 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.1 รายงานการวิจยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นํากิจกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ศึกษา โดยใช้ฟาร์มสถานศึกษาเป็นฐานการเรยีนรู้   

  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบนั  
ประเดน็ทางการเกษตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4-5 ขอ้
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

   2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

   3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

   4.  มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาต ิ

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินโครงการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด    

สู่ชุมชน  ซึ่งโครงการดังกล่าวดําเนินการตามวงจรคุณภาพ โดยมีการนําผลการประเมินไปวางแผนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินงานต่อเนื่อง 

2. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับการถ่ายทอด พบว่า ผู้รับการถ่ายทอดมีความพอใจร้อยละ 80  

3. โครงการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชนได้สร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับคน       
ในชุมชน  โดยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนําความรู้ไปใช้ร้อยละ 40 

4. โครงการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดสู่ชุมชน มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนโดยมีการสร้างโรงเรือนผลิตเห็ดของชุมชน (หน้า26) และสมาชิกของชุมชนได้เข้ามาดูแล ชุมชนได้บริโภค
เห็ดที่ปลอดสารเคมี  ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

18.2 - 4 ข้อ - 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

18.2 - 4 ข้อ - 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4-5 ขอ้
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

18.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเหด็สู่ชุมชน ประจาํปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 17 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 4 และไม่ประเมินตัวบ่งชี้
ที่ 12) รวมทั้งหมด 41 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนด
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน 
แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน  0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน  1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน  2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน  3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน  4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พบว่า  มีการดําเนินงาน   
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. 
จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก  โดยด้านปัจจัยนําเข้าซึ่งมี 4      
ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.02 ด้านกระบวนการซึ่งมี 19 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.89 และด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ ซึ่งมี 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน 4.00 แสดงให้เห็นว่าคณะฯ ยังต้องพัฒนาผลการดําเนินงานในด้าน   
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ให้ดีย่ิงขึ้น  
 

การประเมินคณุภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีพันธกิจหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย      
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีพันธกิจอย่างน้อยอีก 5 ประการ  
ที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนพันธกิจหลักบรรลุเป้าหมายได้ คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ         
แผนการดําเนินการ  2) กิจกรรมการพัฒนานิสิต  3) การบริหารและการจัดการ  4) การเงินและงบประมาณ  และ 
5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ซึ่งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนมีความเชื่อมโยงบูรณาการทุกเรื่อง   
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เข้ า ด้ วย กันอย่ า ง เป็นระบบและต่อ เนื่ อ ง   เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ การ จัดการศึ กษาของคณะฯ  มีคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 
2554 และปีการศึกษา 2555 ขึ้น กําหนดตัวบ่งชี้รวม 24 ตัวบ่งชี้  โดยคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 9 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้งพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน  ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการดําเนินการ  2) กิจกรรมการพัฒนานิสิต  3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต  4) การวิจัย  5) การบริการ   
ทางวิชาการแก่สังคม  6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  7) การบริหารและการจัดการ  8) การเงินและ
งบประมาณ  และ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
 ในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามกําหนด จํานวน 24 ตัวบ่งชี้  ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน เพื่อให้คณะฯ ใช้เป็นแนวทางในการกํากับ
ดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  ผลการประเมนิคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการประเมิน 
ความหมาย 
ของคะแนน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ 
1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

2  การผลิตบัณฑิต  4.00 4.00 4.50 4.00 4.00 2.00 4.25 3.75 ดี ดี

3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - - 5.00 4.67 - - 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก

4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

7 การบริหารและจัดการ  - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

8 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

รวม 4.02 4.02 4.89 4.74 4.00 2.00 4.75 4.54 ดีมาก ดีมาก

 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 2 การผลิต
บัณฑิต มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.25  แสดงให้เห็นว่าคณะฯ ยังต้องพัฒนาผลการดําเนินงาน   
ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต ให้ดีมากย่ิงขึ้น ส่วนผลการดําเนินงานด้านอื่นๆ อยู่ในระดับดีมาก จึงควร
กํากับดูแลการดําเนินงานให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไป 
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การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้   
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานการอุดมศึกษาแต่ละด้าน  เพื่อให้คณะฯ ใช้เป็นแนวทางในการ
กํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ ได้  ซึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์    
และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะฯ ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54  
ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2  ผลการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคณุภาพมาตรฐาน (ป.3) 

มาตรฐาน 

ผลการประเมิน 
ความหมาย 
ของคะแนน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ 

1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  - - - - 4.00 2.00 4.00 2.00 ดี ต้อง
ปรับปรุง 

2 ด้านการบริหารจดัการการ
อุดมศึกษา 

4.25 4.25 4.88 4.71 - - 4.76 4.62 ดีมาก ดีมาก

ก. ด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

- - 4.86 4.86 - - 4.86 4.86 ดีมาก ดีมาก

ข. ด้านพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา  

4.25 4.25 4.90 4.60 - - 4.72 4.50 ดีมาก ดี

3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม 
ฐานความรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู ้ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

รวม 4.25 4.25 4.89 4.74 4.00 2.00 4.75 4.54 ดีมาก ดีมาก

 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ด้าน  แสดงให้เห็นว่า           
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ยังต้องพัฒนาผลการดําเนินงานด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา ทั้งในส่วน ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และ ข. มาตรฐานด้าน   
พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ซึ่งรวมผลการดําเนินงานทุกภาคส่วนของคณะฯ จึงต้องหากลยุทธ์ที่จะทําให้
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกระดับในคณะฯ 
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การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานได้อย่าง
ครอบคลุมและมีสมดุล ระหว่างมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรม  จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตามมุมมองด้านต่างๆ  ซึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และ        
พัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน โดยผลการประเมินตนเอง    
ในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  หากพิจารณาผลการประเมินของ 
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3  ผลการประเมนิตามมุมมองด้านการบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบ่งชี้ตามมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ (ป.4) 

มุมมองด้านบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน 
ความหมาย 
ของคะแนน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ 
1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - - 5.00 4.57 4.00 2.00 4.88 4.25 ดีมาก ดี

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.78 4.78 - - 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก

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

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้ และ
นวัตกรรม 

3.51 3.51 5.00 5.00 - - 4.25 4.25 ดี ดี

รวม 4.25 4.25 4.89 4.74 4.00 2.00 4.75 4.54 ดีมาก ดี

 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 4 ด้าน  แสดงให้เห็นว่า     
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ยัง ต้องพัฒนาผลการดําเนินงานด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย              
ด้านกระบวนการภายใน และ ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม ให้ดีย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะมุมมองด้านบุคลากร 
การเรียนรู้และนวัตกรรม  ซึ่งคณะฯ ควรวางแผนพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
รวมทั้งมีการวิเคราะห์และกําหนดกรอบเวลาในการปรับเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 
 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงสามารถกระจายตัวบ่งชี้   
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ลงในมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษาย่อยแต่ละด้าน เพื่อให้คณะฯ ใช้เป็น
แนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ   ในปีการศึกษา 2554               
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจ         
ของสถาบันอุดมศึกษา  โดยผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลประเมิน      
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ได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.54 ผลประเมิน         
ได้คุณภาพระดับดีมาก ดังรายละเอียดตารางที่ 3.4 

ตารางที่ 3.4  ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษาและตวับ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
(ป.5) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

ผลการประเมิน 
ความหมาย 
ของคะแนน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

3.70 3.70 4.80 4.60 - - 4.55 4.39 ดีมาก ดี

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

   2) ด้านวิชาการ 3.04 3.04 4.33 3.67 - - 3.82 3.42 ดี พอใช้

   3) ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

   4) ด้านการบริหารจัดการ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 4.89 4.00 2.00 4.91 4.64 ดีมาก ดีมาก

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 5.00 4.75 4.00 2.00 4.80 4.20 ดีมาก ดี

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

รวม 4.25 4.25 4.89 4.74 4.00 2.00 4.75 4.54 ดีมาก ดี

 ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 2 ด้าน แสดงให้เห็นว่า        
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ยังต้องพัฒนาผลการดําเนินงานในมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม     
ในการจัดการศึกษาประเด็นย่อยด้านวิชาการ  และมาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประเด็นย่อยด้านการผลิตบัณฑิต  ซึ่งคณะฯ อาจกําหนดแนวปฏิบัติให้มีการเชิญอาจารย์เกษียณที่ ยังคง              
มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์วิจัยมากเพียงพอ 
รวมทั้งมีความยินดีที่จะร่วมพัฒนาคณะฯ เข้าร่วมเป็นอาจารย์ประจําในจํานวนที่เหมาะสม เพื่อทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้กับคณะฯ ในการให้คําแนะนําช่วยเหลือทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย โดยไม่รับตําแหน่งทางการบริหาร     
เพื่อไม่ให้ขัดกับพัฒนาการด้านการบริหารของอาจารย์รุ่นใหม่ที่จะต้องรับผิดชอบคณะในระยะยาว 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 
 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

- ไม่ม ี

  จุดที่ควรพฒันา 
- ไม่ม ี

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
  จุดแข็ง 

1. การมีสองศาสตร์ในคณะเดียวกันทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนา ทําใหส้ามารถเปิดสอนในหลักสูตร 
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสังคม 

2. มีแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจจัยเกือ้หนุนการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ได้แก่ โรงเรียนสาธิตฯ ฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ 

  จุดที่ควรพฒันา 
1. อาจารย์ประจํามีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด และยังมจีํานวน        

ไม่เพียงพอต่อการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาใหม่ 

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตที่หลากหลายและครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะ        
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  จุดที่ควรพฒันา 
- ไม่ม ี

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจําที่เป็นนักวิจัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีความหลากหลายในสาขาวิชาต่างๆ 
2. มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการวิจัยเพื่อจัดหาแหล่งรายได้

จากภายนอก 

  จุดที่ควรพฒันา 
1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนําไปใช้

ให้เกิดประโยชน์จริงมีจํานวนน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างและเสนอผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจําที่เป็นนักวิจัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการวิชาการได้
หลากหลายสาขาวิชา 

2. มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการเพื่อจัดหา
แหล่งรายได้จากภายนอก 

  จุดที่ควรพฒันา 
1. แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการจากภายนอกยังมีน้อย 

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

1. คณะฯ มีระบบและกลไกการสนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และบูรณาการ  

งานดังกล่าวในกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

จุดที่ควรพฒันา 
- ไม่ม ี

  ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรบในระดับชาติ 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. บุคลากรให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาคณะฯ 
2. มีระบบและกลไกการสนับสนนุเพื่อสร้างแรงจูงในการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามก้าวหน้าทางคุณวุฒิ

และตําแหน่งทางวิชาการ 

  จุดที่ควรพฒันา 
1. คณะฯ ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทีต่อบสนองต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร ใหค้รอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน เช่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะด้านการเงิน เป็นต้น 

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

- ไม่ม ี

  จุดที่ควรพฒันา 
- ไม่ม ี

  ข้อเสนอแนะ 
- ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

- ไม่ม ี

  จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรพัฒนาระบบกลไกการเรียกเก็บและคืนหลักฐานตั้งแต่ระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ

มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ให้ผู้ประสานงานของทุกภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการขอหลักฐานและคืนหลักฐาน ระหว่าง

คณาจารย์ในภาควิชากับหน่วยงานภายในทุกระดับ  
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 ปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงาน
ระดับภาควิชา แล้วพบว่ามีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ไม่ประเมินระดับภาควิชาฯ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ชุมชน 

1. ภาควิชามีสดัสว่นอาจารย์ประจําท่ี
มีวุฒิปรญิญาเอกอยู่ในอัตราสว่นท่ีสูง
กว่ามาตรฐาน 

1. ภาควิชาฯยังมอีาจารย์ท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนท่ี
ต่ํา 

1. ภาควิชาฯควรมีระบบการกระตุ้น
รวมท้ังการสรา้งขวัญและกําลังใจใหแ้ก่
คณาจารย์ในการเข้าสู่ตาํแหน่งทาง
วิชาการต่อไป  

2.  มีหลกัสูตรครบท้ังระดับปรญิญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

- -

3. มีการจัดการเรยีนท่ีหลากหลาย
และเน้นผู้เรียนเปน็สําคัญท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

- -

4. ใช้แหล่งการเรยีนรู้ท่ีหลากหลายท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- -

ภาควิชาครุศึกษา 1.  ภาควิชามหีลักสูตรสาขาขาด
แคลนท่ีเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 

1. ยังไม่พบการจดัทํารายงานผล
การดาํเนินงานของหลกัสูตรตาม
แบบ มคอ.7 

1.  ควรจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.
7 และแสดงข้อมลูให้ชัดเจน 

- 2. ยังไม่พบการจดัทํา
รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 ให้ครบทุกรายวิชา 

2. ควรจัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ   มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 ให้ครบทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในรอบปีการศึกษา 

- 3. ยังไม่พบการแสดงข้อมลูการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนด
ไว้ใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 อย่าง
ชัดเจน  สําหรับรายวิชาท่ีเปิด
สอนในรอบปกีารศึกษา 

3. ควรระบุข้อมูลการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ ใน มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ให้ชัดเจน สําหรับทุกรายวิชาท่ี
เปิดสอนในรอบปกีารศึกษา 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- 4. อาจารย์ประจาํท่ีดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการยังมจีํานวน
น้อย 

-

ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา 

- 1. ตําแหนง่ทางวิชาการของ
อาจารย์ยังอยู่ในสดัส่วนท่ีต่าํกว่า
เกณฑ ์

1. ภาควิชาฯ ควรพิจารณากรอบภาระ
งานของอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติย่ืนขอ
ตําแหน่งทางวิชาการได ้ใหม้ีเวลา
เพียงพอในการผลติผลงาน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิต 

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ชุมชน 

1. คณาจารย์ในภาควิชาฯ เป็นท่ี
ปรึกษาสโมสรนิสติคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์ซ่ึงทําให้งานด้าน
พัฒนานิสิตของภาควิชาฯเชื่อมโยงกบั
งานกจิการนิสติของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร ์

1. ยังขาดกจิกรรมเพื่อการ
พัฒนาองค์ความรูแ้ละ
ประสบการณใ์หแ้ก่ศิษย์เก่าโดย
ภาพรวม 

1. ควรมีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรูแ้ละประสบการณ์ให้แก่ศิษย์เก่า
โดยภาพรวม 

2. มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีร่วมบูรณา
การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ให้แก่นิสติปัจจบุัน 

2. การประเมินคุณภาพการ
ให้บริการตา่ง ๆ ในด้านการ
บริการข้อมลูข่าวสารกับนิสติ 
ระบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพของนิสิตยัง
ไม่ชัดเจน 

-

ภาควิชาครุศึกษา 1. คณาจารย์ของภาควิชามสี่วนรว่ม
ในการเป็นคณะกรรมการกจิการนิสติ
ระดับคณะ ทําใหท้ราบและเข้าใจ
กิจกรรมการพัฒนานิสิตเป็นอย่างด ี
และสามารถดําเนนิการได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. ภาควิชามีนิสติท่ีสําเรจ็
การศึกษาจากหลกัสูตรในความ
ดูแลแล้ว แต่ยังไมม่ีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณใ์หก้บัศิษย์เก่า 

1. ภาควิชาควรดาํเนินการใหม้ีการจดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณใ์หก้บัศิษย์เก่า 

- - 2. ควรจัดทําขอ้มลูสรุปผลการดําเนนิ
โครงการ/กจิกรรมการพัฒนานิสิต แยก
รูปเล่มภารกจิท่ีภาควิชาดําเนินการ 
ออกจากกจิกรรมที่ชุมนุมนิสิต
ดําเนินการ ให้ชัดเจน  

ภาควิชาพลศึกษา 
และกีฬา 

- - -

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ชุมชน 

1. คณาจารย์มีศักยภาพทางดา้นการ
วิจัยและการเผยแพร่ 

- 1. ควรมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการสนับสนุนพันธกจิการวจิัย 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
2. มีการบรูณาการกระบวนการวิจัย
กับการเรียนการสอนที่ชัดเจน 

- -

3. ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- -

ภาควิชาครุศึกษา 1. คณาจารย์ประจําของภาควิชาเปน็
ผู้ท่ีมีศักยภาพในการทําวิจัยสงู ทําให้
สามารถเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรบั
ทุนอุดหนุนวจิัยจากแหล่งทุนภายนอก
ได้จํานวนมาก 

1. ภาควิชามีระบบและกลไกการ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวจิัยของคณาจารย ์แต่ยัง
ไม่มีการดาํเนินการตามระบบ
และกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห ์และสงัเคราะห์ความรู้
ท่ีได้      จากงานวิจัย  ยังไม่มี
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยสู่
สาธารณชน  และยังไม่มีการนาํ
ผลงานวจิัยไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
และยังไม่มกีารรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอก  

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์มีการดาํเนินการตามระบบ
และกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้ท่ีได้
จากงานวิจัย  และดําเนินการให้มกีาร
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
ท่ีได้จากงานวิจัยสูส่าธารณชน  และ
ควรดําเนินการใหม้ีการนาํผลงานวจิยั
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหนว่ยงานหรือ
ชุมชนภายนอก 

- - 2. ควรรณรงคใ์หค้ณาจารย์เข้าไป
รายงานขอ้มูลงานวิจัยในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์
ของ มก. ให้ครบถว้นทุกโครงการ 

ภาควิชาพลศึกษา 
และกีฬา 

1. ภาควิชาฯ มแีผนในการพัฒนา
งานวจิัยท่ีชัดเจน และเป็นรูปธรรม 

- -

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ชุมชน 

1. คณาจารย์มีความรู้ ความสามารถ 
มีศักยภาพสงูในกรใหบ้ริการทาง
วิชาการแกส่ังคม 

1. ควรมีการนําเสนอผลงานดา้น
การบริการวิชาการแก่สงัคมท่ี
หลากหลาย ซ่ึงเกดิจาก
ผลงานวจิัยและความรู้
ความสามารถของคณาจารย์ 
เช่น การพัฒนาหลักสตูรสาํหรับ
ครูเกษตร เป็นต้น 

1. ควรมีการสาํรวจความต้องการของ
ชุมชน ภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพในเชิงกว้าง เพื่อกําหนดทิศทาง
และจัดทําแผนการใหบ้ริการวิชาการแก่
สังคมตามจุดเน้นของภาควิชา 

ภาควิชาครุศึกษา 1. คณาจารย์ประจําของภาควิชาเปน็
ผู้ท่ีมีศักยภาพในการให้บรกิารทาง
วิชาการสงู  

1. คณาจารย์ยังขาดการพัฒนา
ความรู้ท่ีได้จากการใหบ้ริการทาง
วิชาการ และยังขาดการสง่เสรมิ  
ให้เกดิกระบวนในการถา่ยทอด
ความรูสู้่บุคลากรภายในคณะ 

  1. ควรมีการส่งเสริมให้เกดิกระบวน
ในการถ่ายทอดความรู้ท่ีไดจ้ากการ
บริการวิชาการสู่บคุลากรภายในคณะ 
และควรจดัทําฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการเผยแพร่สูส่าธารณะ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- -  2. ควรมีการใช้ศักยภาพของอาจารย์

ในภาควิชา จัดทําโครงการบริการ
วิชาการเพื่อหาเงนิรายได้เพิ่มเติมจาก
หน่วยงานภายนอก 

ภาควิชาพลศึกษา 
และกีฬา 

- 1. การสาํรวจความต้องการของ
ชุมชน  ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการกาํหนดทิศทาง 
และการจัดทําแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจดุเน้นของ
ภาควิชาฯ 

1. ภาควิชาฯ ควรมีการดําเนินการ
สํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกาํหนดทิศทาง และการ
จัดทําแผนการบรกิารทางวิชาการตาม
จุดเน้นของภาควิชาฯ 

- 2. การพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการ และ
ถ่ายทอดความรูสู้บุ่คลากรภายใน
ภาควิชาฯ และเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

2.  ภาควิชาฯ ควรดําเนินการ
ประชุมสัมมนาประจําป ีเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูใ้นการบรกิาร
วิชาการ และรวบรวมความรู้ท่ีได ้มา
เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ชุมชน 

1. มีรายวิชาและกจิกรรมที่สามารถ
บูรณาการด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การวจิัย และการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- 1. ควรกําหนดแผนงานในการสรา้งงาน
ด้านทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรมให้เปน็ท่ี
ยอมรับระดับชาต ิ

ภาควิชาครุศึกษา 1. ภาควิชามีการจดัทําแผนงานและ
ดําเนินกจิกรรมดา้นทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรมอยา่งเป็นรปูธรรม 

1. ภาควิชายังไม่มกีารสรุป
แผนการดาํเนินงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

1. ควรมีการสรปุแผนการดําเนินงาน
ด้านทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมไว้
อย่างชัดเจน 

- - 2. ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวฒันธรรมสาํหรับนสิิต
เพิ่มขึ้น เพื่อใหม้ีผลงานเป็นท่ียอมรบัใน
ระดับชาต ิ

ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา 

- - -

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ไม่ประเมินระดับภาควชิาฯ) 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (ไม่ประเมินระดับภาควิชาฯ) 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ไมป่ระเมินระดับภาควิชาฯ) 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์      
ตามผลการดําเนินงานรอบปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ     
ได้ตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองตาม 9 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5  ทั้งนึ้คณะกรรมการประเมินฯ     
ได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวม ให้สามารถนําผลไปใช้พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ เพื่อส่งต่อ
การพัฒนาในทุกภารกิจ 

   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จํานวน 9 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 8 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ - กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 1 กิจกรรม ได้แก่ โครงการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
เนื่องจากเลื่อนมาดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แทน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาดําเนนิการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปผู้บรหิาร 

1.  เว็บไซต์ของคณะยัง
มีข้อมูลความรู้ไม่มาก
พอ  
และไม่ทันสมัย 

1.  ควรปรับปรุงเวบ็ไซต์
ของคณะฯ ให้มีข้อมูล
ความรู้มากพอ  และ
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 

คณะมีการปรับปรุง
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
อยู่แล้ว 
 

ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะฯ 
ให้มีข้อมูลความรู้มากพอ  
และมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

1.  โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

      15,000 1 ต.ค.54 – 30ก.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

2.  อาจารย์มีคุณวุฒิ
และตําแหน่งทาง
วิชาการต่ํากว่าเกณฑ์ 
สกอ. 

2.  กระตุ้นให้อาจารย์
เพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

คณะมีโครงการพัฒนา
อาจารย์และมีกองทุน
สนับสนุนการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
แล้ว 

ยังคงโครงการและการ
ดําเนินการกองทุนพัฒนา
อาจารย์ต่อไป 

2.  โครงการพัฒนา
บุคลากร 

สัดส่วนของ
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก

และตําแหน่ง 
ทางวิชาการเป็นไป 

ตามมาตรฐานที่สูงขึ้น 

 2,480,000 1 ต.ค.54 – 30ก.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

  3.  ควรมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงด้านการเงิน
และหาวิธีสร้างรายได้
เพื่อการพึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน 
 
 

คณะมีแผนจัดการความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ที่
เป็นไปตามการ
วิเคราะห์ของกรรมการ
ทุกปี 

ให้ความสําคัญกับการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

3. โครงการจัดหารายได้
คณะฯ 

รายได้เพิ่มจาก
รายได้หลัก 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ค่าหน่วยกิต 

    100,000 1 ต.ค.54 – 30ก.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์ตนเอง 4. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลาดําเนนิการ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

  4  ควรมีการทบทวนกล
ยุทธ์เป็นระยะ
โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้าน
การเงิน และแสดงแผน
กลยุทธ์ที่ชี้แจงกลวิธี  
ในการจัดการปัญหา
การเงินให้ชัดเจน 

  ดําเนินการทบทวนกลยุทธ์
เป็นระยะโดยเฉพาะกลยุทธ์
ด้านการเงิน และแสดงแผน
กลยุทธ์ที่ชี้แจงกลวิธีในการ
จัดการปัญหาการเงินให้
ชัดเจน 

4.  โครงการสัมมนาสุปผล
การปฏิบัติงานและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน - 1 ต.ค.54 – 30ก.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 

3.  อาจารย์มีคุณวุฒิ
และตําแหน่งทาง
วิชาการต่ํากว่าเกณฑ์ 
สกอ. 

5.  กระตุ้นให้อาจารย์
เพิ่มคุณวุฒิและตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

อาจารย์ประจําคณะฯ
ยังมีคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการต่ํา
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 
สกอ. กําหนด 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ํากว่า 
ป.เอก ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 
2.  กระตุ้นให้อาจารย์
ผลิตผลงานเพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
(2) 

สัดส่วนของ
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก

และตําแหน่ง 
ทางวิชาการเป็นไป 

ตามมาตรฐานที่สูงขึ้น 

- 1 ต.ค.54 – 30ก.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

4.  ขาดการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงใน
แผน/โครงการ/
กิจกรรม 

6.  ควรนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงให้
ครบทุกแผน/โครงการ/
กิจกรรม 

  โครงการสัมมนาสุปผลการ
ปฏิบัติงานและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี 
(4) 

ร้อยละของ
โครงการ/กิจกรรม  
ที่มีการปรับปรุง 

จากแผนงานทั้งหมด 

- 1 ต.ค.54 – 30ก.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายประกันฯ 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  7.  คณะฯ ควรมีการ
มุ่งเน้นสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายเพื่อสร้าง
ช่องทางการเผยแพร่

คณะมีการดําเนิน
กิจกรรมที่มุ่งเน้น
สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายด้านกิจการ

เข้าร่วมโครงการความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านกิจการนิสิตระหว่าง
หน่วยงาน/สถาบัน 

5.  โครงการความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านกิจการนิสิตระหว่าง
หน่วยงาน/สถาบัน 

เครือข่ายความร่วมมือ  
และโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

 

      10,000 
 

1 ต.ค.54 – 30ก.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 
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กิจกรรมการพัฒนา 
 ระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย รวมตัวกัน
เป็นเครือข่ายระหว่าง
คณะ/มหาวิทยาลัย 

นิสิตระหว่างหน่วยงาน/
สถาบัน 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

5.  การทําวิจัยของ
คณาจารย์ส่วนใหญ่
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายในคณะ 
และมีจํานวนคณาจารย์
ที่ทําวิจัยน้อย 

8. เพิ่มมาตรการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์ทํา
วิจัยโดยขอแหล่งทุน
จากภายนอกคณะให้
มากขึ้น โดยอาจ
ดําเนินการในรูปของ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการเขียนโครงร่าง
การวิจัยเพื่อให้ได้ทุน
ภายนอกคณะ ฯลฯ 
และเพิ่มเงื่อนไขในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
สําหรับโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนจากคณะวิชา
ในวารสารที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
หรือเวทีการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการได้รับ
อ้างอิง 
 

ดําเนินการได้ 1. จัดทําโครงการวิจัยและ
ชุดโครงการวิจัยร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ภายใน
คณะ  
2. จัดทําโครงการพัฒนาศัก
ภาพด้านการวิจัยให้กับ
คณาจารย์ 

6. โครงการรวมพลคนรัก
งานวิจัย  
 
7. โครงการพัฒนาศักภาพ
ด้านการวิจัยให้กับ
บุคลากร  
 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
(2) 

1. จํานวนโครงการวิจัย
ที่ได้รับทุนจากภายนอก 
2. จํานวนอาจารย์ที่ทํา

วิจัย 

5,000,000
 

1 ต.ค.54 – 30ก.ย. 55 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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  9.  เพิ่มวันและเวลาทํา
การของศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อเป็น
แหล่งให้คําปรึกษาด้าน
การวิจัยแก่นิสิตภาค
พิเศษเพิ่มเติมจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

ดําเนินการได้ ให้นิสิตเข้าไปใช้ห้อง
ศูนย์วิจัยบริการวิชาการได้
ทุกวัน โดยสามารถยืมกุญแจ
ไปเปิดใช้ได้เอง ในส่วนของ
การให้คําปรึกษาเป็นหน้าที่
ของอาจารย์ผู้ควบคมุ
วิทยานิพนธ์ 

ต.ค. 54 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

  10.  เนื่องจากคณะวิชา
มีงานวิจัยจํานวนมาก 
ทั้งจากคณาจารย์และ
นิสิต จึงควรมีการนํา
ผลการวิจัยไปเผยแพร่สู่
ชุมชน โดยดําเนินการ
สังเคราะห์ผลการวิจัยใน
รูปแบบที่ไม่ใช่ภาษา
วิชาการ เพื่อให้ชุมชน
สามารถนําผลการวิจัย
ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินการได้ ทําการเผยแพร่ผลการวิจัยสู่
สาธารณะทางเว็บต์ไชต์ โดย
ประสานให้นักวิจัยสรุป
ผลการวิจัยให้เข้าใจง่าย 

ต.ค. 54 และ เม.ย. 55 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

  11.  คณะวิชาควรมกีาร
จัดสรรทุนสนับสนุน
วิทยานิพนธ์สําหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา
เพิ่มเติมจากทุนของ
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นิสิต

ดําเนินการได้ ประชุมคณะกรรมการวิจัย
เพื่อแก้ไขระเบียบให้นิสิต
ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ได้ ซึ่งในระยะนี้หากนิสิตจะ
ทําวิจัยก็สามารถขอทุน
สนับสนุนได้ โดยให้อาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบใน

การแก้ไขระเบียบ   
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ทําวิทยานิพนธ์ หรือ
อาจพิจารณาให้ทุน
สนับสนุนสําหรับ
วิทยานิพนธ์ที่สามารถ
นําองค์ความรู้ไปขยาย
ผลในชุมชน 

การขอทุน

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

  12.  ควรจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่แสดง
ความเชื่อมโยงระหว่าง
การนําผลการบริการ
วิชาการไปสู่การเรียน
การสอนที่ชัดเจน  

ดําเนินการได้ ประชุมคณะกรรมการวิจัย
เพื่อให้ภาควิชารับทราบและ
ดําเนินการ 

ต.ค. 54 ภาควิชา/ 
คณาจารย์ 

  13.  ควรมีการขยาย
ขอบเขตในการสํารวจ
ความต้องการในการ
บริการวิชาการจากกลุ่ม
ครู เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสีย (Stakeholder) กับ
คณะวิชา ไม่ว่าจะเป็น
ชมรมกีฬา ผู้สูงอายุ 
เกษตรกร ฯลฯ 
 
 
 
 
 

ดําเนินการได้ ประชุมคณะกรรมการวิจัย
เพื่อให้ภาควิชารับทราบและ
ดําเนินการ 

ต.ค. 54 ภาควิชา/ 
คณาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.  ไม่พบการกําหนด
หรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

14.  ควรมีการกําหนด
แผนและนโยบายชัดเจน
เพื่อสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

คณะมีการเผยแพร่งาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
การแสดงด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แต่ยังไม่สามารถก้าวไป
ถึงระดับชาติได้ 
เนื่องจากลักษณะงาน
เป็นด้านสาย
สังคมศาสตร์ 

กําหนดแผนงานด้าน
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ
การแสดงด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

8.  โครงการเผยแพร่งาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
การแสดงด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ตามวาระ
โอกาสต่างๆ  

ต.ค. 54 และ เม.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

  15.  ควรพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของคณะให้
ครอบคลุมการ
ดําเนินงานทุกด้านและ
แสดงหลักฐานการ
นําไปใช้ในการตัดสินใจ
ให้เป็นรูปธรรม 

คณะมีการปรับปรุง
เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
อยู่แล้ว 
 

ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะฯ
ให้มีข้อมูลความรู้มากพอ  
ครอบคลุมทุกด้าน 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(1) 

ระบบสารสนเทศ
ที่มีการพัฒนาเพิ่ม 

15,000 ต.ค. 54 และ เม.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

  16.  ควรมีแผนบริหาร
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บริหารเงินรายได้ 

คณะมีการกําหนดแผน
บริหารความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ 
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุก
ด้าน 
 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการบริหารเงิน
รายได้เพิ่มเติม 

โครงการสัมมนาสุปผลการ
ปฏิบัติงานและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี 
(4) 

จํานวนแผนงาน
 

300,000 ต.ค. 54 และ เม.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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  17.  ควรใช้ผลจากการ
วิเคราะห์ทางการเงิน
อย่างรอบด้าน เพื่อ
จัดทํากลยุทธ์ในการหา
รายได้เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 

   

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  18.  คณะควรมีการวิจัย
สถาบันด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และนําผลไปใช้
เพื่อการพัฒนางานด้าน
ประกันคุณภาพ  

ฝ่ายประกันคุรภาพยัง
ไม่ได้ใช้ผลการวิจัยเป็น
ฐานในการพัฒนาระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพฯ 

พัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพฯ โดยใช้
ผลการวิจัยเป็นฐาน 

9.  โครงการวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลงานวิจัย
 

10,000 ต.ค. 54 และ เม.ย. 55 รองคณบดี 
ฝ่ายประกันฯ 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

บทสรุปผู้บรหิาร 

1.  เว็บไซต์ของคณะยัง
มีข้อมูลความรู้ไม่มาก
พอ  
และไม่ทันสมัย 

1.  ควรปรับปรุง
เว็บไซต์ของคณะฯ 
ให้มีข้อมูลความรู้มาก
พอ  และทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ 

ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
คณะฯ ให้มีข้อมูลความรู้
มากพอ  และมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

1.  โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100 15,000 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

2.  อาจารย์มีคุณวุฒิ
และตําแหน่งทาง
วิชาการต่ํากว่าเกณฑ์ 
สกอ. 

2.  กระตุ้นให้อาจารย์
เพิ่มคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ยังคงโครงการและการ
ดําเนินการกองทุนพัฒนา
อาจารย์ต่อไป 

2.  โครงการพัฒนาบุคลากร สัดส่วนของ
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก

และตําแหน่ง 
ทางวิชาการเป็นไป 

ตามมาตรฐานที่สูงขึ้น 

ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100  2,480,000 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

  3.  ควรมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านการเงินและหาวิธี
สร้างรายได้เพื่อการ
พึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 

ให้ความสําคัญกับการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

3. โครงการจัดหารายได้
คณะฯ 

รายได้เพิ่มจาก 
รายได้หลัก ค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ค่าหน่วยกิต 

ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100     100,000 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

  4  ควรมีการทบทวน
กลยุทธ์เป็นระยะ
โดยเฉพาะกลยุทธ์
ด้านการเงิน และ
แสดงแผนกลยุทธ์ที่
ชี้แจงกลวิธี  
ในการจัดการปัญหา
การเงินให้ชัดเจน 

ดําเนินการทบทวนกลยุทธ์
เป็นระยะโดยเฉพาะกล
ยุทธ์ด้านการเงิน และ
แสดงแผนกลยุทธ์ที่ชี้แจง
กลวิธีในการจัดการปัญหา
การเงินให้ชัดเจน 

4.  โครงการสัมมนาสุปผล
การปฏิบัติงานและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100 - รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 

3.  อาจารย์มีคุณวุฒิ
และตําแหน่งทาง
วิชาการต่ํากว่าเกณฑ์ 
สกอ. 

5.  กระตุ้นให้อาจารย์
เพิ่มคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

 1.  ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ํา
กว่า ป.เอก ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
 
2.  กระตุ้นให้อาจารย์
ผลิตผลงานเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

โครงการพัฒนาบุคลากร (2) สัดส่วนของ
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก

และตําแหน่ง 
ทางวิชาการเป็นไป 

ตามมาตรฐานที่สูงขึ้น 

ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100 2,480,000 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

4.  ขาดการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงใน
แผน/โครงการ/
กิจกรรม 

6.  ควรนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
ให้ครบทุกแผน/
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 

  โครงการสัมมนาสุปผลการ
ปฏิบัติงานและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี (4) 

ร้อยละของ
โครงการ/กิจกรรม  
ที่มีการปรับปรุง 

จากแผนงานทั้งหมด 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

  7.  คณะฯ ควรมีการ
มุ่งเน้นสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายเพื่อ
สร้างช่องทางการ
เผยแพร่กิจกรรมการ
พัฒนา 
 ระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย รวมตัว
กันเป็นเครือข่าย
ระหว่างคณะ/
มหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมโครงการความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านกิจการนิสิตระหว่าง
หน่วยงาน/สถาบัน 

5.  โครงการความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
กิจการนิสิตระหว่าง
หน่วยงาน/สถาบัน 

เครือข่ายความร่วมมือ  
และโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

 

ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100       10,000 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

 

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 

5.  การทําวิจัยของ
คณาจารย์ส่วนใหญ่
ได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายในคณะ 
และมีจํานวนคณาจารย์
ที่ทําวิจัยน้อย 

8.  เพิ่มมาตรการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์
ทําวิจัยโดยขอแหล่ง
ทุนจากภายนอกคณะ
ให้มากขึ้น โดยอาจ
ดําเนินการในรูปของ
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการ
เขียนโครงร่างการ
วิจัยเพื่อให้ได้ทุน
ภายนอกคณะ ฯลฯ 
และเพิ่มเงื่อนไขใน
การเผยแพร่ 
 

1. จัดทําโครงการวิจัยและ
ชุดโครงการวิจัยร่วมกัน
ระหว่างคณาจารย์ภายใน
คณะ  
2. จัดทําโครงการ
พัฒนาศักภาพด้านการ
วิจัยให้กับคณาจารย์ 

6. โครงการรวมพลคนรัก
งานวิจัย  
 
7. โครงการพัฒนาศักภาพ
ด้านการวิจัยให้กับบุคลากร 
 
โครงการพัฒนาบุคลากร (2) 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนจากภายนอก  
2. จํานวนอาจารย์ที่ทํา

วิจัย 

ดําเนินการเสร็จสิ้น
 
 
 
 

ร้อยละ 100 6,780,500 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ผลงานวิจัยสําหรับ
โครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนจากคณะวิชาใน
วารสารที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
หรือเวทีการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ได้รับอ้างอิง 

  9.  เพิ่มวันและเวลา
ทําการของศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการ
เพื่อเป็นแหล่งให้
คําปรึกษาด้านการ
วิจัยแก่นิสิตภาค
พิเศษเพิ่มเติมจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

ให้นิสิตเข้าไปใช้ห้อง
ศูนย์วิจัยบริการวิชาการได้
ทุกวัน โดยสามารถยืม
กุญแจไปเปิดใช้ได้เอง ใน
ส่วนของการให้คําปรึกษา
เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ ์

 

  10.  เนื่องจากคณะ
วิชามีงานวิจัยจํานวน
มาก ทั้งจาก
คณาจารย์และนิสิต 
จึงควรมีการนํา
ผลการวิจัยไป
เผยแพร่สู่ชุมชน โดย
ดําเนินการสังเคราะห์
ผลการวิจัยในรูปแบบ

ทําการเผยแพร่
ผลการวิจัยสู่สาธารณะ
ทางเว็บต์ไชต ์โดย
ประสานให้นักวิจัยสรุป
ผลการวิจัยให้เข้าใจง่าย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ที่ไม่ใช่ภาษาวิชาการ 
เพื่อให้ชุมชนสามารถ
นําผลการวิจัยไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  11.  คณะวิชาควรมี
การจัดสรรทุน
สนับสนุนวิทยานิพนธ์
สําหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มเตมิ
จากทุนของบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นิสิตทํา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจ
พิจารณาให้ทุน
สนับสนุนสําหรับ
วิทยานิพนธ์ที่
สามารถนําองค์
ความรู้ไปขยายผลใน
ชุมชน 

ประชุมคณะกรรมการวิจัย
เพื่อแก้ไขระเบียบให้นิสิต
ขอรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยได้ ซึ่งในระยะนี้หาก
นิสิตจะทําวิจัยก็สามารถ
ขอทุนสนับสนุนได้ โดยให้
อาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้รับผิดชอบในการขอทุน  

การแก้ไขระเบียบ ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100 - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

  12.  ควรจัดทํา
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่แสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างการ
นําผลการบริการ
วิชาการไปสู่การเรียน
การสอนที่ชัดเจน  

ประชุมคณะกรรมการวิจัย
เพื่อให้ภาควิชารับทราบ
และดําเนินการ 

ภาควิชา/ 
คณาจารย์ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

  13.  ควรมีการขยาย
ขอบเขตในการสํารวจ
ความต้องการในการ
บริการวิชาการจาก
กลุ่มครู เป็นกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) กับ
คณะวิชา ไม่ว่าจะเป็น
ชมรมกีฬา ผู้สูงอายุ 
เกษตรกร ฯลฯ 

ประชุมคณะกรรมการวิจัย
เพื่อให้ภาควิชารับทราบ
และดําเนินการ 

ภาควิชา/ 
คณาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.  ไม่พบการกําหนด
หรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

14.  ควรมีการ
กําหนดแผนและ
นโยบายชัดเจนเพื่อ
สร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

กําหนดแผนงานด้าน
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
และการแสดงด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

8.  โครงการเผยแพร่งาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและการ
แสดงด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ตามวาระ
โอกาสต่างๆ  

ดําเนินการเสร็จสิ้น 20 โครงการ - รองครบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 

 15.  ควรพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศของคณะ
ให้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานทุกด้าน
และแสดงหลักฐาน
การนําไปใช้ในการ 
 

ปรับปรุงเว็บไซต์ของ
คณะฯ ให้มีข้อมูลความรู้
มากพอ  ครอบคลุมทุก
ด้าน 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(1) 

ระบบสารสนเทศ 
ที่มีการพัฒนาเพิ่ม 

ดําเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 100 15,000 รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          183 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไ้ข
ปรับปรุง (กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ตัดสินใจให้เป็น
รูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 

  16.  ควรมีแผน
บริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับการบริหาร
เงินรายได้ 

จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
เงินรายได้เพิ่มเติม 

โครงการสัมมนาสุปผลการ
ปฏิบัติงานและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปี (4) 

จํานวนแผนงาน 
 

ดําเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 - รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

  17.  ควรใช้ผลจาก
การวิเคราะห์ทาง
การเงินอย่างรอบด้าน 
เพื่อจัดทํากลยุทธ์ใน
การหารายได้เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง 

  

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 18.  คณะควรมีการ
วิจัยสถาบันด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และนําผลไป
ใช้เพื่อการพัฒนางาน
ด้านประกันคุณภาพ  

พัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพฯ โดยใช้
ผลการวิจัยเป็นฐาน 

9.  โครงการวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลงานวิจัย
 

ยังไม่ได้ดําเนินการ - - รองคณบดี 
ฝ่ายประกันฯ 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

1) รศ.ดร. วิสาข์ จัติวัตร์  ประธานกรรมการ 

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

2) รศ.ดร. พนิต เข็มทอง  รองประธานกรรมการ 

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3) ผศ.ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม กรรมการ 

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

4) อ.ดร. อนุชัย รามวรังกูร กรรมการ 

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5) นางสวรรค์วรา โมกขะสมิต กรรมการและเลขานุการ 

หน่วยงาน : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

6) นางสาวเรวดี ภูอุดม 

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ระยะเวลาการประเมนิคณุภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 

 -  ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 
- 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ 3 คน บุคลากร 3 คน และนิสิต    
8 คน 

  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง       
9 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 

ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.09 3.57 3.75 3.75 4.09 3.84

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- 4.67 4.50 4.67 - - - 4.67 4.50 - 4.67

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.54

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.94 3.94 5.00 5.00 3.94 4.79

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554                                                                          186 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.75 4.75 5.00 5.00 4.75 4.88

เฉลี่ยภาพรวม 
4.02 4.74 4.72 4.74 2.00 4.35 4.17 4.54 4.52 4.35 4.48 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้องปรับปรุง ดี ดี 5.00 5.00 - 5.00

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน               
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 - 

 จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. นิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของคณะศึกศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แต่               

มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการจัดหาเครื่องมือในฟาร์มฯ ของสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
2. ให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาเรื่องตารางสอนของคณะอื่น ๆ เนื่องจากนิสิต     

มีปัญหาในเรื่องการจัดตารางสอน 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า คณะฯ 
มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมด              
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 9 โครงการ มีการดําเนินงานแล้ว 8 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินงาน – โครงการ 
และยังไม่ได้ดําเนินงาน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะศกึษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับ    
การตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 7 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553–31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 4 -5 กรกฎาคม 
2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์         
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ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.68 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ     
ซึ่งประเมินให้คะแนน 4.68 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
 

กําหนดการประเมินฯ 
วันจันทรท์ี่ 5 กรกฎาคม 2555 

เวลา  08.00-09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมพิจารณากําหนดประเด็นการประเมิน 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารคณะฯ 

ณ ห้องประชมุชั้น 1  อาคารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ 

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคญั  
 โดยให้อยู่ในกรอบเวลาที่กําหนด  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 

-  ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
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-  สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา มุมมองด้าน
การบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
- ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
- แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
- นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพ 

เวลา 10.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการฯ ซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 10.30 - 12.00 น.    คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหนว่ยงาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารคณะฯ 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารคณะฯ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มอาจารย์ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) ของแต่ละภาควิชา  จํานวน   3 คน 
กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี  จํานวน 3-4 คน 
กลุ่มที ่3 กลุ่มบุคลากร ข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง  จํานวน 3-4 คน 
กลุ่มที ่4 กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผูป้ระกอบการ  จํานวน 2-3 คน 
 กลุ่มที่ 5 กลุ่มศิษย์เก่า  จํานวน 2-3 คน  

เวลา 14.00 – 14.10 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.10 – 16.30 น.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีค่ณะฯ จัดเตรียมไว้ให้ ณ ห้องประชุมช้ัน 1 

อาคารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 
วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2555 
เวลา  08.30 - 10.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ)  
เวลา  10.00 - 10.10 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา  10.10 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (เพิ่มเติม) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารคณะฯ 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ 
เวลา 15.00 – 15.10 น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.10 – 16.30 น.  คณะกรรมการฯ รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากร

ของคณะฯ รับทราบ  ณ ห้องสัมมนา  อาคารปฏิบัติการคณะฯ 
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง           
(Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set)        
ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 
ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย   
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด  
เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์         
ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ              
9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.54       

ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 
ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 2  การ
ผลิตบัณฑิต  

4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.09 3.57 3.75 3.75 4.09 3.84

องค์ประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

- 4.67 4.50 4.67 - - - 4.67 4.50 - 4.67

องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.54

องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม  

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67

องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและจัดการ  

- 5.00 5.00 5.00 - 3.94 3.94 5.00 5.00 3.94 4.79

องค์ประกอบที่ 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00

องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.75 4.75 5.00 5.00 4.75 4.88

เฉลี่ยภาพรวม 
4.02 4.74 4.72 4.74 2.00 4.35 4.17 4.54 4.52 4.35 4.48 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้องปรับปรุง ดี ดี 5.00 5.00 - 5.00
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ ดังนี้ 
 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเตม็ 5) 

หมาย 
เหต ุ

 
หน่วยงาน กรรมการ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน)  

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 
 

4.74 4.52 
 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)    4.75 4.54   

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ    5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00  ข้อ 4 แผนปฏิบัติการของ
ฝ่ายกิจการนิสิตเขียนไม่
สมบูรณ์ครบถ้วนเนื่องจาก
ไม่ระบุกลยุทธและ
เป้าหมายผลผลิต 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต              4.25 3.75   
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหาร

หลักสูตร 
ข้อ 5 5 5 4.00 4.00  

2.2 อาจารย์ประจาํที่มีวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 
เงื่อนไข 1) 

 

60 23.5 52.809 23.5 52.809 4.40 4.40  

44.5 44.5   

2.3 อาจารย์ประจาํที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

0 4.5 10.112 4.5 10.112 1.69 1.69  

44.5 44.5   

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

6 10.112 10.112 2.61 2.61 ปีการศึกษา 2553 =(3/43)*
100 = 6.977 

อัตราเพิ่ม = 10.112-6.977 
= 3.135 คิดค่าคะแนน = 
(3.135*5)/6 = 2.61 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 6 6 6 4.00 4.00  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 5 5.00 3.00  ข้อ 6 มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนไม่ครบทุกรายวิชา
ข้อ7 สืบเนื่องจากข้อ6 ทํา
ให้ไม่มีผลการประเมินท่ีจะ
นํามาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนได้ครบทุก
รายวิชา 

2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคณุลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  ข้อเสนอ 2.7 ข้อ 5 ควร
เลือกโครงการท่ีเป็น
ตัวอย่างของการ
ดําเนินงานตามแผนการ
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเตม็ 5) 

หมาย 
เหต ุ

 
หน่วยงาน กรรมการ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน)  

ตัวหาร ตัวหาร 

ส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นิ
สตท่ีชัดเจน  เช่น โครงการ
สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

ข้อ 4 4 2 4.00 2.00 ข้อ 3 ไม่มีการระบุตัว
บ่งช้ีและเป้าหมาย
ความสําเร็จของ
โครงการที่เก่ียวข้องการ
ส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       5.00 4.67   
3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมลูข่าวสาร 
ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 ข้อ 5 ไม่มีการให้ความรู้

และประชาสมัพันธ์
ให้กับศิษย์เก่าในรอบปี
ที่ผ่านมา เนือ่งจากเกิด
อุทกภัย  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนสิิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญา
ตรี 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย         5.00 5.00  

4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00  

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 75000 8,240,500 219,74
6.67 

8,240,500 219,746.
67 

5.00 5.00  

37.50 37.50   

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     5.00 5.00   
5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่

สังคม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการทาํนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจดัการ           5.00 5.00   
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะ

และผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 ข้อเสนอ 7.2 ข้อ 1  -

ควรมีการจัด KM  R&R 
เพื่อพัฒนางานวิจัย
องค์กรในสายสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 
ข้อเสนอ 7.2 ข้อ 1 - 
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 

เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2554) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเตม็ 5) 

หมาย 
เหต ุ

 
หน่วยงาน กรรมการ 

หน่วย 
งาน 

กรรม 
การ 

 
ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 
(% หรอื
สัดส่วน)  

ตัวหาร ตัวหาร 

ควรมีการจัด KM  
สําหรับอาจารย์ในเรื่อง
การทําผลงานวิชาการ 
(มีแต่เรื่องวิจัย)  

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00  

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 ข้อ 5 มีการนําข้อมูลทาง
การเงินไปใช้วิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย แต่ไม่ละเอียด 
ควรมีการวิเคราะห์เพื่อ
พยากรณ์รายรับรายจ่ายใน
อนาคต 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 5.00  

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 

5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีแผนกลยุทธ์ที่ประชาคมมีส่วนร่วมและมีแผนเชิงรุก 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตรและบทบาทมหาวิทยาลัยในระดับอาเซียนและนานาชาติ 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีการเขียนเป้าหมายผลผลิตและการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์       

อย่างครบถ้วน 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผล    

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 ได้คุณภาพระดับดี 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- ไม่พบ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนไม่ครบทุกรายวิชา 
2. ในการจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต มิได้ระบุตัวบ่งชี้และ

เป้าหมายวัดความสําเร็จไว้ ดังนั้น ไม่อาจทําการประเมินได้ (เกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ ผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้) 

 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีความเข้มแข็งในการพัฒนานิสิตตรงกับอัตลักษณ์               

ของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีระบบการให้คําปรึกษานิสิต สําหรับนิสิตปริญญาตรี ที่เป็น

รูปธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ควรมรการจัดต้ังชมรมศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

เพื่อสามารถจัดกิจกรรมในการพัฒนาความรู้และประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า ตลอดจนการสร้าง

เครือข่ายให้กับศิษย์เก่ากับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า         

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และ    

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1.  คณาจารย์ มีความโดดเด่นทางด้านการผลิตผลงานวิจัยทั้งทางด้านครุศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆ ที่   

บูรณาการได้ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ควรเพิ่มมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการเผยแพร่

ผลงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับ 
2. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ควรมีการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นิสิต บัณฑิตมหาวิทยาลัย 

นอกเหนือจากแหล่งทุนอื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ทําวิทยานิพนธ์ให้เป็นรูปธรรม 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน     

2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน 

ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา      

ที่สามารถส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการดําเนินโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ มากมาย และ   

มีการนําประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ แต่ยังระบุการเชื่อมโยงไม่ชัดเจน (ที่ระบุ  

ในการรายงาน SAR) อย่างไรก็ตามคณะวิชาอาจดําเนินการโดยการกําหนดรูปแบบการรายงาน

เกี่ยวกับการนําผลจากการประเมินการบริการวิชาการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ 

มคอ. 5 ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน     

1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- ไม่พบ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
- เกณฑ์มาราฐานข้อ 6 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ อาจดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ

เกี่ยวกับศิลปและวัฒนธรรม โดยกําหนดหลักเกณฑ์และกรอบการสร้างมาตรฐานด้านศิลปและ

วัฒนธรรม นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ดําเนินการ

วิจัยที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จากนั้นเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบของการนําเสนอ หรือตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งจะได้คะแนนตามเกณฑ์  ข้อที่ 6 ได้ 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน           

4  ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน   

ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา และมีแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของคณะศึกศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
- ไม่พบ 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 

พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- ไม่พบ 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มหลักสูตรโครงการพิศษปริญญาตรี เพื่อหารายได้ เช่น การสอนภาษาจีน การบริหาร

การศึกษา 
2. ควรมีระบบวิเคราะห์ทิศทางการวางแผนการใช้เงินในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 

1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นคณะที่ประกอบด้วยศาสตร์ด้านการศึกษาและการพัฒนา 

จึงมีรายวิชาที่ผสมผสานแนวคิดการศึกษาร่วมกับแนวคิดการพัฒนาได้เป็นอย่างดี และมีกลไกใน

การสร้างภาวะผู้นําให้แกบัณฑิตผ่านหลักสูตรฝึกอบรมฯ (ตัวบ่งชี้ 9.2 เพิ่มเติม) 

 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
- ไม่พบ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แล้ว 
พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.54  ได้คุณภาพ

ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ  ผลผลติ รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  - - - - 2.00 4.40 3.60 2.00 2.00 4.40 3.60 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

4.25 4.71 4.69 4.71 - 4.45 4.45 4.62 4.60 4.45 4.58 

   มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 4.86 4.86 4.86 - 3.94 3.94 4.86 4.86 3.94 4.74 

   มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

4.25 4.60 4.56 4.60 - 4.54 4.54 4.50 4.46 4.54 4.51 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  

- 5.00 5.00 5.00 - 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.45 

เฉลี่ยภาพรวม 4.25 4.74 4.72 4.74 2.00 4.35 4.17 4.54 4.52 4.35 4.48 
ผลการประเมิน ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้อง

ปรับปรุง 
ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อน   
ผลการดําเนินงานได้ ดังนี้  

 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.00 ได้คุณภาพระดับ 

ต้องปรับปรุง 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 

ได้คุณภาพระดับดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา      
มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.50   
ได้คุณภาพระดับดี 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล  

การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  แล้ว พบว่า     

มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิตและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.57 4.50 4.57 2.00 4.70 4.16 4.25 4.14 4.70 4.40 

2. ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.78 4.78 4.78 - 4.42 4.42 4.80 4.80 4.42 4.69 

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

4. ด้านบุคลากรและ
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

3.51 5.00 5.00 5.00 - 3.93 3.93 4.25 4.25 3.93 4.09 

เฉลี่ยภาพรวม 4.25 4.74 4.72 4.74 2.00 4.35 4.17 4.54 4.52 4.35 4.48 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

  

หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานได้ ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพระดับดี   

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก   

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก   

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.25 ได้คุณภาพ

ระดับดี  
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  แล้ว พบว่า     

มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและ        
ความพร้อมในการจัดการศึกษา และด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมิน  

ในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.54 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา 

3.70 4.60 4.60 4.60 - 4.05 4.05 4.39 4.39 4.05 4.33 

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

   2) ด้านวิชาการ 3.04 3.67 3.67 3.67 - 3.46 3.46 3.42 3.42 3.46 3.43 
   3) ด้านการเงิน - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.84 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ของสถาบันอุดมศกึษา 

5.00 4.89 4.88 4.89 2.00 4.45 4.21 4.64 4.60 4.45 4.55 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 2.00 4.40 3.60 4.20 4.00 4.40 4.26 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.54 

   3) ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 4.50 4.50 5.00 5.00 4.50 4.67 

เฉลี่ยภาพรวม 4.25 4.74 4.72 4.74 2.00 4.35 4.17 4.54 4.52 4.35 4.48 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ ดังนี้  

- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย

4.39 ได้คุณภาพระดับดี ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.42 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 
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- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 

4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนน
เฉลี่ย 4.20 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และ 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ภาคผนวก 
ภาคผนวกที่ 1 

  ข้อมูลการสมัภาษณ ์
 

• กลุ่มนิสิตปัจจุบัน (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ) และกลุ่มศิษย์เก่า  

1. อยากให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มีการปรับปรุงอย่างไร 
- ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร ประตูเข้าฟาร์ม 
- ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกฟาร์ม 
- สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ควรให้ทันสมัย 
- วิชาเรียนที่เป็นตัวเลือกควรมีมากและต่อเนื่อง 

2. ช่วงเวลาเรียนมีการจัดกิจกรรม หรือไม่ 
- โครงการทดสอบสมรรถภาพตามชุมชน โรงเรียน และให้ความรู้ด้านสุขศึกษากับเด็กนักเรียน 
- โครงการสโมสรค่ายอาสาพัฒนชนบท เช่น กิจกรรมครูอาสาสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

3. คณะได้มีการจัดสรรทุนให้กับนิสิต หรือไม่ 
- คณะมีทุกประจําปี ๆ ละ 10,000 บาท, 5,000 บาท 
- ทุนทํางานรายชั่วโมง ๆ ละ 30 บาท 

4. ความประทับใจจากคณะ 
- หลักสูตรมีการบูรณาการ  
- อาจารย์ที่ปรึกษา 
- บุคลากร 

5. งบประมาณเพียงพอกับกิจกรรม หรือไม่ 
- บางโครงการไม่เพียงพอ จัดกิจกรรมเปิดหมวก ขายผลิตภัณฑ์ภายในฟาร์ม เช่น เห็ด 

6. มีการถ่ายทอดความรู้ PDCA ให้กับนิสิต หรือไม่ 
- สโมสรนิสิตจัดประชุมถ่ายทอดให้กับนิสิตทุกช้ันปี และนิสิตเข้าร่วมกับ อบก. ทุกเดือน 

7. การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ เป็นอย่างไร 
- สะดวกในการตรวจสอบชั่วโมงเรียน รูปแบบหาง่าย 
- ข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ 

8. มีการการสร้างเครือข่ายนิสิต หรือไม่ 
- สร้างเครือข่ายกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

9. คณะได้สร้างความเป็นผู้นํา หรือไม่ 
- ความเป็นผู้นําได้รับจากการจัดกิจกรรม จากการสอดแทรกในรายวิชาที่ศึกษา และการแลกเปลี่ยน       

จากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความม่ันใจ 
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10. เวลามีปัญหานิสิตพบผู้บริหารในการแก้ไขปัญหา หรือไม่ 
- คณะมีการจัดโครงการผู้บริหารพบนิสิต เพื่อเป็นการพบปะกับนิสิตในเรื่องต่างๆ และนํามาแก้ไข เช่น  

เรื่อง wifi สถานที่พักผ่อน และได้รับการแก้ไขจากทางคณะเรียบร้อยแล้ว 
 

• กลุ่มอาจารย์  

1. คณะมีการจัดทําแผน อย่างไร 
 - มีการจัดทําแผนจากภาควิชาไปสู่แผนของคณะ 

2. คณะมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนในการจัดทําแผน หรือไม่ 
 - มีการจัดสัมมนาบุคลากรที่อําเภอชะอํา โดยคณะทําแผนตุ๊กตาและมีการวิพากษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
แผนคณะ และมีการกําหนดยุทธศาสตร์ร่วมด้วย 

3. ศิษย์เก่าของคณะ มีการได้รับรางวัล หรือไม่ 
 - ศิษย์เก่าได้รับรางวัลจากกีฬาทีมชาติ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการมอบเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครู 

4. คณะมีการจัดหลักสูตรส่งเสริมความเป็นผู้นํา หรือไม่ 
 - แต่ละภาควิชามีการจัดทําหลักสูตร เช่น ภาควิชาเกษตรสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภาวะผู้นําส่งเสริมครู
เกษตร, ภาควิชาพละศึกษา จัดค่ายพักแรม, ภาควิชาครุศาสตร์ มีการจัดรายวิชากิจกรรมเกือบทุกวิชาโดยการให้
มีการออกค่าย 

5. คณะมีการจัดทําวิจัยการบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม หรือไม่ 
 - ดําเนินการในด้านการเรียนการสอนและวิจัย เช่น วิจัยเชิงปฏิบัติการชุมชน (ของนิสิตปริญญาเอก)  
 - มีทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ เช่น ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 - มีทุนวิจัยให้กับอาจารย์ ทุนละ 10,000 – 20,000 บาท ถ้าเสนอผลงานต่างประเทศ ทุนละ10,000 บาท  

6. ผู้บริหารมีการพบปะกับอาจารย์ หรือไม่ 
 - คณะมีการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบอาจารย์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ปัญหา เทอมละ 1 ครั้ง 

7. ด้านประกันคุณภาพ เป็นอย่างไร 
 - ด้านประกันคุณภาพ เริ่มจากภาควิชา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําภาควิชาให้ความร่วมมือ
ไปสู่ในภาพรวมของคณะ 

8. งบประมาณที่ได้รับของแต่ละภาควิชา เป็นอย่างไร 
 - แต่ละภาควิชาจัดทําแผนของบประมาณประจําปี เสนอให้กับคณะ และได้รับงบประมาณตามแผนที่ได้รับ
จัดสรรจากคณะ 
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• กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 

1. การปฏิบัติงานในคณะเป็นอย่างไร 
 - การปฏิบัติงานอยู่แบบพี่น้อง  

2. อยากให้คณะดําเนินการปรับปรุงอะไร 
 - ให้คณะดําเนินการเรื่องห้องเรียนให้กับนิสิต ซึ่งมีจํานวนมากแต่ห้องเรียนไม่เพียงพอ บางช่วงเวลา
ห้องเรียนส่วนกลางมีการซับซ้อน 
 - เรื่องที่พักสําหรับอาจารย์ 

3. คณะมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร หรือไม่ 
 - คณะมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในเรื่องการเพิ่มพูนความรู้ โดยให้บุคลากรทุนละ 5,000 บาท   
ส่วนอาจารย์ทุนละ 9,000 บาท 
 - มีอาจารย์ชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 

 4. คณะมีการส่งเสริมสายสนับสนุนให้ก้าวสู่ตําแหน่งที่สูง หรือไม่ 
 - มีการจัดโครงการและเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
 - มีทุนสําหรับผลงานทางสายสนับสนุนทุนละ 10,000 บาท 
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ภาคผนวกที่ 2 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ

1 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทั้งหมด 154 154 

2 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย 130 130 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต

3 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 7 

4 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 

6 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 0 

8 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 0 

9 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 2 

10 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 0 

11 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

12 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 

13 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1 

14 (สกอ.) จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด 0 

15 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 0 

16 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 

18 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

19 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 

20 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

21 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 

22 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง  และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

0 

23 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 

25 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

26 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 

27 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

28 
 

- -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 
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ลําดับ 
ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) 

ประเมิน 
ตนเอง 
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29 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 0 

30 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

31 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 

32 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

33 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 

34 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 

36 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

0 

37 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

38 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 

39 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

40 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 

41 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 

43 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 0 

44 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

45 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 

46 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

47 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 

48 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 

50 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด 0 

51 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

52 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 

53 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

54 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 

55 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 

57 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

7 

58 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

59 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4 

60 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

61 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 2 
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62 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 1 

64 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนด 
ในแต่ละปี) 

0 

65 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

66 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 

67 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

68 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 

69 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 

71 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

0 

72 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

73 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 

74 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

75 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 

76 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

77 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 0 

78 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพของหลักสูตร 

0 

79 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 

80 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 0 

81 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

82 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 0 

83 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

84 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก  0 

85 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,166 

86 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา 0 

87 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,032 

88 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 

89 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  

90 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 56 

91 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 33 

92 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
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93 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 45 

94 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 45 

95 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 38 

96 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 7 

97 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ
เทียบเท่า  

 

98 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

0 

99 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

21 

100 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

23.50 

101 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์
ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

10.112 

102 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 28 

103 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

104 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 13 

105 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 15 

106 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 

107 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6 

109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 6 

110 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 4.50 

111 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 

113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2.50 

114 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 0 

115 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 

118 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา 6.98 

119 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 895.45 

120 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา 0 
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121 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 817 

122 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต 0 

123 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 57 

124 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 

125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 22 

126 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 100 

127 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-
Fi กับสถาบัน 

1,826 

128 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.15 

129 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.05 

130 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.04 

131 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนน
เต็ม 5) 

4.11 

132 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

 

133 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา  

134 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี  

135 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต  

136 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท  

137 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก   

139 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 130 

140 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 112 

141 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

103 

142 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 

143 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 0 

144 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว 0 

145 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 15 
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146 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 

147 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 

148 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

10,042.30 

149 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 63 

150 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 

151 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 0 

152 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

14 

153 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.16 

154 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.08 

155 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 

156 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 

157 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 

158 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0 

159 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 

160 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 

161 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4.16 

162 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 14 

163 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 

164 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการ
กล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

0 

165 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0 

166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0 
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167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

0 

168 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 0 

169 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท) 

0 

170 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 

171 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 

172 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0 

173 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

174 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 

175 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 0 

176 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

0 

177 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนักอ่ืนๆ) 

0 

178 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

0 

179 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

0 

180 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

0 

181 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 0 

182 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 

183 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 

184 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0 

185 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

186 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 

187 (สมศ.) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
 
 
 

0 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

188 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.23 

189 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

 

190 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.45 

191 จํานวนกิจกรรมนิสิตที่มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภทกิจกรรม  

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 

192 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

38 

193 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 38 

194 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0 

195 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,460,000 

196 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

197 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

198 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,460,000 

199 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 6,780,500 

200 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

201 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

202 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,780,500 

203 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 38 

204 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

205 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

206 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38 

207 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 
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208 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

209 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

210 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

211 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ 7 

212 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

213 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 

214 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 

215 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ 0 

216 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 

217 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 

218 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

219 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

1 

220 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

221 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

222 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

223 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สม
ศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

1 

224 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

225 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

226 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

227 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

0 

228 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

229 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

230 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

231 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวน
บทความที่นับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

7 

232 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

233 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

234 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 

235 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 

236 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
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237 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

238 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

239 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

0 

240 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

241 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

242 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

243 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงาน
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 

244 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

245 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

246 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

247 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

0 

248 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

249 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

250 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

251 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา) 

0 

252 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

253 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 

254 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

255 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 4 

256 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 0 

257 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 17 

258 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 6 

259 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 6 

260 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

0 

261 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

5 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

262 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 8 

263 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 0 
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264 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 0 

265 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

8 

องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

266 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

4.14 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

267 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 4.26 

268 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 3.94 

269 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด 23 

270 จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 43 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 41 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอกประเทศ 2 

271 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 0 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 0 

272 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ 1 

   - ด้านการวิจัย 1 

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 

   - ด้านอื่นๆ 0 

273 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับ
นานาชาติ 0 

   - ด้านการวิจัย 0 

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม 0 

   - ด้านอื่นๆ 0 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

284 รายรับทั้งหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 41,802,063 

285 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 186,000 

286 ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานที่และที่ดิน 13,524,486 

   - ปีงบประมาณ 13,524,486 

   - ปีการศึกษา 

287 ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 549,782 

288 ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ

289 ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 480,000 
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290 ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) - 

291 เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 8,191,244 

292 สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 24,957,973.94    

องค์ประกอบที่ 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 

274 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบคุลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

3.80 

275 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 14 

276 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

4.16 

277 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 0 

278 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

0 

279 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 0 

280 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

0 

281 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4.16 

282 (สมศ.) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 14 

283 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.16 

284 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

 

 คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2390/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
และพัฒนศาสตร์  ลงวันที่ 5 กันยายน 2554 

 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 84/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับองค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 

 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 87/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2552 

 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ 4/2554 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 
 

 


