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คํานํา 
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีการ

ส่ ง เสริ มและส นับส นุนคุณภาพการ จัดการ ศึกษา  เ พ่ื อ ใ ห้มี มาตรฐาน เ ป็นที่ ยอม รับ ในระ ดับสากล  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ดําเนินการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยคํานึงถึงกระบวนการประกันคุณภาพภายในท่ีสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานด้วยการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย  

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี นําเสนอข้อมูลเพ่ือการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2555 (ต้ังแต่
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) โดยมีข้อมูลพ้ืนฐานของคณะศึกษาศาสตร์  
รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจ ผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี   
สมศ. และได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการ
ประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา  2554 มาพิจารณาร่วมกัน โดยจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน (Common Data Set)  

คณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในภาควิชา  สํา นักงานเลขานุการคณะ  และโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ จนสามารถได้ข้อสรุปเพ่ือการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองฉบับน้ีให้เป็นไปตามสภาพการปฏิบัติจริง และเห็นแนวทางที่สําคัญในการปรับปรุงคุณภาพการ
ดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป 
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        คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
        วันที ่13 กันยายน 2556 

 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           ๓ 

 
สารบัญ 

หน้า 

บทนํา  บทสรุปผู้บริหาร ................................................................................................................................... 1 

บทที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานของคณะ ....................................................................................................................... 6 
1.1  ประวัติความเป็นมา ............................................................................................................................... 6 
1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ .......................................................................... 9 
1.3  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ ..................................................................................................... 18 
1.4  แผนงานประจําปีของคณะ ................................................................................................................. 19 
1.5  แผนงานประกันคุณภาพของคณะ ...................................................................................................... 19 
1.6  โครงสร้างการบริหารงานของคณะ .................................................................................................... 21 
1.7  รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝา่ยต่างๆ ของคณะ ........................................................... 23 
1.8  ผลงานประจําปีการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจ ............................................................................ 26 
1.9  ข้อมูลสถิติ .......................................................................................................................................... 32 
1.10 ที่ต้ัง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่ใช้สอย ........................................................................................ 74 

บทที่ 2  การรายงานผลการดําเนนิงาน .......................................................................................................... 76 
2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555 .............................................................. 76 
2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวิชา ................................... 88 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ................................................ 91 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ..................................................................................................... 104 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ........................................................................................ 150 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ................................................................................................................. 160 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ............................................................................ 180 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ....................................................................... 195 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ .................................................................................... 205 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ........................................................................................ 224 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ...................................................................... 229 

บทที่ 3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง .............................................................238 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน .................................................. 238 
3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ ............................................. 249 
3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย ....................................................... 253 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           ๔ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทที่ 4  การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุง ..........................................................................................277 
4.1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ...................... 278 
4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) ....................................................... 287 

บทที่ 5  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน  จากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  
ประจําปีการศกึษา 2555 .................................................................................................................299 

ภาคผนวก ....................................................................................................................................................325 

•  ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน ................................................................................................... 326 

•  ข้อมูลการสัมภาษณ์ ........................................................................................................................... 342 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555             1 
 

บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
         คณะศึกษาศาสตร์ มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: 
SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งช้ีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งช้ี สกอ. 
23 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 12 (ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งช้ีที่  
16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่นําคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งช้ี  
  ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จํานวน 38 ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2555 ดังน้ี  
ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งชี้*   

 
 

กลุ่มของตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ (เต็ม 5) 

กรรมการ ประเมินตนเอง 

2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ของ มก. 23+1 ตัวบ่งชี้ 4.88 ดีมาก 4.81 ดีมาก 4.94 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 4.88 ดีมาก 4.80 ดีมาก 4.93 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ของ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 4.13 ดี 4.35 ดี 4.23 ดี 

รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบ่งชี้ 4.62 ดีมาก 4.63 ดีมาก 4.67 ดีมาก 

รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ 4.62 ดีมาก 4.64 ดีมาก 4.67 ดีมาก 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมินตนเอง เม่ือได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับใช้
ผลจากคณะกรรมการ 

• ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบ่งชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบ่งชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบ่งชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

4.81 4.81 4.81 4.81 3.73 3.72 4.39 4.39 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบ่งชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบ่งชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบ่งชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบ่งชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรม
การพัฒนานิสิต  

5.00 4.67 5.00 4.50 - - 5.00 4.67 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 4.67 5.00 4.67 4.02 4.63 4.51 4.65 

องค์ประกอบท่ี 5 การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม  

5.00 - 5.00 - 5.00 - 5.00 - 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบ
และกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การ
บริหารและจัดการ  

5.00 4.75 5.00 4.75 3.55 3.55 4.71 4.51 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบ
และกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

5.00 5.00 5.00 5.00 4.93 4.80 4.97 4.90 

คะแนนภาพรวม 4.94 4.81 4.93 4.80 4.23 4.35 4.67 4.64 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก 

• ผลการประเมนิคุณภาพรายตัวบ่งช้ี* สรุปผลได้ดังน้ี  

1 ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 30 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 5.00 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 7 ข้อ 5.00 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 77.69 5.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 7 ข้อ 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 7 ข้อ 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

6 ข้อ 5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหก้ับนิสิต 

5 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี 5 ข้อ 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 7 ข้อ 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ 5.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวจิัยประจํา 

174,144.73 บาท 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 

5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 5.00 

7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

7 ข้อ 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ 5 ข้อ 5.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 6 ข้อ 5.00 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00 

 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สมศ.    

1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 90.83 4.54 

6 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 20.49 5.00 

8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 40.00 5.00 

9 ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

5 ข้อ 5.00 

10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 

11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 

15 ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 4.93 4.93 
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2. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 5 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สมศ.    

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ

4.44 4.44 

3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 18.71 3.74 

5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่ ร้อยละ 7.6 3.79 

13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 3.55 3.55 

14 การพัฒนาคณาจารย์ 5.31 4.42 

3. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    

2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20.66 3.44 

สมศ.    

7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 6.56 3.28 

4. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (คะแนนผลการประเมิน 0.00-1.50) รวม 1 ตัวบ่งช้ี 
ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ที ่ รายละเอยีด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สมศ.    

4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการ
ตีพิมพืหรือเผยแพร ่

ร้อยละ 14.81 1.48 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมินตนเอง เม่ือได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับใช้
ผลจากคณะกรรมการ 

  ผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี 

• จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง 
1. มีคณาจารยท์ี่มีวุฒิปรญิญาเอกจํานวนมาก 
2. มรีะบบและกลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรยีนการสอนในระดับดมีาก ซึ่งเป็นไปตาม
ลักษณะธรรมชาติของความเป็นวิชาชีพทางการศึกษา 
3. มรีะบบและกลไกในการส่งเสริมพัฒนานิสิตและการให้คําปรึกษาแก่นิสิตเปน็อย่างด ี
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คณะกรรมการประเมินฯ 
1. มกีระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
2. คณาจารย์มวีุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก และมีความเช่ียวชาญที่หลากหลายสาขาทางด้านศึกษาศาสตร์ ส่งผล
ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างเข้มแขง็และชัดเจน ตอบสนองต่อผลการพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษาของประเทศ 

• จุดที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการยงัมีน้อย 
2. ผลงานการตพีิมพ์ของนิสิตปริญญาโทและเอกยังมจีํานวนนอ้ย 
3. ผลงานทางวชิาการ/หนังสือ/ตํารา ยังมีจํานวนไม่มาก 
คณะกรรมการประเมินฯ 
1. ควรมีการจัดทําแผนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวชิาการ มกีารผลักดันและติดตามให้เป็นไปตามแผน 
2. ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าและมีการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าอย่างทั่วถงึ 
3. ควรศึกษาเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้เข้าใจ และเขยีนรายละเอียดคําอธิบายและแสดงหลักฐานในแต่
ละเกณฑ์มาตรฐานให้ตรงกับทีแ่ต่ละเกณฑ์มาตรฐานตอ้งการ 

• แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็งและแกไ้ขจุดที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง 
1. มรีะบบและกลไกในการส่งเสริมคณาจารย์ให้มีผลงานทางวชิาการ 
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตรและมีรางวัลเพื่อเป็นกําลังใจแก่คณาจารย์และ บุคลากร 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําขอตําแหน่งทางวิชาการ 
4. สนับสนุนใหอ้าจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ/ตํารา/หนังสือ 
คณะกรรมการประเมินฯ 
1.  ในการเสนอโครงการควรมีการระบุตัวช้ีวัดต่างๆ เพื่อให้เกดิความชัดเจนวา่สามารถตอบสนอง 
ต่อแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ในด้านใดบ้าง และในการติดตาม ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ควรแสดง
ให้เห็นความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนงานประจําปีของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้เชือ่มโยงและสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมกีารวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
ไม่ได้จัดทําเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทําแผน 
ในปีการศึกษาตอ่ไป 
2. ควรให้มกีารดําเนินการการจัดการความรูใ้นภาพรวมของคณะ ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดการความรู้
ระดับคณะ 
3. ควรเขยีนรายงานประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และควรจัดเอกสารหลักฐานเพือ่รองรบัการ
ประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องและครบถ้วนกับรายงานการประเมินตนเอง 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2512 เมื่อเริ่มก่อต้ังมีหน่วยงานประกอบด้วย ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา และ
สํานักงานเลขานุการคณะ โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร หลักสูตร 2 ปี สาขา 
วิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษาและรับโอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาคุรุศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
มาจากคณะเกษตร (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ได้โอนกลับไปคณะเกษตร ต้ังแต่ปี 2527) และได้ดําเนินการพัฒนา 
และเปิดหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

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

ปีการศึกษา 2514 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ หลักสูตร 
2 ปี และได้จัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

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

ปีการศึกษา 2523 ภาควิชาอาชีวศึกษาได้จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ใน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตร พร้อมจัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์   ณ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ปีการศึกษา 2524 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ และปริญญาตรี 
สาขาวิชาพลศึกษา (ต่อเน่ือง 2 ปี) 

ปีการศึกษา 2525 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา 
ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา 
ปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และเปิดสอนหลักสูตรปริญญา

โท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ปีการศึกษา 2530 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร- 

ศึกษา 
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ปีการศึกษา 2533 ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และเปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตผู้ฝึกกีฬา และหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ปีการศึกษา 2536 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาการ

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

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา     
ภาคพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม 

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

ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาเขตบางเขน 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

ปีการศึกษา 2543 ได้รับอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา        
และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สําหรับโครงการ
ผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญา
โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ณ วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ 

ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ต่อเน่ือง 2 ปี)    
ภาคพิเศษ  ณ วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ 

ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ดังน้ี 
      - หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ต่อเน่ือง 2 ปี) และ 

            หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ และสาขาวิชาพลศึกษา(ต่อเน่ือง 2 ปี) ภาคพิเศษ  
        ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

       - หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ วิทยาเขตลพบุรี 
- หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาอาชีวศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ภาคพิเศษ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
                                         ได้รับอนุมัติหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษาและสาขาวิชานันทนาการ 
                                         และปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานันทนาการ และปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา และเป็นปีแรกที่เปิดสอน
หลักสูตรผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ใน 6 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพลศึกษา คหกรรมศาสตรศึกษา สุขศึกษา ธุรกิจศึกษา 
การสอนคณิตศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์และจัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์   
วิทยาเขตกําแพงแสน โดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2547 

ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และแยกภาควิชาวิทยาศาสตร์
การกีฬา ออกจากหน่วยงานของคณะศึกษาศาสตร์ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จัดต้ังคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหน่วยงานระดับคณะในสังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาค

ปกติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ 
และปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ 

ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาค
พิเศษ ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน ภาคพิเศษและในภาคปลายเปิดสอนปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 
ภาคปกติ 

ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 
ภาคพิเศษ และขอปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ศษ.ด.) 
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สาขาวิชาคุรุศาสตร์เกษตร 
สาขาวิชาการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกกีฬา และ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 6 สาขาวิชา 

ปีการศึกษา 2552 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา และปริญญา
โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ภาคพิเศษ ปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจ
ศึกษา และสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษา และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์-
คหกรรมศาสตร์ และปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกกีฬา 

ปีการศึกษา 2553 เปิดหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ อาชีวศึกษา ภาคปกติ และการศึกษาพิเศษ ภาคพิเศษ) 

ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชา      
คหกรรมศาสตรศึกษา ภาคปกติ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร 
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ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ภาคปกติ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา ภาคปกติ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพ่ือการพัฒนา
สังคม ภาคปกติ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ภาคปกติ     

 ปีการศึกษา 2555  ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรมหา- 
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนคณิตศาสตร์ และยังได้ดําเนินโครงการความร่วมมือ คณะศึกษาศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์ กับ สถาบันฝึกหัดครู IUFM ประเทศฝร่ังเศส และ
ดําเนินการขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้ งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําร่างหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาเปรียบเทียบ
นานาชาติ 

 
คณะศึกษาศาสตร์ มีผู้บริหารดํารงตําแหนง่ ตามวาระดังนี ้

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร   พ.ศ.2512 - พ.ศ.2514   
2. ศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เรียงสุวรรณ   พ.ศ.2514 – พ.ศ.2518 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  อารีกุล   พ.ศ.2518 – พ.ศ.2519 
4. ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม  จิตต์อนันต์   พ.ศ.2519 – พ.ศ.2523 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ง  เจนจิต   พ.ศ.2523 – พ.ศ.2527 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา วีระไวทยะ   พ.ศ.2527 – พ.ศ.2535 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร  สมาหิโต   พ.ศ.2535 – พ.ศ.2543 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต  เข็มทอง   พ.ศ.2543 – พ.ศ.2551 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ไชยโส   พ.ศ.2551 – พ.ศ.2555 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล  พ.ศ.2555 – ปัจจุปัน 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

 “ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและคุณธรรม” กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาที่จะนําไป
ถ่ายทอดได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความใฝ่รู้อยู่เสมอ รู้จักรับผิดชอบ ไตร่ตรองด้วยหลักการและเหตุผล         
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบของวัฒนธรรมไทย มีความภูมิใจ ศรัทธาต่อวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณครู 
 

   วิสัยทัศน์ 
 คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับนานาชาติ สามารถ
ช้ีนําสังคม 
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  วัตถุประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์ 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์มีเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีสุขภาพดี สามารถสร้างนวัตกรรมหรือ
ผลงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้นําในการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประเทศและช้ีนําสังคมได้ 

2.  ผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และนําผลไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของสังคม และช่วยช้ีนําสังคมตามความเหมาะสม สร้างเครือข่าย
การวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานวิจัย มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  

3.  บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ
และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและหลากหลาย ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป 

4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า
และชุมชนที่เก่ียวข้องในการเสริมสร้าง อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติและ
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

5.  บริหารองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล วางแผนและจัดสรร
งบประมาณพร้อมปัจจัยเก้ือหนุนที่คํานึงถึงความคุ้มค่า และการเสริมสร้างรายได้ เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ มีระบบประกันคุณภาพในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูงสุด เสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติต่อการทํางาน สร้างขวัญกําลังใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องค์กรก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรการเรียนรู้ 

  พันธกิจ  
 1.  ผลิตบัณฑิตที่รักวิชาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรมนําความรู้ ช้ีนําสังคมได้  
 2.  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  
 3.  บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมเพ่ือพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และดํารงอัตลักษณ์ขององค์กร  
 5.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้   
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 บัณฑิตที่กอปรด้วยคุณธรรมและเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การศึกษาระดับมาตรฐานสากล การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ไทย วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ 1 
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์มีเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถสร้างนวัตกรรมหรือผลงานที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้นําในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและช้ีนําสังคม บัณฑิตที่มีคุณภาพโดยมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร์ มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูใน
การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
และส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู รักษาสุขภาพแบบองค์รวม คิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 1 
 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร จัดหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม สร้างรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู รักษาสุขภาพแบบองค์รวม คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 

มาตรการ 
 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาและความ
ต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคล องค์กรหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วม 
 2. ส่งเสริมให้มีการประเมินหลักสูตรตามกําหนดระยะเวลา 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สอดแทรกคุณธรรม เน้น
การปฏิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้กระบวนการวิจัยในการสอน 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ  
 5. พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยและเพียงพอ 
 6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและความร่วมมือในการพัฒนานิสิตที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม 

 7. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนานิสิตเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
 8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่เน้น
วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
 9. ส่งเสริมนิสิตในการทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ และนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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ตัวชี้วัด 
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
2. ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา  
3. จํานวนรายวิชาที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สอดแทรกคุณธรรม เน้นการปฏิบัติโดย

ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้กระบวนการวิจัยในการสอน  

4. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้
ทันสมัยและเพียงพอ  
  5. มีการบริการห้องสมุด และคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ และมีการฝึกอบรมให้นิสิตทุกภาค  
  6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต  
  7. ระดับความสําเร็จของกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้กับนิสิต  

8. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการพัฒนา  
 9. จํานวนรายวิชา/หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน สอดแทรกกิจกรรมโดยใช้ภาษาต่างประเทศ  

 10. จํานวนกิจกรรมนิสิตระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่เน้นวิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
 11. จํานวนวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกคณะศึกษาศาสตร์
หรือรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปีการศึกษา  
 12. ร้อยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ต่อจํานวน
วิทยานิพนธ์หรือเทียบเท่าทั้งหมด  

13.  จํานวนผลงานวิจัยที่มีนิสิตเข้าร่วม  
 14. จํานวนของนิสิตที่นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

 15. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ 2 
 พัฒนาระบบและกลไกการคัดเลือกและพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเชิง
วิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รักการสอนและ
การวิจัย ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองให้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ําเสมอ เป็นแบบอย่างของครูที่ดี สามารถช้ีนําสังคม 
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเชิง 
วิชาการ และมีคุณธรรมจริยธรรมตรงตามความต้องการของสาขาวิชาชีพ  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์โดยจัดกิจกรรมหลากหลายรวมทั้งการจัดการความรู้ 
เชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน มีความรักองค์กร มีความสุขใน 
การทํางาน รู้จักรักษาสุขภาพแบบองค์รวม รู้จักทํางานเป็นทีมและช่วยเหลือซึ่งกันและกันกระตุ้นการเพิ่มคุณวุฒิและ
ตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  
                4. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเขียนตํารา เอกสารวิชาการ การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
                5. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ด้านการวิจัยพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  
ทํากิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ  
                6. พัฒนาแนวทางส่งเสริมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบในวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ  

ตัวชี้วัด 
1. ระบบและกลไกการสรรหาคัดเลือก และการพัฒนาอาจารย์  
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์  
3. สัดส่วนของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์  
4. สัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
5. มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย เขียนตํารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และ 

นวัตกรรมทางการศึกษา  
6. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  
7. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ทํา 

หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
8. จํานวนกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ กิจกรรมการจัดการความรู้ และการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อ 

การทํางานของอาจารย์  
9. จํานวนทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
10. จํานวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือเชิดชูเกียรติในวงการวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์ 2 
ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และนําผลไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของสังคม และช่วย
ช้ีนําสังคมตามความเหมาะสม สร้างเครือข่ายการวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานวิจัย 
มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์ 

งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ยุทธศาสตร์ 3 
พัฒนาระบบการส่งเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากร

สามารถผลิตงานวิจัยโดยกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา จัดหาแหล่งทุน
และสิ่งอํานวยความสะดวก สร้างเครือข่าย จัดต้ังทีมและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานใน
ระดับสากล ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมท้ังจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติอาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

มาตรการ 
1. กระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรทํางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา นําผลไปใช้พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์
เปิดโอกาสให้นิสิตได้ทําวิจัยร่วมกับอาจารย์ 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและองค์กรวิชาชีพทาง
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือกําหนดหัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของการวิจัย และนําไปสู่การใช้
ประโยชน์ 

3. จัดหาแหล่งทุนและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสามารถผลิตผล
งานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และติดตามการดําเนินงานวิจัยให้สําเร็จตามแผนที่กําหนด 

4. ส่งเสริมให้มีการเขียนโครงการวิจัยและผลิตงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างสถาบันทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือให้สามารถผลิตงานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับสากล 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางอาจารย์และการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ 

6. ส่งเสริมให้อาจารย์นําความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ โดยจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ บุคลากรตลอดจนผู้ที่สนใจ รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ และจัดเผยแพร่ 

7. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นที่
ยอมรับ เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจและการเป็นแบบอย่างแก่อาจารย์และบุคลากรใน
การทํางานวิจัย 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการ 

ตีพิมพ์ เผยแพร่ อ้างอิง และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 

2. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย 
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4. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือ นําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 3 
บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมในรูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและ

หลากหลาย ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์ 

ผลงานวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ 4 
ระดมความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะในการจัดบริการวิชาการเชิงรุกที่สอดคล้องกับ

นโยบายทางการศึกษาและความต้องการของศิษย์เก่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบที่
หลากหลาย เน้นการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในการให้บริการทางวิชาการ ตามความต้องการของสังคม   
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เก่ียวกับการศึกษาในการให้บริการวิชาการ ทั้งในระดับชุมชน 

ระดับชาติและนานาชาติ 
3. จัดบริการวิชาการเก่ียวกับการวิจัย โดยการให้คําปรึกษาและคําแนะนําแก่อาจารย์ และบุคลากร 

ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการศึกษาให้กับสถาบันที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. จัดทําฐานข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่องค์ความรู้และสารสนเทศผ่านสื่อประเภทต่างๆ เน้นสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. ติดตามผลการให้บริการวิชาการและนําผลการประเมินติดตามมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
วิชาการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การบริการวิชาการเป็นไปตามเป้าหมาย 

7. จัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการให้กับอาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ

วิทยานิพนธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 

2. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติต่ออาจารย์ประจํา 
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3. มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

4. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของหน่วยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมต่ออาจารย์ประจํา 
5. จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจําให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา 
วัตถุประสงค์ 4 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโดยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า
และชุมชนที่เก่ียวข้อง ในการเสริมสร้าง อนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่
สากล เพ่ือให้เกิดภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เข้าใจวัฒนธรรม
นานาชาติและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตลอดจนดํารงอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์ 
ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 5 
รณรงค์ให้คณาจารย์ นิสิต บุคลากร ศิษย์เก่าและชุมชนที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง อนุรักษ์ 

ถ่ายทอด สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย และส่งเสริมการดํารงตนตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ 

มาตรการ 
1. จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

2. บูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และอัตลักษณ์กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

3. จัดกิจกรรมตามโอกาสและประเพณีวันสําคัญ 

4. จัดกิจกรรมยกย่องผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและช่ืนชมผู้ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
1. มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มีสถานที่และบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

3. มีรายวิชาและกิจกรรมนิสิตที่บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและ       

อัตลักษณ์ของสถาบัน 

4. มี (จํานวน) กิจกรรมหรือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. มีหอเกียรติยศเพ่ือยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 
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6. มีโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญา

ไทยสู่สากล 

วัตถุประสงค์ 5 
บริหารองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง วางแผนและจัดสรรงบประมาณพร้อมปัจจัยเก้ือหนุนที่คํานึงถึงความคุ้มค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สร้างบรรยากาศสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และการพัฒนาระบบการหารายได้ เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ มีระบบประกันคุณภาพในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนมีส่วนร่วม ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูงสุด เสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติต่อการทํางาน สร้างขวัญกําลังใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องค์กร ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้  

ผลผลิตระดับวัตถุประสงค์ 
      ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้  

ยุทธศาสตร์ 6  
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มี

ประสิทธิภาพ แสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ  สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร เน้นการ
ใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มาตรการ 
1. พัฒนาระบบการหารายได้ 

1.1 พัฒนาระบบการหารายได้เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบการบริหารงาน 

2.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ระบบ
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

2.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
3. พัฒนาบุคลากร สวัสดิการและสิ่งแวดล้อม 

3.1 จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดสวัสดิการเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนประเมิน 
ผลงานและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม  

3.2 จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีหลักธรรมาภิบาล  
3.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพ่ือให้พร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 
3.4 พัฒนาภูมิทัศน์และบรรยากาศภายในคณะฯ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
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4. พัฒนากีฬา นันทนาการ และจิตที่สงบ  
4.1 สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพสําหรับบุคลากรและนิสิต 

  4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาจิตที่สงบ 
ตัวชี้วัด 

1. มีระบบการหารายได้ที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ 
2. มีแหล่งทุนและหน่วยงานสนับสนุนทรัพยากร 
3. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และภาวะผู้นํา 
4. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
5. มีระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ 
6. มีโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรมสําหรับผู้บริหารรุ่นใหม ่
7. จํานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล  
8. งบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากร และสร้างขวัญกําลงัใจ 
9. ร้อยละของบุคลากรประจําที่ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
10. มีโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
11. มีโครงการกีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
12. มีโครงการเสวนาธรรมเพ่ือพัฒนาจิตที่สงบ 

1.3 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งผ่าน
กระบวนการสร้างจากการสอบถามความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6 /2554  เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  
2554 เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตทุกท่านทราบ และคณาจารย์และบุคลากรสามารถปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตน   
มุ่งพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะที่กําหนดต่อไป 

 อัตลักษณข์องคณะศึกษาศาสตร์   
   สํานึกดี  หมายถึง มีความซื่อสัตย์ พอเพียงและมีวินัย 
   มุ่งม่ัน หมายถึง สู้งาน 
   สร้างสรรค์ หมายถึง ใฝ่รู ้พัฒนาวิชาชีพ 
   สามัคคี หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ 

 เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์   
คณะศึกษาศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เช่ียวชาญการสอน และการวิจัย 

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

1.4 แผนงานประจําปีของคณะ 

สรุปแผนงานประจําปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ (1 มิถุนายน 2555- 31 พฤษภาคม 2556) 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับคณะวิชา ปี 2554 และปีการศึกษา 2555 เพ่ือใช้ประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 
2555 - 31 พฤษภาคม 2556) โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแผนงานการประเมินคุณภาพประจําปีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์สอดคล้องกับการ
ดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์จึงกําหนดแผนงานการประเมิน
คุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

แผนงาน จํานวนตัวชี้วัด 
จํานวนตัวชี้วัด 

ที่ประสบผลสาํเร็จ 

แผนงานการจัดการเรียนการสอน 4 4 

แผนงานการวิจัย 1 1 

แผนงานการบริการวิชาการ 2 2 

แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 2 

แผนงานวิเทศสัมพันธ์ 2 2 

แผนงานพัฒนากายภาพ 3 3 

แผนงานพัฒนานิสิต 5 5 

แผนงานบริหารจัดการ 2 2 

แผนงานจัดการความรู้ 1 1 

รวม 22 22 
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กิจกรรม 
ปี 2555 ปี 2556 

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

1. คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2554  

 
       

    

2. คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาแผนงานการ
ประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2555  

    
   

     

3. ภาควิชา/สํานักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ เสนอชื่อผู้
ประเมินภายนอกคณะ 

    
   

     

4. ภาควิชา/สํานักงาน/โรงเรียนสาธิตฯ รวมรวมข้อมูล
เพ่ือเตรียมการจัดทํา SAR และเตรียมหลักฐาน 

    
        

5. คณะศึกษาศาสตร์ส่งแบบฟอร์มรายงาน SAR ให้
ภาควิชา/สํานักงานฯ/โรงเรียนสาธิตฯ         

6. คณะศึกษาศาสตร์แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 
ภาควิชา/สํานักงานฯ /โรงเรียน 

    สาธิตฯ  
        

7. ภาควิชา/สํานักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ ส่ง SAR 
ให้คณะศึกษาศาสตร์ 

    
        

8. คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินการประเมินภาควิชา/ 
สํานักงานฯ /โรงเรียนสาธิตฯ 

    
  

25 เม.ย. – 
3 พ.ค. 

    

9. คณะศึกษาศาสตร์แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายในให้ภาควิชา/สํานักงาน/ 
โรงเรียนสาธิตฯ และให้ส่งแผนพัฒนาปรับปรุง 
ภายใน 2 สัปดาห์ 

    

        

10. คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ประเมินเพ่ือให้สํานักประกันจัดทําคําส่ังแต่งต้ัง 

    
        

11. คณะศึกษาศาสตร์นําผลประเมินภาควิชา มา
จัดทํา SAR บนระบบ CHE QA Online และ
เตรียมการประเมินคณะ 

    
        

12. คณะศึกษาศาสตร์รับการประเมินบนระบบ 
CHE QA Online 

    
    

19 -
21 
มิ.ย.  

   

13. กรรมการประเมินส่งรายงานผลการประเมินให้
คณะศึกษาศาสตร์ 

    
        

14. คณะศึกษาศาสตร์ทําแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ผลการประเมินเสนอมหาวิทยาลัย 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 

 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร  

 
* แบ่งส่วนราชการภายในคณะศึกษาศาสตร์ ฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   ในการประชุมครั้งท่ี 11/2545 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
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 แผนภูมิหนว่ยงานท่ีดําเนนิการสนับสนนุด้านการเรียนการสอน  
 

 
 
1
 จัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เดิมชื่อศูนย์ปฏิบัติการวิจัยการสอนและครุศึกษา 

2
 จัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2551 

3
 จัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           23 

1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 

  คณะกรรมการประจําคณะ  
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล 
2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม  จิตต์อนันต์                

คณบดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพิมพ์  ถิระวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5. ดร.พิกุล  เอกวรางกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. วิกร ตัณฑวุฒิโฒ รองคณบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และศิษย์เก่าสมัพันธ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส  จงชัยกิจ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล  สรรพกิจจํานง รองคณบดีฝ่ายสื่อนวัตกรรมการสอนและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
10 ดร.นพวรรณ  ฉมิรอยลาภ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตสู่ประชาคมอาเซียน

และสากล 
11. ผศ.ดร.ทรงชัย  อักษรคิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
12. ดร.ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
13. ดร.บุญเลศิ  อุทยานิก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
14. ดร.สทิธิกร  สมุาล ี หัวหน้าภาควิชาการศึกษา 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตนัินท์  บุญสถิรกุล หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.ดร.สัญชัย  พัฒนสิทธ์ิ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
17. ดร.อวยพร  ต้ังธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร 
 
 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงวุฒิ  คิดควร 

อาจารย์ใหญ ่
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ผู้แทนคณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

20. ดร.ประสบโชค  โชคเหมาะ 
21. นางจารุวรรณ  ภู่ช้าง 

ผู้แทนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ  

22. ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญ ู กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ประจําคณะ 

23. ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
24. นางสาวยุพิน  วงษ์อุบล ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
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 คณะกรรมการดําเนินงานด้านต่างๆ 
1. คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล)   ประธานกรรมการ 
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง      

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล)   ประธานกรรมการ 
3. คณะกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตร์     

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล)   ประธานกรรมการ 
4. คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล)   ประธานกรรมการ 
5. คณะกรรมการพัฒนากายภาพ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล)   ประธานกรรมการ 
6. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล)   ประธานกรรมการ 
7. คณะทํางานจัดทําร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล)   ประธานคณะทํางาน 
8. คณะกรรมการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ    

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล)   ประธานกรรมการ 
9. คณะทํางานลดใช้พลังงาน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกุล)   ประธานคณะทํางาน 
10. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ      
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ดร.พิกุล  เอกวรางกูร)  ประธานกรรมการ 
11. คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะศกึษาศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ดร.พิกุล  เอกวรางกูร)  ประธานกรรมการ 
12. คณะทํางานการดําเนินการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ดร.พิกุล  เอกวรางกูร)  ประธานคณะทํางาน 

13. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรนานาชาติ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 

    (ผศ.ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง) 
14. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 (ผศ.ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง) 

15. คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555-2559 
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
(ผศ.ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง) 
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16. คณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 
    ผศ.ดร.นฤมล  ศราธพันธ์ุ      ประธานกรรมการ 
17. คณะกรรมการวิชาการ 
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธ์ิ)  ประธานกรรมการ 
18. คณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี

ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ     ประธานกรรมการ 
19. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต       

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต (ดร.บุญเลิศ  อุทยานิก)   ประธานกรรมการ 
20. คณะกรรมการหลักสูตร 
     ดร.สมคิด  ปราบภัย       ประธานกรรมการ 
21. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.มธุรส  จงชัยกิจ)   ประธานกรรมการ 
22. คณะกรรมการจัดทําวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์    

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  (รศ.ดร.มธุรส  จงชัยกิจ)   ประธานกรรมการ 
23. คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา 

ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน      ประธานกรรมการ 
24. คณะกรรมการสิทธิประโยชน์และศิษย์เก่าสมัพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และศิษย์เก่าสมัพันธ์   ประธานกรรมการ 
(รศ.ดร.วิกร  ตัณฑวุฒิโฒ) 

25. คณะกรรมการพัฒนานิสิตสู่ประชาคมอาเซียนและสากลประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

 (ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ)      ประธานกรรมการ 
26. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผศ.ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล      ประธานกรรมการ 
27. คณะกรรมการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 ผศ.ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล      ประธานกรรมการ 
28. คณะกรรมการจัดการความรู้ 

ดร.สิทธิกร  สมุาลี       ประธานกรรมการ 
29. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับครู  
 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ผศ.น.ต.ดร.สัญชัย  พัฒนสิทธ์ิ) ประธานกรรมการ 
30. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบวิชาการศึกษาสําหรับบุคคลทีม่คีวามต้องการพิเศษ 

รศ.ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ           ประธานกรรมการ 
31.  คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต 

  ดร.อวยพร  ต้ังธงชัย       ประธานอนุกรรมการ 
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 32. คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาสุขภาพและทักษะกลไกการเคลื่อนไหว  
รศ.เจริญ  กระบวนรัตน์         ประธานกรรมการ 

 33. คณะกรรมการบริหารศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” 
  รศ.ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ                                                         ประธานกรรมการ 
 

 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2555 ท่ีคณะภาคภูมิใจ 
1. คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 ปีซ้อน โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 

2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 6 ประจําปี 2555 ซึ่งในปี 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทที่ 1 หน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่น 
โดยได้มีการมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล จาก ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในงานขอบคุณบุคลากร มก. ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โดยมี รศ.ดร.สุรชัย  จิวเจริญ
สกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของ คณะศึกษาศาสตร์เป็นอย่างย่ิงที่ได้รับ
รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 ปี ซ้อน 

2. คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสโมสรนิสิต จากการจัดประกวดร้องเพลง 
มหาวิทยาลัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจําปี 2555   
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2555 
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3. คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรที่สร้างช่ือเสียงให้กับคณะ ดังน้ี 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ทองไทย ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 

2555  รางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สําหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา” 

 

  
- ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับรางวัลสภาวิจัย

แห่งชาติประจําปี 2555 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี เรื่อง “การส่งเสริมทรรศนะและการ
ปฏิบัติของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเก่ียวกับการจัดการ เรียนรู้ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ใช้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดย
โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู” 

 
  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคําตา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มี

ผลงานวิจัย เรื่อง A Self-study of a Thai Teacher Educator Developing a Better 
Understanding of PCK for Teaching about Teaching Science ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร Research in Science Education ซึ่งเป็นวารสารระดับนานาชาติด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

 

  
- ผศ.ดร.สมสุดา  ผู้พัฒน์ อาจารย์ประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับเข็มและเกียรติ

บัตรทองเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําปี 2555 จากสํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุมบุณยเกตุ ช้ัน 1 อาคาร

หอประชุมสภาสํานักงานเลขาธิการคุรสุภา 

 
- อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 

ในสาขาสังคมศาสตร์ คือ 
            รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ อาจารย์ประจําภาควิชาพลศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคลากรซีเนียร์จาก
ผลงานคู่มือการออกกําลังกายด้วยยางในรถจักรยาน  
            รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบุคลากรซีเนียร์จาก
ผลงานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริม
ความมั่นคงของชาติ  
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            ดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์ อาจารย์ประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบุคลากรซีเนียร์
จากชุดผลงานเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมเพ่ือลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกในช้ันเรียน
ปฐมวัย 

        
 
- ผศ.กรกฎา  นักคิ้ม อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สาย 

วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 ประเภทอายุต้ังแต่ 40 ปีขึ้นไป ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- อ.สุวณัญ  สวุรรณลิวงค์ ศษิย์เก่าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้รบัรางวัล           

“ครูแนะแนว เก่ง ดี และมีคณุภาพ” จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 

- อ.เพ็ญศิริ บุญเกตุ ศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้รับรางวัลครูดี 4 รางวัล คือ  

รางวัลครูสอนดี  หน่วยงานที่มอบคือโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 รางวัลครูดีใน

ดวงใจ (ระดับ ม.ต้น) หน่วยงานที่มอบคือ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เมื่อปี 2555 รางวัลครูแสนดี หน่วยที่มอบคือ 

มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 และรางวัลหน่ึงแสนครูดี หน่วยงานที่มอบคือ คุรุสภา   

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 

- ดร.วิบูลย์ลักษณ์  ปรียาวงศากุล ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ ได้รับรางวัลเกียรติยศ  

บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจําปี 2555 สาขาการบริหารการศึกษา จากนิตยสารเส้นทางไทย 

- รศ.ดร.บุญเรยีง  ขจรศลิป์ ข้าราชการบํานาญของคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท 

รางวัลคณาจารย์แห่งชาติ จากการพิจารณารางวัลคณาจารย์แห่งชาติ รางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติ และรางวัล

คณบดีดีเด่นของสภาคณบดี คณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 
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4. คณะศึกษาศาสตร์มีนิสิตทีส่ร้างช่ือเสียง ดังน้ี 

- ทีมนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 คือ นายณัฐพล อินทร์กลัด นางสาวอรทัย เฉลียว  
นายบุญวัตร เมฆรัศมีธร ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา    
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินตาม
แนวพระราชดําริฯ" ประจําปีการศึกษา 2555 

 
 

 

 

 

 

 

 

- นายกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ นิสิตปริญญาเอกช้ันปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Microsoft Partners in Learning Thailand Forum 2012  โดยได้นําเสนอ
นวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ICT ในหัวข้อ “เรียนรู้คู่ ICT เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ : Learning with ICT, 
Biotechnology issues ในการน้ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครู
ผู้ชนะเลิศการแข่งขันนําเสนอผลงานวิชาการในครั้ง น้ีเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานฯ วันจันทร์ที่ 
17 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา จากการได้รับรางวัลดังกล่าวจึงได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทย เข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิชาการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ณ งาน Microsoft Partners in 
Learning Asia & Pacific Forum 2012  ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 18-
23 มีนาคม 2555  ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับรางวัล Country Winner เป็นผู้แทนเพียงหน่ึงเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับ
โล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร และจากน้ันจะเดินทางไปเข้าร่วมการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับโลก   
ในงาน Microsoft Partners in Learning Global Forum 2012 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก  ในวันที่ 
28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2555 ต่อไป 
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- นายเทอดพงศ์  ตระการรุ่งโรจน์ และนางสาวณิชนันท์  ภุชงค์โสภาพันธ์ุ นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 

สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยรางวัลที่ 1 ในการประกวด Multimedia  

“ความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์”ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
  
  
  
 

- นายพีรวิทย์ คล้ายพรหม สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ช้ันปีที่ 4 ได้
รางวัลชนะเลิศอันดับหน่ึงรายการเพาะกาย-ฟิตเนส ชิงแชมป์โลก wbpf ปี 2012 
แข่งขันที่อาคารนิมิตรบุตร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 
 

  
  

- นางสาววราภณ์ เอ้ืออารี สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาพลศึกษา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬายิงธนู เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 
2556 ณ สนามรักบ้ี – ฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ
ได้รับเหรียญรางวัลดังน้ี  
         1 เหรียญทอง ประเภทคันธนูโค้งกลับบุคคลทั่วไปรอบเก็บคะแนน 70 เมตร  
         1 เหรียญทอง ประเภทคันธนูโค้งกลับอุดมศึกษารอบแพ้คัดออก 18 เมตร  
         1 เหรียญทองแดง ประเภทคันธนูโค้งกลับบุคคลทั่วไปรอบแพ้คัดออก 70 เมตร  
         1 เหรียญทองแดง ประเภทคันธนูโค้งกลับอุดมศึกษา รอบเก็บคะแนน 18 เมตร  

  

- นางสาวณุวีร์ เกิดสมบูรณ์ นิสิตปริญญาโท ช้ันปีที ่2 สาขาวิชาพลศึกษา  
โดยมี อ.ดร. อวยพร ต้ังธงชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันซอฟท์
เทนนิส กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 – 19 
ธันวาคม 2555 และ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ในประเภททีมหญิง และประเภทหญิง
คู่ และได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ในประเภทหญิงเด่ียว 
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- นายธวัชชัย รักขัติวงษ์ นิสิตช้ันปีที่ 2 ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทดาบสองมือบุคคลชาย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดาบ
ไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจําปี 2555 (ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

 

 
 

- นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  (โครงการพิเศษ) ภาควิชา 
การศึกษา ได้รับรางวัล Best Research Award (รางวัลสูงสุด) จากการนําเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม Jomtien Palm Beach พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 -11 พฤษภาคม พ.ศ.
2556 
 5. คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการสัมมาทิฐิและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ คณะศึกษาศาสตร์:  

คุณภาพชีวิตที่ดี ปี 56 เน่ืองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 โดยมีการ
ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโคกแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มียอดเงินใน
การทอดผ้าป่าครั้งน้ีเป็นจํานวน 99,999 บาท 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

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

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

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

งบประมาณเงินรายได้ 200,126,008.79 161,457,430.61 38,668,578.18 

รวม 340,901,308.79 302,225,128.93 38,668,578.18 

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

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

งบประมาณเงินรายได้ 169,990,714.00 150,140,718.00 19,849,996.00 

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

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 55) 

งบประมาณแผ่นดิน 127,486,600.00 127,486,396.47 203.53 

งบประมาณเงินรายได้ 225,358,125.52 150,812,155.90 74,545,969.62 

รวม 352,844,725.52 278,298,552.37 74,546,173.15 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของ คณะศกึษาศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายการ 
ปีงบประมาณ (บาท) 

2553 2554 2555 

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน (รายรับจริง) 193,369,479.61 136,737,209.47 225,358,125.52 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 8,311,820.57 8,710,658.30 2,431,288.33 

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ 
อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 

127,297,169.91 112,961,225.96 144,025,248.38 

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 1,687,061.28 2,003,525.53 6,789,907.52 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 3,718,260.35 2,144,186.40 5,718,300.00 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ 9,337,209.16 5,991,858.55 4,366,847.19 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์
สารสนเทศ 

149,972.00 200,106.70 181,146.30 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 25,525,473.14 11,181,849.91 74,545,969.82 

สินทรัพย์ถาวร 2,305,923.00 9,909,520.94 5,802,394.84 
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 รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. งบประมาณแผ่นดิน 140,775,300.00 144,499,700.00 137,348,600.00 

2. รายได้จากการจัดการศึกษา 146,458,250.00 147,178,979.00 68,659,440.00 

3. รายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ 684,000.00 420,000.00 240,000.00 

4. รายได้จากการรับบริจาค 2,231,900.00 6,041,700.00 - 

5. รายได้จากดอกเบี้ย 5,000,000.00 2,293,500.00 40,000.00 

6. รายได้อ่ืน 45,751,858.79 9,056,536.00 5,324,000.00 

7. เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล (โครงการผลิตนักวิจัยเพ่ือการ
เรียนการสอน) 

- 5,000,000.00 - 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 340,901,308.79 314,490,415.00 211,612,040 

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)    

1. งบบุคลากร 151,750,124.00 145,593,961.00 109,033,212.00 

2. งบดําเนินงาน 70,023,397.32 68,674,365.00 30,585,604.00 

3. งบลงทุน 7,132,200.00 10,699,018.00 1,335,231.00 

4. งบอุดหนุน 42,514,050.00 53,797,561.00 12,493,500.00 

5. งบกลาง 4,417,000.00 4,071,137.00 4,738,000.00 

 6. งบอ่ืนๆ 26,388,357.61 11,023,832.00 7,050,900.00 

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 302,225,128.93 293,859,874.00 165,236,447.00 

แหล่งท่ีมา : งานคลังและพัสดุ ณ วันท่ี 3 มิถุนายน 2556 
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1.9.2 จํานวนหลักสตูรทั้งหมด  ปกีารศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร ์

ชื่อหลักสูตรท้ังหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 

( ) 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 

( ) 

ภาคพิเศษ 

( ) ป.ตร ี ป.
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

( ) 

นานาชาติ

( ) แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

1. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ 

- -  - - -  - -   - 

ภาควิชาการศึกษา             

1. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์  

 - - - - -  -  -  - 

2. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์  

 - - - - -  -  -  - 

3. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

- - - -  -  -  -   

4. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร ์

- - - -  -  -  -   

5. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา 

- - - -  -  -  -   

6. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจยัและ
การประเมินทาง
การศึกษา 

- -  - - -  -  -   

7. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

- -  - - -  -  -   
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ชื่อหลักสูตรท้ังหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 

( ) 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 

( ) 

ภาคพิเศษ 

( ) ป.ตร ี ป.
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

( ) 

นานาชาติ

( ) แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

8. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและ  
การสอน 

- -      - - -  -  -   

9. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

- - - - -       -  -   

10. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจยัและ
ประเมินทางการศึกษา 

- - - - -      -  -   

11. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา 

- - - - -       -  -  - 

12. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน 

- - - - -       -  -   

13.หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร ์

           - -   - 

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว 

            

1. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว 

- - - -     -  -     
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ชื่อหลักสูตรท้ังหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 

( ) 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 

( ) 

ภาคพิเศษ 

( ) ป.ตร ี ป.
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

( ) 

นานาชาติ

( ) แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

     -       

1. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

- - - -     -  -     

2. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา 

- - - -        -     

ภาควิชาพลศึกษา             

1. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา  

    - - - - -  -  -  - 

2 หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต           
สาขาวิชาสุขศึกษา  

    - - - - -  -  -  - 

3. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 

- -      - - -  -  -   

4. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษา 

- -      - - -  -  -   

5. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานันทนาการ 

- -      - - -  -  -  - 

6. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 

- - - - -       -  -  - 

7. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและสุขศึกษา 

- - - - -      -  -  - 

ภาควิชาอาชีวศึกษา      -       
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ชื่อหลักสูตรท้ังหมด 

ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 

( ) 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 

( ) 

ภาคพิเศษ 

( ) ป.ตร ี ป.
บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

( ) 

นานาชาติ

( ) แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

1. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต           
สาขาวิชาคหกรรมศา
สตรศึกษา  

    - - - - -  -  -  - 

2. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาธุรกิจและ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

    - - - - -  -  -  - 

3. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรม 
ศาสตรศึกษา  

- -     - - -  -  -  - 

4. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ศึกษา 

- -      - - -  -  - -  

5. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา 
พัฒนอาชีวศึกษา 

- -     - - -  -  -   

6. หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบเพ่ือพัฒนา
สังคม 

- -      - - -  -  -  - 

7. ศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวศกึษา 

- - - - -       -  -  - 

8. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบเพ่ือพัฒนา
สังคม 

- - - - -       -  -  - 

รวม   6 -    11 -    5    10 32 - 30 2 31 16 
หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ระบุ แผน ก หรือ แผน ข ไว้ด้วย 
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1.9.3 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชา/สาขาวิชาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2555  

ภาควิชา/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตร ี ระดับบัณฑิตศึกษา รวม 

ป.โท ป.เอก 

ภาควิชาการศึกษา 69 137 36 242 

1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา - 18 10 28 

2. สาขาวิชาการวิจัยและการประเมินทางการศึกษา 4 21 8 33 

3. สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา - 33 - 33 

4. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ์ 12 25 - 37 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 19 19 9 47 

6. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 34 21 9 64 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 20 43 - 63 

1. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 20 43 - 63 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 13 50 11 74 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 13 50 11 74 

ภาควิชาพลศึกษา 169 50 15 234 

1. สาขาวิชาพลศึกษา 127 18 10 155 

2. สาขาวิชาสุขศึกษา 40 15 5 60 

3. สาขาวิชานันทนาการ 2 17 - 19 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 60 61 37 158 

1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 22 14 - 36 

2. สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 32 13 - 45 

3. สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา 6 20 - 26 

4. สาขาวิชาอาชวีศึกษา - - 25 25 

5. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาสังคม - 14 12 26 

รวม 331 341 99 771 

แหล่งท่ีมา : งานบริการการศึกษา ณ วันท่ี 3 มิถุนายน 2556  
หมายเหตุ : จํานวนรายวิชาท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2555 รวมท้ังภาคต้น และภาคปลาย  
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1.9.4 จํานวนบุคลากร   

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประเภทบุคลากร 
ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 

1.บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - - 

ปริญญาโท 31 25 22 

ปริญญาเอก 72.5 74 94 

รวม 103.5 99 116 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 

ปริญญาโท - - - 

ปริญญาเอก - - - 

รวม - - - 

รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี - - - 

ปริญญาโท 31 25 22 

ปริญญาเอก 72.5 74 94 

รวมทั้งหมด 103.5 99 116 

2.  นักวิจัย 2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - - 

ปริญญาโท 1 1 1 

ปริญญาเอก - - - 

รวม 1 1 1 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 

ปริญญาโท - - - 

ปริญญาเอก - - - 

รวม - - - 

รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี - - - 

ปริญญาโท 1 1 1 

ปริญญาเอก - - - 

รวมทั้งหมด 1 1 1 

3.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 68 72.5 73 

4.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 166.5 172.5 190 

5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  6 3 2 

6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 172.5 175.5 192 
 หมายเหตุ : บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

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



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           40 

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

ภาควิชา/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 

ภาควิชาการศึกษา - 1 20 21 - - 14 14 - - 7 7 - - - - - 1 41 42 

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว 

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

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

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

ภาควิชาพลศึกษา - 8 12 20 - 4 4 8 - 3 2 5 - - - - - 15 18 33 

ภาควิชาอาชีวศึกษา - 3 11 14 - - 10 10 - 2 5 7 - - - - - 5 26 31 

รวมทั้งหมด - 13 46 59 - 5 32 37 - 7 18 25 - - - - - 25 96 121 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) คํานวณตามเกณฑ์ท่ี สกอ. กําหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงาน 
รวมท้ังอาจารย์ท่ีมีสัญญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศกึษา ท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 

- ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

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

1 9 เดือน ข้ึนไป - 22 92 114 52 37 25 - 114 

2 6-9 เดือน - - 4 4 4 - - - 4 

3 น้อยกว่า 6 เดือน - 1 - 1 1 - - - 1 

4 ลาศึกษาต่อ  - 2 - 2 2 - - - 2 

5 ลาเขียนตํารา - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด - 25 96 121 59 37 25 - 121 

ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 22 94 116 54 37 25 - 116 
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 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคณุวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

หน่วยงาน วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ ลูกจ้าง รวมท้ังหมด 

ปฏิบัติงาน ชํานาญ
งาน 

ชํานาญงาน
พิเศษ 

ปฏิบัติการ ชํานาญ
การ 

ชํานาญการ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญ
พิเศษ 

<ตรี ตร ี โท <ตรี ตร ี โท <ตรี ตร ี โท ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก หมวด
แรงงาน 

บริการ
พ้ืนฐาน 

<ตร ี ตร ี โท เอก 

สํานักงาน
เลขานุการคณะ 

4 - - - - - - - - 19 6 - 2 3 - 2 1 - - - - - - - 18 5 17 23 10 - 

ภาควิชา
การศึกษา 

1 - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 - - 

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและ
การแนะแนว 

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

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

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

ภาควิชาพลศึกษา - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 

ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

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

รวม 5 - - -  - -  - 31 6 - 2 3 - 2 1 - - - - - - - 18 5 28 35 10 - 

หมายเหตุ : บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- ต้ังแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 ข้อมูลสรุปจํานวนอาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบนันานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยที่คณะ หรอื
อาจารย์หรือนกัวิจัยของคณะท่ีเดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบนันานาชาติ 

รายการ 
>3 เดือน <3 เดือน 

อาจารย ์ นักวิจัย อาจารย ์ นักวิจัย 

1. อาจารยห์รือนกัวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอน
หรือวจิัยที่คณะ 

- - 2 - 

2. อาจารยห์รือนกัวิจัยของคณะทีเ่ดินทางไปสอนหรือวจิัย 
ณ สถาบันนานาชาติ 

1 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           42 

 จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สมัมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

หน่วยงาน จํานวนบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมพัฒนาตนเอง 

(ไม่นับซํ้า) 

จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมพัฒนาตนเอง (จําแนกตามประเภท) 

ประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ 

สํานักงานเลขานกุารคณะ 73 19 33 73 - 

ภาควิชาการศึกษา 23 74 - - - 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

4 19 - - - 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4 9 - - - 

ภาควิชาพลศึกษา 6 15 - - - 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 4 5 -   

รวม 114 141 33 73 - 

หมายเหตุ : เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน ไม่นับซํ้า 

1.9.5  จํานวนนสิิตทั้งหมด (นับจํานวนหวันิสิตจรงิ)  

 จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนสิิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

ภาควิชาการศึกษา 66 - 66 79 - 79 62 - 62 60 - 60 53 - 53 320 - 320 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  

27 - 27 28 - 28 21 - 21 28 - 28 23 - 23 127 - 127 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์  

39 - 39 51 - 51 41 - 41 32 - 32 30  30 193 - 193 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 41 - 41 49 - 49 53 - 53 48 - 48 14 - 17 209 - 209 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตรศึกษา  

15 - 15 24 - 24 23 - 23 17 - 17 17 - 17 97 - 97 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา 
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

26 - 26 25 - 25 30 - 30 31 - 31 - - - 112  112 

ภาควิชาพลศึกษา 117 - 117 110 - 110 111 - 111 94 - 94 91 - 91 533 - 533 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา  

89  89 91 - 91 80 - 80 68 - 68 64 - 64 392 - 392 

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสุขศึกษา  

28 - 28 29 - 29 31 - 31 26 - 26 27 - 27 141 - 141 

รวมภาคปกติทั้งหมด 224  224 248 - 248 226 - 226 203 - 203 161 - 161 1,062 - 1,062 
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 จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/
สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม 

ภาควิชาการศึกษา 
(รวม) 

114 1 115 100 - 100 200 1 201 294 1 295 200 - 200 494 1 495 

1. สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา 

3 1 4 36 - 36 39 1 40 5 1 6 72 - 72 77 1 78 

- ภาคปกติ 3 1 4 - - - 3 1 4 5 1 6 - - - 5 1 6 

- ภาคพิเศษ - - - 36 - 36 36 - 36 - - - 72 - 72 72 - 72 

2. สาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์ 

4 - 4 28 - 28 32 - 32 10 - 10 57 - 57 67 - 67 

- ภาคปกติ 4 - 4 - - - 4 - - 10 - 10 - - - 10 - 10 

- ภาคพิเศษ - - - 28 - 28 28 - 28 - - - 57 - 57 57 - 57 

3. สาขาวิชาปฐมวัย
ศึกษา 

4 - 4 36 - 36 40 - 40 15 - 15 70 - 70 85 - 85 

- ภาคปกติ 4 - 4 - - - 4 - 4 14 - 14 - - - 14 - 14 

- ภาคพิเศษ - - - 36 - 36 36 - 36 1 - 1 70 - 70 71 - 71 

4. สาขาวิชาการ
วิจัยและการ
ประเมินทาง
การศึกษา 

31 - 31 - - - 31 - 31 88 - 88 - - - 88 - 88 

- ภาคปกติ 3 - 3 - - - 3 - 3 9 - 9 - - - 9 - 9 

- ภาคพิเศษ 28 - 28 - - - 28 - 28 79 - 79 - - - 79 - 79 

5. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

32 - 32 - - - 32 - 32 103 - 103 - - - 103 - 103 

- ภาคปกติ 8 - 8 - - - 8 - 8 26 - 26 - - - 26 - 26 

- ภาคพิเศษ 24 - 24 - - - 24 - 24 77 - 77 - - - 77 - 77 

6. สาขาวิชา
หลักสูตรและการ
สอน 

26 - 26 - - - 26 - 26 37 - 37 1 - 1 38 - 38 

- ภาคปกติ 7 - 7 - - - 7 - 7 7 - 7 - - - 7 - 7 

- ภาคพิเศษ 19 - 19 - - - 19 - 19 30 - 30 1 - 1 31 - 31 

สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

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

- ภาคปกติ - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 

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

สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

- - - - - - - - - 34 - 34 - - - 34 - 34 

- ภาคปกติ - - - - - - - - - 6 - 6 - - - 6 - 6 

- ภาคพิเศษ 
 

- - - - - - - - - 28 - 28 - - - 28 - 28 
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ภาควิชา/
สาขาวิชา 

จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม 

สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ 

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

- ภาคปกติ - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 

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

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว (รวม) 

11 - 11 15 - 15 26 - 26 27 - 27 32 - 32 59 - 59 

1. สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

11 - 11 15 - 15 26 - 26 27 - 27 32 - 32 59 - 59 

- ภาคปกติ 11 - 11 - - - 11 - 11 27 - 27 - - - 27 - 27 

- ภาคพิเศษ - - - 15 - 15 15 - 15 - - - 32 - 32 32 - 32 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา (รวม) 

13 - 13 60 - 60 73 - 73 27 - 27 119 - 119 176 - 176 

1. สาขาวิชา
เทคโนโลยีและ
ส่ือสารการศึกษา 

13 - 13 60 - 60 73 - 73 27 - 27 119 - 119 146 - 146 

- ภาคปกติ 13 - 13 - - - 13 - 13 27 - 27 - - - 27 - 27 

- ภาคพิเศษ - - - 60 - 60 60 - 60 - - - 119 - 119 119 - 119 

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

- - - - - - - - - 14 - 14 16 - 16 30 - 30 

- ภาคปกติ - - - - - - - - - 14 - 14 - - - 14 - 14 

- ภาคพิเศษ - - - - - - - - - - - - 16 - 16 16 - 16 

ภาควิชา
อาชีวศึกษา(รวม) 

30 - 30 - - - 30 - 30 92 - 92 - - - 92 - 92 

1. สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร
ศึกษา 

8 - 8 - - - 8 - 8 35 - 35 - - - 35 - 35 

- ภาคปกติ 8 - 8 - - - 8 - 8 35 - 35 - - - 35 - 35 

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

2. สาขาวิชาธุรกิจ
ศึกษา 

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

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

- ภาคพิเศษ - -        5 - 5 - - - 5 - 5 

3. สาขาวิชาพัฒน
อาชีวศึกษา 

5 - 5 - - - 5 - 5 24 - 24 - - - 24 - 24 

- ภาคปกติ 5 - 5 - - - 5 - 5 24 - 24 - - - 24 - 24 

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

จํานวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม 

4. สาขาวิชา
การศึกษานอก
ระบบเพ่ือพัฒนา
สังคม 

4 - 4 - - - 4 - 4 8 - 8 - - - 8 - 8 

- ภาคปกติ 4 - 4 - - - 4 - 4 8 - 8 - - - 8 - 8 

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

5.สาขาวิชา
บริหารธุรกิจศึกษา 

13 - 13 - - - 13 - 13 20 - 20 - - - 20 - 20 

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

- ภาคพิเศษ 13 - 13 - - - 13 - 13 20 - 20 - - - 20 - 20 

ภาควิชาพลศึกษา 
(รวม) 

56 - 56 - - - 56 - 56 159 - 159 - - - 159 - 159 

1. สาขาวิชา
นันทนาการ 

34 - 34 - - - 34 - 34 88 - 88 - - - 88 - 88 

- ภาคปกติ 6 - 6 - - - 6 - 6 13 - 13 - - - 13 - 13 

- ภาคพิเศษ 28 - 28 - - - 28 - 28 75 - 75 - - - 75 - 75 

2. สาขาวิชา  
พลศึกษา 

6 - 6 - - - 6 - 6 24 - 24 - - - 24 - 24 

- ภาคปกติ 6 - 6 - - - 6 - 6 24 - 24 - - - 24 - 24 

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

3. สาขาวิชา 
สุขศึกษา 

16 - 16 - - - 16 - 16 47 - 47 - - - 47 - 47 

- ภาคปกติ - - - - - - 16 - 16 1 - 1 - - - 1 - 1 

- ภาคพิเศษ 16 - 16 - - - 16 - 16 46 - 46 - - - 46 - 46 

รวมท้ังหมด 210 1 211 115 - 175 385 1 386 613 1 614 367 - 367 980 1 981 

- ภาคปกติ 82 1 83 - - - 82 1 83 252 1 253 - - - 252 1 253 

- ภาคพิเศษ 128 - 128 175 - 175 303 - 303 361 - 361 367 - 367 728 - 728 

- นานาชาติ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

แหล่งท่ีมา : ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           46 

  จํานวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนสิิตระดับปริญญาเอก ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
ภาควิชาการศึกษา (รวม) 22 - 22 202 - 202 

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 10 - 10 62 - 62 

- ภาคปกติ - - - 15 - 15 

- ภาคพิเศษ 10 - 10 47 - 47 

2. สาขาวิชาการวจิัยและประเมินทาง
การศึกษา 

- - - 49 - 49 

- ภาคปกติ - - - 19 - 19 

- ภาคพิเศษ - - - 30 - - 

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 5 - 5 13 - 13 

- ภาคปกติ 5 - 5 13 - 13 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

4. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 12  12 78 - 78 

- ภาคปกติ 2 - 2 9 - 9 

- ภาคพิเศษ 10 - 10 69 - 69 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (รวม) 15 1 16 59 1 60 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา - - - 44 - 44 

- ภาคปกติ 16 - 16 16 - 16 

- ภาคพิเศษ - - - 28 - 28 

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

15 1 16 15 1 16 

- ภาคปกติ 6 - 6 6 - 6 

- ภาคพิเศษ 9 1 10 9 1 10 

ภาควิชาพลศึกษา (รวม) 8 - 8 18 - 18 

1. สาขาวิชาพลศึกษา 3 - 3 13 - 13 

- ภาคปกติ 3  3 13 - 13 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

2. สาขาวิชาการสง่เสริมสุขภาพและ
สุขศึกษา 

5 - 5 5 - 5 

- ภาคปกติ 5 - 5 5 - 5 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

ภาควิชาอาชีวศึกษา (รวม) 22 - 22 61 - 61 

1. สาขาวิชาอาชีวศึกษา 10 - 10 49 - 49 

- ภาคปกติ 10 - 10 49 - 49 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนนสิิตระดับปริญญาเอก ปี 1 รวมจํานวนนิสิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
2. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพ่ือ
พัฒนาสังคม 

12 - 12 12 - 12 

- ภาคปกติ 12 - 12 12 - 12 

- ภาคพิเศษ - - - - - - 

รวมทั้งหมด 72 1 73 340 1 341 

- ภาคปกติ 43 - 43 157 - 157 

- ภาคพิเศษ 29 - - 183 1 184 

- นานาชาต ิ - - - - - - 

แหล่งท่ีมา: ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ 27 พฤษภาคม 2556 

 จํานวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

ภาค 
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาติ 

รวม ภาค 
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาติ 

รวม ภาค 
ปกติ 

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาติ 

รวม 

ปริญญาตรี (รวม) 27 - - 27 38 - - 38 30 - - 30 

- ลาออก 10 - - 10 11 - - 11 10 - - 10 

- คัดช่ือออก 17 - - 17 27 - - 27 20 - - 20 

ปริญญาโท (รวม) - - - - - - - - - - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - - - - 
- คัดช่ือออก - - - - - - - - - - - - 
ปริญญาเอก (รวม) - - - - - - - - - - - - 
- ลาออก - - - - - - - - - - - - 
- คัดช่ือออก - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งหมดทุกระดับ 27 - - 27 38 - - 38 30 - - 30 

- ลาออก 10 - - 10 11 - - 11 10 - - 10 

- คัดช่ือออก 17 - - 17 27 - - 27 20 - - 20 

แหล่งท่ีมา: ข้อมูลจากงานบริการการศึกษา ณ วันท่ี 3 มิถุนายน 2556 

 ข้อมูลสรุปจํานวนข้อมูลนสิติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะ และนสิิต
ของคณะทีเ่ดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ   

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ท่ีเดินทางมาเรียน
หรือวิจัยท่ีคณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

- 1 - - - 1 

2. ข้อมูลนิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

- - - - - - 
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 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2555  

ภาควิชา/สาขาวิชา จํานวนอาจารย์ 
จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : 

FTES FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

ภาควิชาการศึกษา 42 908.03 804.72 856.38 1:20.39 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 31 170.84 183.56 177.20 1:5.72 

ภาควิชาพลศึกษา 33 972.48 866.22 919.32 1:27.86 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 9 231.35 221.15 226.25 1:25.14 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 6 137.01 93.22 115.12 1:19.19 

รวมทั้งหมด 121 2,419.64 2,168.87 2,294.26 1:18.96 

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

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 

1. จํานวนอาจารย์ปฏิบัติงาน 97.5 110 121 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าท้ังหมด (FTES) 2,165.16 2,204.79 2,294.26  

3. จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 :  25) 

1:22.07 1 : 20.04 1:18.96 

 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/
สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ป.
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม  ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม 

ภาควิชาการศึกษา 38 - 38 38 - 18 160 - 176 6 15 - 21 62 174 - 237 

1. สาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร ์

22 - - 22 - 4 27 - 31 - - - - 26 27 - 53 

2. สาขาวิชาการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

16 - - 16 - - - - - - - - - 16 - - 16 

3. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 

- - - - - - 43 - 43 2 9 - 11 2 52 - 54 

4. สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
กระบี ่

- - - - - - 28 - 28 - - - - - 28 - 28 

5. สาขาวิชาปฐมวยั
ศึกษา 

- - - - - 5 33 - 38 - - - - 5 33 - 38 

6. สาขาวิชาวจิัย
และประเมินผล
การศึกษา 

- - - - - 4 15 - 19 - - - - 4 15 - 19 
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ภาควิชา/
สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ป.
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม  ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม 

7. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา  

- - - - - 5 13 - 18 1 - - 1 6 13 - 19 

8. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
(ภาษาอังกฤษ) 

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

9. สาขาวิชา
หลักสูตรและการ
สอน 

- - - - - - - - - 2 6 - 8 2 6 - 8 

10. สาขาวิชาวิจัย
และประเมินทาง
การศึกษา 

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

ภาควิชา
อาชีวศึกษา 

22 - - 22 - 6 5 - 11 5 - - 5 28 10 - 38 

1. สาขาวิชา  
คหกรรมศาสตร
ศึกษา 

21 - - 21 - 4 - - 4 - - - - 25 - - 25 

2. สาขาวิชาธรุกิจ
ศึกษา 

1 - - 1 - - 5 - 5 - - - - 1 5 - 6 

3. สาขาวิชา 
พัฒนอาชีวศึกษา 

- - - - - 2 - - 2 - - - - 2 - - 2 

4. สาขาวิชา
อาชีวศึกษา 

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

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว 

- - - - - 2 8 - 10 1 - - 1 3 8 - 11 

1. สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

- - - - - 2 8 - 10 1 - - 1 3 8 - 11 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

- - - - - 17 51 - 68 - - - - 17 51 - 68 

1. สาขาวิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 

- - - - - 17 51 - 68 - - - - 17 51 - 68 

ภาควิชาพลศึกษา 69 - - 69 - 10 21 - 31 - - - - 79 21 - 100 

1. สาขาวิชา
นันทนาการ 

- - - - - 1 - - 1 - - - - 1 - - 1 
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ภาควิชา/
สาขาวิชา 

ปริญญาตรี ป.
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม  ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 
ชาต ิ

รวม 

2. สาขาวิชา 
พลศึกษา 

44 - - 44 - 4 2 - 6 - - - - 48 2 - 50 

3. สาขาวิชา 
สุขศึกษา 

25 - - 25 - 5 19 - 24 - - - - 30 19 - 49 

ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพคร ู

- - - - 11 - - - - - - - - - 11 - 11 

รวม 129 - - 129 11 53 245 - 298 12 15 - 27 194 271 - 465 

แหล่งท่ีมา : ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 

 ข้อมูลจํานวนองค์กรนสิิต/ชมุนุมนิสิต คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ปีการศึกษา 
2555 

รายชื่อองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต 
จํานวนสมาชิก กิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

มี ( ) ไม่มี ( ) 

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร ์

 

955  - 

รวมทั้งหมด 955  - 

 ข้อมูลเงนิบริจาคจากศิษย์เก่า (Alumni Donations) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า - 

2 เงินบริจาคของมูลนิธิ/สมาคม _________________________ - 

3 เงินบริจาคของกองทุน __________________________ - 

4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า - 

รวมทั้งสิน้ - 
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1.9.6  งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(อยู่ในฐานข้อมูลของ สวพ.มก) 

โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. การพัฒนาทักษะการคิดของ
ครู ปฐมวัยโดยผสานการคิด
โยนิโส มนสิการและการคิด
ตะวันตก  

2555 อ . ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร  
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก . 

140,000 - 140,000 

2. สภาพการจัดการเรียนการ
สอน พลศึกษาในประเทศไทย  
 

2555 รศ . กรรวี บุญชัย  
 ( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . เจริญ กระบวนรัตน์  
ผศ . พีระ มาลีหอม  
อ . จุฑามาศ บัตรเจริญ  
อ . วิชาญ มะวิญธร  
อ . บัณฑิต เทียบทอง  
คณะศึกษาศาสตร์และ 
พัฒนศาสตร์  กําแพงแสน  
นายชูโชค ชูเจริญ  
สํานักงานวิทยาเขต  
กําแพงแสน   

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก . 

400,000 - 400,000 

3. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 
ผ่านเว็บไซต์การส่งเสริม  
สุขภาพ เพ่ือพัฒนาการคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ สาํหรับ
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  

2555 อ . ณัฐกฤตา ศิริโสภณ  
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก . 

140,000 - 140,000 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
เวลา ว่างกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร  

2555-
2556 

อ . ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ ์ 
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก . 

140,000 - 140,000 

5. Forging Public - Private   
Partnership in Higher   
Education :  New Paradigm 
of  Practices to Promote a C
reative Society  

2555 ผศ . พร้อมพิไล บัวสุวรรณ  
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก . 

133,333 - 133,333 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

6. การพัฒนารูปแบบการจัดการ 
ความรู้ผ่านสื่อสังคมเพ่ือเสริม 
สร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตน 
เองของผู้เรียนในระดับบัณฑิต 
ศึกษา  

2555 อ . ณัฐพล รําไพ  
  
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก . 

112,500 - 112,500 

7. การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ครู ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริม ให้นักเรียนใช้แท็บ 
เล็ตอย่างมี ประสิทธิภาพ  

2555 อ . ศิริรัตน ์ศรีสอาด  
 

ทุนอุดหนุน
วิจัย มก . 

127,500 - 127,500 

8. การเรียนรู้เพ่ือการอยู่รอดใน
การ ฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย  
2554  :  การวิจัยแบบ
ปรากฏการณ์วิทยา  

10/2554-
5/2555 

ผศ . วสันต์ ทองไทย  
 

ทุนส่วนตัว 10,000 - 10,000 

9. การจัดการวิสาหกิจชุมชนโฮ 
มสเตย์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิง  
นิเวศ : กรณีศึกาาวิสาหกิจชุมชน 
โฮมสเตย์บางน้ําผึ่ง อําเภอพระ 
แดง จังหวัดสมุทรปราการ 

1/2554-
4/2555 

ผศ . จินตนา กาญจนวิสุทธ์ิ  
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน  
ภาควิชา อาชีวศึกษา  
 ( หัวหน้าโครงการ ) 
 

ทุนส่วนตัว 1,500 - 1,500 

10. การได้มา และการถ่ายทอด 
ความรู้เร่ืองการปั้นเคร่ืองปั้นดิน 
เผาของชาวมอญ ตําบลเกาะ 
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด 
นนทบุรี  

1/2555-
4/2555 

ผศ . จินตนา กาญจนวิสุทธ์ิ  
  
 

ทุนส่วนตัว 1,500 - 1,500 

11. การรวมกลุ่มและบทบาท
การ ป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   
วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพ้ืนเมือง  
ตําบลบ้านคา อําเภอบ้านคา   
จังหวัดราชบุรี  

1/2555-
4/2555 

ผศ . จินตนา กาญจนวิสุทธ์ิ  
 

ทุนส่วนตัว 2,000 - 2,000 

12. การสอนวิชาโครงการด้วย  
กระบวนการวิจัย  

10/2554-
3/2555 

อ . สมภพ สุวรรณรัฐ  
 

ทุนส่วนตัว 30,000 - 30,000 

13. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของกลุ่มทอผ้าไหม อําเภอ  
ชนบท จังหวัดขอนแก่น  

1/2555-
6/2555 

รศ . วรัทยา ธรรมกิตติภพ  
 

ทุนส่วนตัว 10,000 - 10,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

14. สภาพการจัดและการ
ประเมิน ผลการฝึกอบรม
ข้าราชการ ตํารวจชั้น
ประทวน ประจําปีงบ ประมาณ  
2554  

1/2555-
4/2555 

รศ . วรัทยา ธรรมกิตติภพ  
 ( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . วสันต์ ทองไทย  
 

ทุนส่วนตัว 20,000 - 20,000 

15. การพัฒนารูปแบบการ
จัดการ เรียนการสอนรายวิชา
กิจกรรม พลศึกษา 

1/2555-
12/2556 

ผศ . วรพงษ์ แย้มงามเหลือ  
 

ทุนส่วนตัว 20,000 - 20,000 

16. การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหต ุ
พฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย :  การวิเคราะห์กลุ่มพหุ 

2/2555-
10/2555 

ผศ . พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ  
 

ทุนส่วนตัว 5,000 - 5,000 

17. ประสิทธิผลของ
กระบวนการเรียนรู้แบบสอง
ภาษาในวิชาทักษะการสื่อสาร 

6/2555-
6/2556 

อ.พัชรา  วาณิชวศิน ทุนส่วนตัว 10,000 - 10,000 

18. การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการ 

6/2555-
6/2556 

อ.พัชรา  วาณิชวศิน ทุนส่วนตัว 10,000 - 10,000 

19. บุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ของ
นิสิตครู 

6/2555-
6/2556 

อ.พัชรา  วาณิชวศิน ทุนส่วนตัว 10,000 - 10,000 

20. การเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบการเรียนรู้แบบสอง
ภาษา 

10/2554-
10/2556 

อ.พัชรา  วาณิชวศิน ทุนส่วนตัว 10,000 - 10,000 

21. ผลของการใช้รูปแบบการ
เรียน การสอนเพ่ือเสริมสร้าง  
คุณลักษณะของนักวิจัยอันพึง  
ประสงค์สําหรับนิสิตในระดับ  
บัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อผลการ  
เรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตใน  
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการ
ศึกษา  

6/2555-
10/2555 

ผศ . วสันต์ ทองไทย  
 

ภาควิชาการ  
ศึกษา  
คณะ
ศึกษาศาสตร ์  

10,000 - 10,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

22.การวิเคราะห์ความต้องการ
จํา เป็นต่อการบริการของภาค  
วิชาการศึกษา คณะศึกษา  
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์  

12/2554-
5/2555 

อ . สุนทรา โตบัว 
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัย
และ ประเมินทางการศึกษา  
ภาควิชาการศึกษา   
  

ภาควิชา
การศึกษา 
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

5,000 - 5,000 

23. นักวิทยาศาสตร์ในทรรศนะ
ของ นิสิตจบใหม่สาขาการสอน
วิทยา ศาสตร์ 

1/2555-
5/2555 

อ . ศศิเทพ ปิติพรเทพิน  
 ( หัวหน้าโครงการ )  
อ . อรพรรณ บุตรกตัญญู  

ภาควิชา
การศึกษา 
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

5,000 - 5,000 

24. การศึกษาการใช้แผนท่ี
ความคิด เพ่ือพัฒนาความคิด
วิเคราะห์ให้ กับนิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชา ประเด็น
ปัญหาปัจจุบันและแนว โน้มการ
ปฐมวัยศึกษา   
( 01155525 ) 

6/2555-
6/2556 

ผศ . ชลาธิป สมาหิโต  
 

ภาควิชา
การศึกษา
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

25. การส่งเสริมความเข้าใจและ
การ ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้  
แบบสืบเสาะหาความรู้ของนิสิต 
ฝึกสอนด้วยโปรแกรมการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ  

5/2555-
4/2555 

อ . จีระวรรณ เกษสิงห์  
วิชาการศึกษา  
 ( หัวหน้าโครงการ )  
ครูพิเชฐ์ ทองอร่าม  
โรงเรียนประชา 
ครูมนต์ชัย วงษ์ไทย  
โรงเรียนประชาอุทิศ  

ภาควิชา
การศึกษา 
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

26. การศึกษาจิตสํานึกในการ  
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ 
นิสิตครูในเชิงความตระหนัก และ
การปฏิบัติ 

1/2555-
12/2555 

อ . จีระวรรณ เกษสิงห์  
 

ภาควิชา
การศึกษา 
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

27. การจัดประสบการณ์ผ่าน
การสะท้อนความคิดจากการ
เรียนรู้ด้วยการวิจัยเป็นฐานเพื่อ
การพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะ
วิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

6/2555-
6/2556 

อ.สุนทรา  โตบัว ภาควิชา
การศึกษา 
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

28. การพัฒนาความรู้ในเนื้อหา 
ผนวกวิธีสอนของอาจารย์ผู้สอน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  
โดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง 

5/2555-
12/2555 

ผศ . ชาตรี ฝ่ายคําตา  
 

ภาควิชา
การศึกษา  
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

29. การวิจัยวิเคราะห์งาน
วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขา จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ แนว  

10/2554-
10/2555 

อ . มฤษฎ์ แก้วจินดา  
 

คณะ
ศึกษาศาสตร์  

10,000 - 10,000 

30. การศึกษาการใช้แผนท่ี
ความคิดเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนิสิตระดับบัณทิต
ศึกษา 

6/2555-
5/2556 

ผศ.ชลาธิป  สมาหิโต ภาควิชา
การศึกษา 
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

31. ผลของการออกกําลังกาย
ด้วยการแกว่งแขนท่ีมีต่อ
สมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูง 

9/2555-
4/2556 

รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ ภาควิชาพล
ศึกษา 
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

15,000 - 15,000 

32. ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่อ
การ สอนสําหรับครูในสังกัดเขต
การ ศึกษา  1  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

11/2554-
6/2555 

รศ . สุรชัย ประเสริฐสรวย  
 

ภาควิชา
เทคโนโลยี
การศึกษา 
คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

33 .การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ตามแนวทางจิตตปัญญา
ศึกษา โดยใช้การเรียนการสอน
แบบ สืบเสาะแสวงหาความรู้
แบบ กลุ่ม  
(Group Investigation )   
ในรายวิชาบริโภคศึกษาสําหรับ 
ครูธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา  
ระดับปริญญาตรี  
คณะศึกษา ศาสตร์  
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  

12/2554-
6/2555 

อ . เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์  
 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

34. การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ี เน้นกระบวนการกลุ่ม   
( Group  Process -
 Based Learning )  ตาม แนวทาง
จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือ เสริมสร้าง
ภาวะผู้นําและการทํา งานเป็น
ทีมในรายวิชาวิธีการ สอนทาง
ธุรกิจศึกษา สําหรับ นิสิตครู
ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ศึกษา  

12/2554-
4/2555 

อ . เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์  
 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

35. การพัฒนาชุดการสอนเพ่ือ
การ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และ การจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอา เซียน :  กรณีศึกษา
วิชาหลักสูตร และการสอน  

8/2555-
7/2555 

ดร . วิภารัตน์ แสงจันทร์  
 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

36.การสร้างชุดฝึกอบรมการ
ควบ คุมชั้นเรียนตามแนว 
จิตตปัญญา ศึกษาสําหรับนิสิตใน
ระดับอุดม ศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ 

5/2555-
8/2555 

รศ . จิตตินันท์ บุญสถิรกุล  
 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

30,000 - 30,000 

37. ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อสังคมเพ่ือ
ส่งเสริมการ เรียนรู้แบบนําตนเอง
ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ใน
รายวิชาน วัตกรรมในการเรียน
การสอน คณิตศาสตร์  

9/2555-
9/2556 

อ . ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์  
 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

38. ภาษาไทย : การพัฒนา
กิจกรรม การเรียนการสอน
เกี่ยวกับอา เซียนในวิชาโฟล์ค
ดานซ์  

6/2555-
5/2556 

อ . อัจฉรา เสาว์เฉลิม  
 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

39. ประสิทธิผลของการจัดการ
เรียน รู้วิชาค่ายพักแรมและ
การศึกษา นอกสถานท่ี  

10/2554-
12/2555 

อ . นพรัตน์ ศุทธิถกล  
 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

40. การพัฒนาการคิดเชิง
สังเคราะห์ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7/2555-
6/2556 

อ.กัลพฤกษ์  พลศร คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

41. ความพร้อมของ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน
การจัดการเรียนรู้เป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนใน ปี พ.ศ. 2555 

6/2555-
12/2556 

อ.อวยพร  ต้ังธงชัย คณะ
ศึกษาศาสตร ์

10,000 - 10,000 

42. การประเมินผลการ
ดําเนินการ ฝึกอบรมหลักสูตร     
“ การพัฒนาผู้ บริหารระดับต้น ”  
สําหรับหัวหน้า ส่วนและ
เทียบเท่าปีงบประมาณ  2554  

2/2555-
6/2555 

รศ . พนิต เข็มทอง   
 ( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . วสันต์ ทองไทย  
รศ . วรัทยา ธรรมกิตติภพ  
 

การประปา
นครหลวง  
 

- 1,500,000 1,500,000 

43. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่ง 
เสริมสมรรถนะ ด้านความรู้
ความ สามารถในการสอน
เนื้อหาวิชา เฉพาะของนิสิต
นักศึกษาฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพครู  

2/2555-
12/2555 

ผศ . นฤมล ยุตาคม  
 
 
 
 

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัย
แห่งชาติ 

- 979,733 979,733 

44. การส่งเสริมการอ่านในเด็ก
กรุงเทพมหานคร (Book Start) 

1/2556- 
6/2556 

รศ.ดร.ปัทมาวดี  เลห์มงคล สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัย
แห่งชาติ 

- 100,000 100,000 

45. การบ่งชี้ คัดกรอง วินิจฉัย 
และให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ีมี
ภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการ
เรียนรู้ และออทิสซึม : การ
พัฒนาแบบประเมินระดับ
ความสามารถและความต้องการ
จําเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

5/2555-
10/2556 

รศ . ดารณ ีอุทัยรัตนกิจ  
 ( หัวหน้าชุดโครงการ )  
รศ . ภาวิณ ีศรีสุขวัฒนานันท์  
รศ . นพ . ชาญวิทย์ พรนภดล  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล  
 ดร . สมพร หวานเสร็จ  
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน  
ดร . ปนัดดา วงศจ์ันตา  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัย
แห่งชาติ 

- 201,444 201,444 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  
น . ส . นิรมล ยสินทร  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล  
อ . ธัชทฤต เทียมธรรม  
น.ส.ฐาปณีย์ แสงสว่าง  
น . ส . อรปวีณ์ เอ้ือนิรันตร์  
น . ส . พัชรพร ปฏิกรณ์  

46.การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สํากรับการใช้แบบคัดกรอง
นักเรียนท่ีมีสภาวะสมาธิสั้น
บกพร่องทางการเรียนรู้และ 
ออทิสซึม (โครงการหลัก:  
การบ่งชี้ คัดกรอง วินิจฉัย และ
ให้ความช่วยเหลือบุคลท่ีมี
สภาวะสมาธิสั้นบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และออทิสซึม : 
การพัฒนาแบบประเมินระดับ
ความสามารถและความต้องการ
จําเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล) 

5/2555-
10/2556 

รศ . ดารณ ีอุทัยรัตนกิจ  
 ( หัวหน้าชุดโครงการ )  
น.ส.ฐาปณีย์ แสงสว่าง  
รศ . ภาวิณ ีศรีสุขวัฒนานันท์  
รศ . นพ . ชาญวิทย์ พรนภดล  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล  
 ดร . สมพร หวานเสร็จ  
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน  
ดร . ปนัดดา วงศจ์ันตา  
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  
น . ส . นิรมล ยสินทร  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล  
อ . ธัชทฤต เทียมธรรม  
น . ส . อรปวีณ์ เอ้ือนิรันตร์  
น . ส . พัชรพร ปฏิกรณ์  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัย
แห่งชาติ 

- 754,138 754,138 

47. การพัฒนาแบบสอบถาม
ความสามารถสําหรับนักเรียน
ไทย (โครงการหลัก:  การบ่งชี้ 
คัดกรอง วินิจฉัย และให้ความ
ช่วยเหลือบุคลท่ีมีสภาวะสมาธิ
สั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และ
ออทิสซึม : การพัฒนาแบบ
ประเมินระดับความสามารถและ
ความต้องการจําเป็นพิเศษของ

5/2555-
10/2556 

รศ . ดารณ ีอุทัยรัตนกิจ  
 ( หัวหน้าชุดโครงการ )   
รศ . ภาวิณ ีศรีสุขวัฒนานันท์  
น . ส . นิรมล ยสินทร  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล  
อ . ธัชทฤต เทียมธรรม  
รศ . นพ . ชาญวิทย์ พรนภดล  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัย
แห่งชาติ 

- 2,200,418 2,200,418 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล) พยาบาล  
ดร . สมพร หวานเสร็จ  
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน  
ดร . ปนัดดา วงศจ์ันตา  
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์  
น.ส.ฐาปณีย์ แสงสว่าง  
น . ส . อรปวีณ์ เอ้ือนิรันตร์  
น . ส . พัชรพร ปฏิกรณ์ 

48. การพัฒนานวัตกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะครูในการ
จัดการเรียนรู้ 

4/2555-
4/2556 

รศ . พรทิพย์ ไชยโส  
 ( หัวหน้าชุดโครงการ )  
รศ . เรณุมาศ มาอุ่น  
ผศ . กอบกุล สรรพกิจจํานง  
ผศ . ชานนท์ จันทรา  
อ . พิกุล เอกวรางกูร  
ผศ . นฤมล ยุตาคม  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัย
แห่งชาติ 

- 259,386 259,386 

49. การพัฒนระบบการเรียน
การสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาในการ
ประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู 
(โครงการหลัก: การพัฒนา
นวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครู
ในการจัดการเรียนรู้ 

4/2555-
4/2556 

รศ . พรทิพย์ ไชยโส  
 ( หัวหน้าชุดโครงการ )  
ผศ . กอบกุล สรรพกิจจํานง  
ผศ . กรกฎา นักคิ้ม  
รศ . จงกล แก่นเพ่ิม  
ดร . จิรวรรณ เกษสิงห์  
อ . ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์  
อ . ต้องตา สมใจเพ็ง  
อ . นงลักษณ์ มโนวลัยเลา  
อ . อังคณา อ่อนบุญเอ้ือ   
ผศ . ดร . ปราวีณยา  
สุวรรณณัฐโชติ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คณะ ครุศาสตร์  
อ . อรพรรณ บุตรกตัญญู  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัย
แห่งชาติ 

- 1,027,901 1,027,901 

50. การพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการ เรียนการสอนเพื่อส่งเสริม  
สมรรถนะด้านการประเมินการ  
เรียนรู้ของนิสิตครู  

4/2555-
4/2556 

รศ . พรทิพย์ ไชยโส  
ผศ . ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ  
อ . พิกุล เอกวรางกูร  
อ . เอกรัตน์ ศรีตัญญู  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัย
แห่งชาติ 

- 686,862 686,862 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

( โครงการหลัก :  การพัฒนานวัต  
กรรมส่งเสริมสมรรถนะครูใน  
การจัดการเรียนรู้ )  
 

ผศ . ชานนท์ จันทรา  
อ . พัชรา วาณิชวศิน  
ดร . ประกฤติยา ทักษิโณ  
คณะศึกษาศาสตร์ ม . ขอนแก่น  
รศ . ดร . วรรณี แกมเกตุ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คณะ ครุศาสตร์  

51. การเตรียมมบุคลากรด้าน
การ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสําหรับ
ผู้ สูงอายุเพ่ือเตรียมความพร้อม  
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี   
2558  

5/2555-
4/2556 

รศ . เรณุมาศ มาอุ่น  
 ( หัวหน้าชุดโครงการ )  
อ . สมคิด ปราบภัย  
อ . นพรัตน์ ศุทธิถกล  
 

สํานักงาน
คณะกรรม 
การวิจัย
แห่งชาติ 

- 2,407,185 2,407,185 

52. โครงการวิจัยเรื่อง การ
ประเมิน ผลโครงการรณรงค์
พัฒนา ศักยภาพผู้บริโภคของ
กอง พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  
ปี  2554  
 

3/2555-
10/2555 

นายศุภกาญจน์  โภคัย  
กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค สํานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา  
 ( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . กรัณฑรัตน์ บญุช่วยธนาสิทธ์ิ  
นายวิษณุ  โรจน์เรืองไร  
กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค สํานัก งาน 
คณะกรรมการอาหารและยา  
นายภูมิพัฒน์  อรุโณทัย  
กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค สํานัก งาน 
คณะกรรมการอาหารและยา  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การอาหาร
และยา 

- 1,400,000 1,400,000 

53. การพัฒนาเคร่ืองมือ
ประเมิน เทียบระดับ
การศึกษา มิติความรู้  ความคิด  
 

6/2555-
9/2555 

ผศ . วสันต์ ทองไทย  
 

สํานักงานสง่ 
เสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

- 600,000 600,000 

54. รูปแบบการส่งเสริมและ
พัฒนา ครูสู่ความเป็นเลิศ  
 

10/2554-
10/2555 

อ . พิกุล เอกวรางกูร  
( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . ชานนท์ จันทรา  
ผศ . พร้อมพิไล บัวสุวรรณ  

สํานักงาน
เลขาธิการคุรุ
สภา 
กระทรวง 

- 600,000 600,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

อ . เอกรัตน์ ศรีตัญญู  
อ . ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร  
รศ . พรทิพย์ ไชยโส  
อ . สมภพ สุวรรณรัฐ  
ผศ . สุดารัตน์ สารสว่าง  
รศ . เรณุมาศ มาอุ่น  
อ . อรพรรณ บุตรกตัญญู  
อ . นาทรพี ผลใหญ่  
อ . ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร  
 ผศ . นฤมล ยุตาคม  

ศึกษาธิการ 

55. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร
หลัก สูตรสถานศึกษาในโครงการ 
พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์ 
กลางการศึกษาในภูมิภาค 
อา เซียนของสํานักงาน 
คณะ กรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
 

1/2555-
10/2555 

อ . สิทธิกร สุมาล ี  
 ( หัวหน้าโครงการ )  
ดร . ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธ์ิ
นาย เชิดศักด์ิ ศรีศักด์ิวิชัย  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี และสํานักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์   
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  

สํานักงาน
คณะกรรม 
การการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

- 700,000 700,000 

56. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน
ของ รัฐและเอกชนในการจัดการ  
ศึกษาระดับอุดมศึกษา :   
กระบวนทัศน์ แห่งวิถีปฏิบัติใหม่  
เพ่ือส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ 

7/2555-
7/2557 

ผศ . พร้อมพิไล บัวสุวรรณ  
 

สํานักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย 

- 797,500 797,500 

57. การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อ
การ เทียบโอนความรู้ของ
ประเทศ สมาชิกในกลุ่ม
ประชาคมอา เซียน  
 

7/2555-
10/2555 

อ . สิทธิกร สุมาล ี 
 

สํานักงาน
คณะกรรม 
การการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงาน
ทดสอบทาง
การศึกษา 

- 200,000 200,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

58. การศึกษาเปรียบเทียบภาพ  
ลักษณ์วิชาชีพครูตามมุมมอง  
ของครูกับภาพลักษณ์ตามมุม  
มองของสังคมและแนวทางการ  
เสริมสร้างภาพลักษณ์วิชาชีพ  
ครู :  การวิจัยแบบผสานวิธี 

6/2555-
5/2556 

อ . สุนทรา โตบัว  
 

สํานักงาน
คณะกรรม 
การ สกสค   
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 

- 94,000 94,000 

59. การสังเคราะห์ผลการ
ประเมิน คุณภาพภายนอกรอบ
สอง  ( พ . ศ .  2549 - 2553 ) 
 ระดับอุดม ศึกษา  
 

4/2555-
12/2555 

อ . วารุณี ลัภนโชคดี  
 

สํานักงาน
รับรอง
มาตรฐานและ  
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา  
 ( องค์การ
มหาชน ) 

- 750,000 750,000 

60. การพัฒนาหลักสูตร  
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
ข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย 
 

10/2554-
10/2555 

รศ . มธุรส จงชัยกิจ  
 ( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . นาตยา ปิลันธนานนท์  

กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 1,000,000 1,000,000 

61. การติดตามและประเมินผล
การ ดําเนินงานด้านสตรีและ
ครอบ ครัว  
 

7/2555-
7/2557 

ผศ . สมสุดา ผู้พัฒน ์ 
 ( หัวหน้าโครงการ )  
ผศ . จุฬารัตน์ วัฒนะ  
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์  
สํานักประกันคุณภาพ  
ฝ่ายตรวจ สอบ / ประเมิน
คุณภาพ  

สํานักงาน
กิจการสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว 

- 2,000,000 2,000,000 

62. การศึกษาผลการจัดการ
ความรู้ ด้านวิชาชพีครูตาม
มาตรฐาน ความรู้คุรุสภาด้วยคลัง
สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการ 
เรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง 
 

8/2555-
6/2556 

รศ . มธุรส จงชัยกิจ  
 

สํานักงาน
คณะกรรการ
อุดมศึกษา 

- 500,000 500,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

63. การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
ส่ง เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
สําหรับการทํางานในประชาคม  
อาเซียน  
 

8/2555-
1/2556 

อ . อวยพร ต้ังธงชยั  
 ( หัวหน้าโครงการ )  
อ . ศศิเทพ ปิติพรเทพิน  
ผศ . มนัสนันท์ หัตถศักด์ิ  
รศ . จิตตินันท์ บุญสถิรกุล  
อ . อรพรรณ บุตรกตัญญู  
ผศ . ชลาธิป สมาหิโต  
อ . มฤษฎ์ แก้วจินดา  
 
 

สํานักงาน
คณะกรรม 
การการ
อุดมศึกษา 

- 280,800 280,800 

64. การประเมินโครงการพัฒนา 
ศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้นําการ 
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 
 

6/2555-
10/2556 

รศ . ดร . ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  
นักวิจัยอิสระ  
( หัวหน้าโครงการ )  
รศ . ดร . สุพักต์ พิบูลย์  
นักวิจัยอิสระ  
ผศ . ดร . เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล  
นักวิจัยอิสระ  
ดร . เพชรา พิพัฒน์สันติกุล  
นักวิจัยอิสระ  
รศ . พรทิพย์ ไชยโส  
รศ . ดร . ทวีศักด์ิ จนิดานุรักษ์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช  

สถาบัน
สง่เสริมการ
สอน
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

- 300,000 300,000 

รวม    1,558,333 19,339,367 20,897,700 
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 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลของ สวพ.มก) 

โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนา

ครูท้ังระบบภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง ปงีบประมาณ 2555 
(ครูปฐมวัยรุ่น 1) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญู 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนา

ครูท้ังระบบภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง ปงีบประมาณ 2555 
(ครูปฐมวัยรุ่น 2) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญ 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

3. ผลการประเมินโครงการพัฒนา

ครูท้ังระบบภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง ปงีบประมาณ 2555 
(ครูภาษาไทยและบูรณาการระดับ
ประถมศึกษา รุ่น 1) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญ 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

 
 
 
 
 
 
 

      



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           65 

โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

4. ผลการประเมินโครงการพัฒนา

ครูท้ังระบบภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง ปงีบประมาณ 2555 
(ครูภาษาไทยและบูรณาการระดับ
ประถมศึกษา รุ่น 2) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญ 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

5. ผลการประเมินโครงการพัฒนา

ครูท้ังระบบภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง ปงีบประมาณ 2555 
(ครูภาษาไทยระดบัมัธยมต้น) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญู 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

6. ผลการประเมินโครงการพัฒนา

ครูท้ังระบบภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง ปงีบประมาณ 2555 

(ครูภาษาไทยระดบัมัธยมปลาย) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญ 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 
   

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

7. ผลการประเมินโครงการพัฒนา

ครูท้ังระบบภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง ปงีบประมาณ 2555 
(ครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมต้น) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญู 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

8. ผลการประเมินโครงการพัฒนา

ครูท้ังระบบภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง ปงีบประมาณ 2555 
(ครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม
ปลาย รุ่น 1) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญ 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

9. ผลการประเมินโครงการพัฒนา

ครูท้ังระบบภายใตแ้ผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง ปงีบประมาณ 2555 
(ครูภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม
ปลาย รุ่น 2) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญู 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

10. ผลการประเมนิโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต้
แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 
ปีงบประมาณ 2555 (ครูสังคม
ศึกษา ระดบัมัธยมต้น) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญู 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

11. ผลการประเมนิโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต้
แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 
ปีงบประมาณ 2555 (ครูสังคม
ศึกษา ระดบัมัธยมปลายรุ่น 1) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญู 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 
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โครงการ ช่วง
ระยะเวลา

ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

12. ผลการประเมนิโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต้
แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 
ปีงบประมาณ 2555 (ครูสังคม
ศึกษา ระดบัมัธยมปลายรุ่น 2) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญู 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

13. ผลการประเมนิโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต้
แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 
ปีงบประมาณ 2555 (ครู
บรรณารักษ์) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญู 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

14. ผลการประเมนิโครงการ

พัฒนาครูท้ังระบบภายใต้
แผนปฏิบตัิการไทยเข้มแข็ง 
ปีงบประมาณ 2555 (ครูแนะแนว) 

5/2555-
10/2555 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส 
รศ.ดร.สุรชัย จวิเจริญสกุล 
รศ.ดร.เรณุมาศ มาอุ่น 
ผศ.วรพิมพ์ ถิระวฒัน์  
ดร.พิกุล เอกวรางกูร 
ดร.อรพรรณ บตุรกตัญญู 
ดร.นาทรพี  ผลใหญ ่  
ผศ.ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 10,000 10,000 

15. การประเมินความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนาตนเองของครู
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ประจาํปี 2555 

2555 ดร.พิกุล  เอกวรางกูร 
ผศ.ดร.ชานนท์  จนัทรา 
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์ 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

- 5,000 5,000 

16. การสังเคราะห์งานวิจัยของ 
คณะศึกษาศาสตร ์ระหวา่งปี 
2553-2555 

2555 ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ ์ คณะ
ศึกษาศาสตร ์

 10,000 10,000 

รวม    - 160,000 160,000 
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 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ประจําปี  

2553 2554 2555 

จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 118 110 80 

จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ 73 18 51 

ระดับนานาชาติ 25 12 6 

รวม 98 30 56 

จํานวนบทความวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนท่ีได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ - - - 

ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - - - 

จํานวนบทความวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาติ - 1 4 

ระดับนานาชาติ - - 1 

รวม - 1 5 

จํานวนบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาติ - - - 

ระดับนานาชาติ - - - 

รวม - - - 

จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยท่ีเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 
 

ระดับชาติ 55 77 42 

ระดับนานาชาติ 18 12 7 

รวม 73 89 49 

จํานวนอาจารย์และบุคลากรวิจัยท่ี
นําเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาติ 13 3 12 

ระดับนานาชาติ 18 5 18 

รวม 31 8 26 

จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการ
อ้างอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน 
พ.ศ.) 

ระดับชาติ 5 - - 

ระดับนานาชาติ - - - 

รวม 5 - - 

จํานวนงานวิจัยท่ีได้สร้างนวัตกรรม
ใหม่ (ปีการศึกษา) 

ในประเทศ 4 2 1 

ต่างประเทศ - - - 

รวม 4 2 1 

จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 1 - 1 

ต่างประเทศ - - - 

รวม 1 - 1 

จํานวนงานวิจัยท่ีได้รับการจดลิขสิทธ์ิ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 26 1 - 

ต่างประเทศ - - - 

รวม 26 1 - 
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รายละเอียด ประจําปี  

2553 2554 2555 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 2,621,500 1,368,333 1,5558,333 

ภายนอก 24,675,400 26,062,999 19,499,367 

รวม 27,296,900 27,431,332 21,057,700 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และความย่ังยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน - - - 

ภายนอก - - - 

รวม - - - 

จํานวนอาจารย์/บุคลากรวิจัยท่ีได้รับ
ทุนสนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.) 

ภายใน 24 54 29 

ภายนอก 39 53 47 

รวม 63 107 76 

1.9.7 การบรกิารวิชาการ (เนน้การบริการสังคม การเพิม่ประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

  ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะศึกษาศาสตร์      
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1. จากฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    
1.การประเมินผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเช่ือ
ง่าย ปีงบประมาณ 2555 

ผศ.ดร.กรณัฑรัตน์   
บุญช่วยธนาสิทธิ ์

กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค สาํนักงานอาหาร
และยา 

- 1 50,000 

2.โครงการจัดทําเครื่องมือประเมินเทียบระดับ
การศึกษามติิความรู้ความคิด 

ผศ.ดร.วสันต์   
ทองไทย 

สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

- 1 60,000 

3.การประเมินผลการฝึกอบรมหลักภายนอกท่ีมี
วุฒิปริญญาตรีและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตํารวจช้ันประทวน (กปป.) ประจําปี 
พ.ศ.2555 

ผศ.ดร.วสันต์   
ทองไทย 

สํานักการศึกษาและ
ประกันคุณภาพ 

- 1 22,000 

4.โครงการพัฒาผูบ้ริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกบั
การศึกษาปฐมวัย (รุ่นท่ี3) หลกัสตูรสถานศึกษา
ปฐมวัยกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

รศ.ดร.ปัทมาวดี   
เล่ห์มงคล 

ครู ผู้บรหิาร นักวชิาการ
ทางการศึกษา ปฐมวัย 

- 1 132,600 

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การวจิัยใน
ช้ันเรียนระดับอุดมศึกษา 

ดร.พิกุล  เอกวรางกูร คณาจารย์จาก
สถาบันอุดมศึกษาท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

- 1 7,000 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
6.โครงการการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา ดา้นการอาชีวศึกษา 

รศ.ดร.วิกร   
ตัณฑวุฒโฒ 

สํานักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

- 1 13,310 

7.โครงการผลิตวดีทัิศน์โครงการวจิัยการทดสอบ
ประสิทธิภาพการควบคุมแมลงศัตรพูืชของเช้ือรา
บีเวอเรีย สายพันธุ์กรมส่งเสริมการเกษตร     
(กสล-ล1) 

รศ.ดร.ณรงค์  สมพงษ์ สํานักงานพัฒนาการวจิัย
การเกษตร            
(องค์การมหาชน) 

- 1 37,000 

8.โครงการยกระดบัการศึกษาประชาชนจบ ม.6 
ใน 8 เดือนอย่างมคุีณภาพในภาคความรู้ 
(Knowledge) 

ผศ.ดร.วสันต์   
ทองไทย 

สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย 

- 1 40.000 

9.โครงการการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 

รศ.ดร.วิกร  
 ตัณฑวุฒโฒ 

สํานักงานรบัรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

- 1 35,420 

10.กจิกรรมการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการปกครองสว่นท้องถ่ิน 

นางสาวอุทุมพร  
อินทจักร ์

สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

- 1 50,000 

11.โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานดา้นสตรีและครอบครวั 

ผศ.ดร.สมสุดา  ผูพ้ัฒน์ สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว 

- 1 200,000 

12. โครงการพัฒนาครท้ัูงระบบ ประจาํปี
งบประมาณ 2555 

รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14 - 3,053,830 

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง การวจิัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ดร.พิกุล  เอกวรางกูร คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - 72,000 

14. การประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของ
กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ดร.พิกุล  เอกวรางกูร กรมสง่เสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

90 - 150,000 

รวม   105 11 3,883,200 

2. ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

1. โครงการเลอืกแนวทาง...วางอนาคตท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Open House 

ผศ.กรกฎา นักค้ิม คณะศึกษาศาสตร ์ - 1 3,400 

2.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและใหคํ้าปรึกษา
การใช้งานคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต 
(Teblet Clinic)  

ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟา้  ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

1 1 37,500 

3. โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตดา้น
การประกันคุณภาพ 

รศ.จงกล  แก่นเพ่ิม   ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

1 - 10,000 

4. พัฒนาวิทยานิพนธ์ในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Thesis) สําหรบัเปิดอา่นผา่นคอมพิวเตอร์และ
แท็บเล็ต 

ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟา้  ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

1 - 10,000 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
5. โครงการอบรมเรื่อง การเขียนโครงการวิจัย
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของ
ประเทศไทย 

ดร.พิกุล  เอกวรางกูร คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - - 

6. โครงการจดับรกิารวิชาการในความร่วมมือ
ทางวิชาการระหวา่งภาควิชาฯ และเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพ่ือพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย 

- เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาค
กลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิต
อุดมคติไทย 

- 1 - 

7. โครงการบริการให้คําปรกึษาสําหรับนิสิตและ
บุคคลท่ัวไป 

ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา ภาควิชาจติวิทยา
การศึกษาและ 
การแนะแนว 

- 1 1,000 

8. สัมมนาวิชาการ “ทําอย่างไรถึงจะเป็นผลงาน
ครูและนักเรียนตามเกณฑ์การประเมินภายนอก
รอบสามดา้นการอาชีวศึกษา” 

ดร.อนุชัย รามวรังกูร ภาควิชาอาชีวศึกษา - 1 - 

9. โครงการให้บรกิารแหลง่วิชาการแก่สังคม 
สําหรับผูบ้ริการบางสว่น 

ดร.ไพฑูรย์  ศรฟี้า ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

- 1 15,000 

10.รู้เขา มองเรา พร้อมเดินหน้าสู่อาเซ่ียน 
 

ดร.นพวรรณ  
ฉิมรอยลาภ 

โครงการภาคพิเศษ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน  

1 - - 

11.กลยุทธ์การพฒันาสถานศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ ผศ.ดร.มณฑป ไชยชิต โครงการภาคพิเศษ 
สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน  

1 - - 

12.โครงการสัมมนาดนตรีเช่ือมโยงสู่พหุปญัญาได้
อย่างไร 

รศ.ดร.ปัทมาวด ี 
เล่ห์มงคล 

ภาควิชาการศึกษา  1 - - 

13.โครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวยั รุ่นท่ี 4 
“DAP กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” 

รศ.ดร.ปัทมาวด ี 
เล่ห์มงคล 

- 1 - - 

14.โครงการสัมมนาวิชาการ (Empowerment) 
หลักสูตรการประกันคุณภาพการรู้หนังสือในเด็ก
ปฐมวัย 

รศ.ดร.ปัทมาวด ี 
เล่ห์มงคล 

- 1 - - 

15.การวิจัยในช้ันเรียน สาขาวิชา 
การสอนคณิตศาสตร์ 

สสวท. 
 

1 - - 

16.โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจดัการ
เรียนการสอนคณติศาสตร ์

สาขาวิชา 
การสอนคณิตศาสตร์ 

- 1 - - 

17. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
สําหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รุ่นท่ี 1 

ดร.พิกุล  เอกวรางกูร กรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน 

- 1 168,500 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/
เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวนครั้งท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 
18.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทําผลงาน
ทางวิชาการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 
สําหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รุ่นท่ี 2 

ดร.พิกุล  เอกวรางกูร กรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน 

- 1 168,500 

19. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จากผลงาน
วิชาการสูล่ิขสิทธิท์างปญัญา” 

ผศ.ดร.ชานนท์ จนัทรา คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - - 

20.โครงการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรยีนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ผศ.ดร.ชาตร ี  
ฝ่ายคําตา 

คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - - 

21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การจัดทํา 
มคอ. 3 ออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร ์ประจําปี
การศึกษา 2555 และ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรือ่ง การจดัทํา มคอ. 5 ออนไลน์ 
คณะศึกษาศาสตร ์ประจําปีการศึกษา 2555 

ดร.สมคิด  ปราบภัย คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - - 

22.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพศึกษาศาสตร์: การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ และ
ตําราให้มีคุณภาพ 

ผศ.ดร.ทรงชัย  
อักษรคิด 

คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - - 

23.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ทักษะการคิดเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการสอน” 
 

รศ.ดร.ปัทมาวด ี 
เล่ห์มงคล 

คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - - 

24.โครงการเสวนาวิชาการ: แนวโน้มการผลติครู
สู่ประชาคมอาเซียน 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - - 

25.โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสูต่ําแหน่งวิชาการ คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - - 

26.โครงการอบรมงานวจิัยสู่การพัฒนาตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - - 

27.โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรือ่ง 
“การจดัการศึกษาไทยกับรากฐานของปัญหา” 

คณะกรรมการ 
ฝ่ายวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร ์ 1 - - 

28.โครงการออกเสียงภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.นฤมล   
ศราธพ้นธุ ์

คณะศึกษาศาสตร ์ 4 - - 

รวม 24 8 413,900 

รวมทั้งสิ้น 129 19 4,797,100 
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2553 2554 2555 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 55 29 42 

จํานวนคนท่ีได้รับบริการ 5,299 2,969  2,217 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) 17,117,000.00 4,692,932.00 5,211,000.00 

มูลค่า (บาท) - - - 

1.9.8 การบรหิารและการจัดการ 

รายการ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

43 89 58 

- จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  (ไม่นับซํ้า) 

25 77 37 

- จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

18 12 21 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ (ไม่นับซํ้า) 

3 2 3 

- ด้านการวิจัย 1 - 2 

- ด้านศิลปวัฒนธรรม 1 2 1 

- ด้านอ่ืนๆ 1 - - 

จํานวนอาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ด้านอ่ืนๆ - - - 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

68 72.5 73 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

68 72.5 73 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

5 6 3 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5) หากไม่มีให้ใส่ (NA) 

4.02 4.03 3.55 
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1.9.9 ข้อมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลระดับดี 
ประเภทภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2552”  

2554 
 
 
 

- คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลระดับดี
เย่ียม ประเภทหน่วยงานคุณภาพ จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2553” 
- คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลดีเย่ียมประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จากการนําเสนอ เรื่อง โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส คณะศึกษาศาสตร์  

2555 
 

- คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับรางวัลระดับดี 
ประเภทหน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่น จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปี
การศึกษา 2554” 
 

1.10 ที่ต้ัง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพืน้ที่ใช้สอย  

ชื่ออาคาร ปีท่ีเริ่ม
ใช้ 

พ้ืนท่ีใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) อาคารท่ี ชื่ออาคาร 

1 อาคาร 1 2516 7,233.60 ไม่ใช่ 

2 อาคาร 2 2518 4,081.40 ไม่ใช่ 

3 อาคาร 3 ศูนย์ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2536 6,250.00 ไม่ใช่ 

อาคาร 1 เป็นอาคาร 4 ช้ัน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2516 (ช้ัน 4 ต่อเติมเพ่ิมเมื่อ พ.ศ. 2549) เป็นที่ต้ังของสํานัก
คณบดี สํานักงานเลขานุการคณะ ศูนย์จัดการคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา ศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ ห้องประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ  ณ นคร ห้องประชุม ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ และห้องเรียน จํานวน 14 ห้อง 

 
 
 
 

 
 
อาคาร 2 เป็นอาคาร 3 ช้ัน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2518 เป็นที่ต้ังของห้องประชุมสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ 

งานบริการการศึกษา  ศูนย์วัสดุการศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และห้องเรียน จํานวน 3 ห้อง 
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อาคาร 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เป็นอาคาร 4 ช้ัน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2536 เป็น
ที่ต้ังของศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาการศึกษา ภาควิชา
อาชีวศึกษา ห้องประชุม 1 และห้องเรียน จํานวน 3 ห้อง ในปี พ.ศ. 2554 ได้ดําเนินการต่อเติมช้ัน 5 เพ่ือใช้เป็น
ห้องเรียน จํานวน 11 ห้อง 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
 

• ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

• พื้นที่ภาพรวมของคณะ จํานวนพื้นที ่(ตารางเมตร) 

1. พ้ืนที่แนวราบทั้งหมด  16,522.80 

2. พ้ืนที่ช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  4078.75 

3. พ้ืนที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

3,600 

4. พ้ืนที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area  - 

5. พ้ืนที ่Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 8,844.05 

• รถของคณะ จํานวน (คัน) 

1. รถยนต์ทุกประเภท 3 

2. รถจักรยานยนต์ 2 

3. รถจักรยาน 50 
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บทที่ 2  
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555  

2.1.1 ผลการดําเนนิงานด้านผลิตบณัฑิต 
2.1.1.1 หลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 32 หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญา

ตรี 6 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 26 หลักสูตร ประกอบด้วยระดับปริญญาโท 16 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 10 
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2555 ได้ดําเนินการดังน้ี ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ นอกจากน้ีสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ยังได้ดําเนินโครงการความร่วมมือคณะศึกษาศาสตร์ และ
คณะมนุษยศาสตร์ กับสถาบันฝึกหัดครู IUFM ประเทศฝรั่งเศส เพ่ือให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับปริญญาหลักสูตรมหาบัณฑิต
วิชาชีพครู สาขาวิชาวิชาชีพครู (การสอนภาษา) จาก Montpellier University  ซึ่งเปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 
2555 และดําเนินการขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําร่างหลักสูตร
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาเปรียบเทียบนานาชาติ ขออนุมัติปิดหลักสูตรจํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และจัดทํา มคอ. 2 ครบทุกหลักสูตร  

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการหลักสูตรระดับคณะ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากทุกภาควิชาเป็นกรรมการ และคณะกรรมการระดับภาควิชาที่มีตัวแทนจากทุกสาขาวิชาเป็นกรรมการ รับผิดชอบ
ควบคุม กํากับให้ทุกหลักสูตรมีการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทําให้การประสานงานใน
ด้านหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ปีการศึกษา 2555 มีการประเมินหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระเบียบการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุ
สภา ความต้องการของสังคมและเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน รวมทั้งสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยปรับสัดส่วนการรับนิสิตบัณฑิตศึกษาแผน ก ในทุก
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการ
วิจัยที่เปิดสอนมีจํานวนร้อยละ 81.25 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา และมีจํานวนนิสิตที่เน้นการ
วิจัยร้อยละ 37.54 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ดําเนินการเพ่ือเปิดหลักสูตรนานาชาติ ดําเนินการ
ปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชา          
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) และตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
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2.1.1.2  อาจารย์ 
ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร์มีระบบการคัดเลือกอาจารย์เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ 

ความรู้ และความสามารถในการสอนและการวิจัย รวมทั้งมีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิและ
ความเช่ียวชาญเพ่ิมขึ้นเหมาะสมกับการทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา โดยการจัดโครงการพัฒนา
อาจารย์ทั้งในภาพรวมของคณะและภาควิชาอย่างสมํ่าเสมอ มีผลให้สัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจํามีการพัฒนาดีขึ้น โดยมีร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมร้อยละ 72.73 เป็นร้อยละ 77.69 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ สําหรับสัดส่วนของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากมี
อาจารย์ใหม่จํานวนมากบรรจุทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งยังมีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์การขอ
กําหนดตําแหน่งวิชาการ จึงต้องการการพัฒนาต่อไป ทั้งน้ีคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือพัฒนา
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และได้ดําเนินการตามแผนงานและโครงการที่สนับสนุนให้อาจารย์ได้
พัฒนาศักยภาพเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง  

คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดและดําเนินการตามแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์จากภาควิชาต่างๆ และบุคลากรสายสนับสนุนด้าน
วิชาการซึ่งเป็นหัวหน้างานบริการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการมีการจัดทําแผนการดําเนินงานก่อนเริ่มปีการศึกษา 
มีการมอบหมายงานให้คณะกรรมการรับผิดชอบ และมีการดําเนินงานตามแผน มีการสํารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ (Need assessment) มีการสํารวจความต้องการในการอบรม จัดการประชุม สัมมนา 
อบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่อาจารย์อย่างต่อเน่ือง   

ในปีการศึกษา 2555 คณะศกึษาศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ดังน้ี   
1)  โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555  
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา มอค.2 ออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์  

ประจําปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รอบรู้...เรื่องหลักสูตร” สําหรับคณะกรรมการ 

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 
 4) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาไทยกับรากฐานของปัญหา จัดขึ้นเมื่อวันที่  

27 กันยายน พ.ศ.2555    
   5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน”  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา มอค.3 ออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555 
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 7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ........ 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 8) โครงการประชุมสัมมนาเรื่องหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
“Developing Institutional SoTL Leadership: The Scholarship of Teaching, Learning and Curriculum 
Practice in Research-Intensive University Contexts” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 9) การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของบุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 3-4 และ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 

 10) โครงการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 น้ี ดําเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 25 ของ
ขอบเขตระยะเวลาทั้งหมด โดยจัดเสวนาและปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 และ
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556  

11) โครงการเสวนาวิชาการ: แนวโน้มการผลิตครูสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม  
พ.ศ. 2556 

12) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์: การเขียนเอกสารประกอบ 
การสอน เอกสารคําสอน หนังสือ และตําราให้มีคุณภาพ ในปีการศึกษา 2555 น้ี ดําเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ
20 ของขอบเขตระยะเวลาทั้งหมด โดยจัดประชุมการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
เอกสารคําสอน หนังสือ และตําราให้มีคุณภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้นเมื่อเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 

13) โครงการสัมมนา การประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 
14) โครงการประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2556   
15) โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จัดที่คณะศึกษาศาสตร์ และโรงแรมรายาบุรี รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสรรทุนโดยมีกองทุนคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนคณาจารย์ในการศึกษาและ

ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ และสนับสนุนทุนการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ และในการส่งคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษาในประเทศไทยให้มี
ประสบการณ์ต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีอาจารย์จากภาควิชาได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมท่ี 
University of British Columbia ประเทศแคนนาดา จํานวน 2 คน  

คณะศึกษาศาสตร์มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยส่งเสริมให้บุคลากรทั้งคณะได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจําปี และการออกกําลังกาย นอกจากน้ี มีการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้บุคลากรท่ีเป็นพนักงานเงินรายได้ 
และยังมีโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นทั้งคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ จัดการสัมมนาบุคลากรและการศึกษานอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ
ให้แก่บุคลากรและเป็นการเพ่ิมเติมประสบการณ์ที่กว้างขึ้น นอกจากน้ียังมีการจัดสรรทุนการพัฒนาและฝึกอบรมแก่
บุคลากรสายสนับสนุน  
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คณะศึกษาศาสตร์มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง โดยการจัด
โครงการจัดการความรู้โดยให้อาจารย์ที่ได้รับการอบรมทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับ
เพ่ือนอาจารย์ เพ่ือนําประสบการณ์ต่างๆ ไปพัฒนาการเรียนการสอน การจัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินการ และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี  

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนได้จัดให้มีการสัมมนาบุคลากร และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 
ฝึกอบรม เพ่ือนําความรู้มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการประชุมหัวหน้างาน เพ่ือติดตามปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ  

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ที่แต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในรอบปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการมีการจัดประชุม 
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และการแจ้งเวียนทางเอกสารถึงคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างสมํ่าเสมอ มีการจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการและช่วยวิชาการ และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบโล่ให้แก่บุคลากรดีเด่น และการลงข่าวผู้ที่
ได้รับรางวัลต่างๆ ทางจรรยาบรรณทั้งในสารศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งจัดป้ายนิเทศรายนามบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ
ของคณะศึกษาศาสตร์ และในเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นการนําเสนอแบบอย่างที่ดีและการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณประการหน่ึงด้วย  

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน 
ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2555 ได้กําหนด
ไว้ ซึ่งในปี 2555 มีบุคลากรสายวิชาการได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นและระดับดี จํานวน 14 คน และ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและช่วยวิชาการได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรระดับดีเด่นและระดับชมเชยจํานวน 
15 คน ทั้งน้ีมีบุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 1 คน ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย  

คณะศึกษาศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
สําหรับแผนการพัฒนาอาจารย์ คณะกรรมการวิชาการได้ประเมินแผนงานของคณะกรรมการและติดตามการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
พิจารณาผลการประเมินโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนที่ขึ้นในปีก่อนมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจทําโครงการ
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนในปีปัจจุบัน ในส่วนของการพัฒนาคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําแผนพัฒนา
อาจารย์ภาควิชาผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ในการกําหนดเป้าหมายในภาพรวมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ทั้งในด้านการเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการและการเพ่ิมพูนตําแหน่งทางวิชาการ และเพ่ือให้ภาควิชาได้
นําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคณาจารย์ต่อไป 

2.1.1.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ผลการดําเนินงาน 
คณะศึกษาศาสตร์ให้ความสําคัญกับการจัดทําประมวลการสอน (course syllabus) โดยประสานงานกับ

ภาควิชาในการจัดทําประมวลการสอนซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
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พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งนิสิตสามารถทราบโครงสร้างของวิชาตามประมวลการสอน
ได้จาก Homepage ของคณะศึกษาศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนเน้นการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการทํางาน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน การใช้สื่อและนวัตกรรมการสอนที่หลากหลายเพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยสอน เช่น e-learning การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การใช้วีดิทัศน์การสอนของ 
Teacher TV จากประเทศอังกฤษ และ UNESCO เน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน โดยกําหนดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันทางวิชาชีพ ในชุมชนที่เก่ียวข้อง
กับสาขาวิชา และรวมทั้งการเชิญอาจารย์พิเศษและผู้รู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นิสิตได้นําความรู้ความสามารถที่ได้เรียนไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้
จัดต้ังกองทุนพัฒนานิสิต และจัดสรรงบประมาณผ่านสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาต่างๆ ได้
จัดทําโครงการสู่ชุมชน นอกจากน้ียังส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ได้จัดโอกาสให้นิสิตได้นําความรู้ที่เรียนใน
ห้องเรียนไปใช้ในพ้ืนที่จริงในชุมชนต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูให้แก่นิสิต  
นอกจากน้ีมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์จากภาควิชาและสาขาวิชาต่างๆ มาร่วม
กันทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งเป็นผลจากการทําวิจัย รวมท้ังเมื่อมีการส่งอาจารย์ไปอบรมหรือมีประสบการณ์
ในต่างประเทศ จะจัดโครงการจัดการความรู้ให้มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ในที่ประชุมกรรมการประจําคณะ หรือที่
ประชุมอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชา 

คณะศึกษาศาสตร์เห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา จํานวน 
2 รุ่น โดยเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาเป็นผู้ให้การอบรม นอกจากน้ียังเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาบรรยายให้
ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการ Back Pack โดยจัด
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และนิสิตบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่สนใจ ได้ไปสัญจรโดยเดินทางไปประเทศ
เพ่ือนบ้านที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมและอํานวย
ความสะดวกแก่นิสิต และในโครงการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นิสิตพิเศษได้เข้าร่วมโครงการด้วย โดยในปีการศึกษา 
2555 ได้จัดโครงการดังกล่าวจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งผลจากการประเมินนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและมีความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากย่ิงขึ้น 

ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนใช้ระบบประเมินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทุกรายวิชามี
การจัดให้นิสิตและอาจารย์ได้ประเมินประสิทธิภาพการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถประมวลผลการ
ประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา และคณบดี ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนต่อไป สรุปผลการประเมินอาจารย์ของนิสิต/รายวิชาประจําปีการศึกษา 2555 ทั้งภาคต้นและภาคปลาย    
ในแต่ละภาคมีผลการประเมิน 2 ระยะ โดยผลการประเมินในภาคต้นและภาคปลาย มีค่าเฉล่ีย 4.54 เท่ากัน ซึ่ง   
คณะศึกษาศาสตร์เปิดรายวิชาภาคเรียนละมากกว่า 300 รายวิชา และมีผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมากทั้ง 2 ภาคเรียน  

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 
ประจําปีการศึกษา 2555 ทั้งภาคต้นและภาคปลายโดยผ่านสาขาวิชา ภาควิชา และสรุปส่งคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่ง  
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คณะศึกษาศาสตร์จัดทําสรุปผลและได้แจ้งให้นิสิตทราบผ่าน web ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงหรือมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนิสิต อาจารย์ประจําวิชาได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
ในปีการศึกษาถัดไป จากผลการประเมินในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า ข้อเสนอแนะที่อาจารย์นํามาใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอน คือ การใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้วิธีการประเมินผลอย่าง
หลากหลายโดยเน้นการประเมินสภาพจริง ใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัย  

นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์ยังกําหนดให้ทุกภาควิชาที่มีหลักสูตร มคอ.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา มี
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในกรณีที่หลักสูตรดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว  

2.1.2 ผลการดําเนนิงานด้านการวิจัย  
คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงพันธกิจด้านการวิจัยในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพ และสามารถช้ีนําด้านการศึกษาแก่สังคมได้ โดยมีการดําเนินงานดังน้ี 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศ มีคุณภาพและนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีการสํารวจการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย              
มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทําวิจัยเพ่ือพัฒนางานของตนเอง มีการจัดสรรทุนของคณะศึกษาศาสตร์และ
จัดหาแหล่งทุนจากภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสร้างเครือข่าย        
ความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนทุนและหน่วยงานที่ใช้ผลประโยชน์จากการวิจัย ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า 
คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ได้เป็นที่ปรึกษางานวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
นอกจากน้ันอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพโดยได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 ในสาขาสังคมศาสตร์  คือ รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทบุคลากรซีเนียร์จากผลงานคู่มือการออกกําลังกายด้วยยางในรถจักรยาน รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส ได้รับรางวัล
ชมเชยประเภทบุคลากรซีเนียร์จากผลงานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบาย
และอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ และ ดร.อังคณา  ขันตรีจิตรานนท์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภท
บุคลากรซีเนียร์จากชุดผลงานเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมเพ่ือลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก
ในช้ันเรียนปฐมวัย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง       
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารระดับ
นานาชาติที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น ประชาสัมพันธ์รายช่ือวารสารที่อยู่ใน
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ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการจัดสรรทุนสําหรับการไปนําเสนอผลงานวิจัย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

3. สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้อาจารย์นําผลงานวิจัยไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน โดย
ให้เขียนไว้ใน มคอ.3 และประมวลการสอน ส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้ทํางานวิจัยในช้ันเรียน และส่งเสริมให้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยของอาจารย์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

4. มีการสังเคราะห์งานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ในทุกๆ ปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางและ
นโยบายด้านการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป 

2.1.3 ผลการดําเนนิงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
  คณะศึกษาศาสตร์มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะ

ศึกษาศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มผีลการดําเนินงานดังน้ี  
   1. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกให้การจัดบริการวิชาการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และบริษัทแปลนฟลอคิดส์ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับจนเกิดความ
ย่ังยืนในการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานข้างต้น ดังน้ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้               
คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้ประเมินผลงานวิทยฐานะครูและจัดทําโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการเลื่อนวิทยฐานะ
ของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในทุกๆ ปี โดยปี 2555 เป็นปีที่ 8  ในส่วนของบริษัทแปลนฟลอคิดส์ 
ได้มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์จัดทําโครงการสัมมนาพัฒนาผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย 
“DAP กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ต่อเน่ืองทุกปี โดยปีน้ีเป็นรุ่นที่ 4 และสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในช่วง 3 ปีแรก (2553-2555) คณะศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากับคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และในปี 2556 ได้รับมอบหมายให้
เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2. มีการสํารวจศักยภาพและความเช่ียวชาญของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ มีการทํางานวิจัยเรื่อง 
สภาพและปัญหาในการประเมินวิทยฐานะของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานวิจัยเรื่อง การประเมิน
ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองของครูกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในปี 2555 เพ่ือนํามาใช้ใน     
การวางแผนการบริการวิชาการต่อไป  

  3. มีการบริหารโครงการในรูปของคณะกรรมการ มีการประเมินและกํากับติดตามการดําเนินงานทุก
โครงการ เพ่ือนําผลที่ได้มาใช้ในการวางแผน และปรับปรุงการให้บรกิารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

  4. มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์นําผลการบริการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ระบุไว้ใน 
มคอ. 3 และประมวลการสอน เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษามีรายวิชาสัมมนา ที่เน้นให้นิสิตได้นําความรู้ที่ได้รับมาให้บริการวิชาการตามความเช่ียวชาญในแต่
ละสาขาวิชาและการต่อยอดผลงานวิจัย 
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2.1.4 ผลการดําเนนิงานด้านกิจกรรมพัฒนานสิิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิต โดยการ

สร้างประสบการณ์การศึกษาให้กับนิสิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งน้ี ได้
ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับชีวิตประจําวันของนิสิต 5 ด้าน
ด้วยกัน ได้แก่ 1.การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.การพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.การพัฒนาด้านกีฬาและสุขภาพ และ 5.การพัฒนาด้านจิตอาสาและ
จิตสาธารณะ ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ถึงสภาวะการเป็นผู้นํา ผู้ตามโดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้
แสดงออกถึงลักษณะภาวะผู้นํา เรียนรู้ถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและการทํางานเป็นทีมอีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตได้
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอันจะนําไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้ที่สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมการ
ทํางานอย่างหลากหลายในการพัฒนานิสิต โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในแต่ละโครงการจะอาศัยกระบวนการทํางาน
ตามวงจรเดมิ่ง ( Deming Cycle) ที่เรียกว่า วงจร PDCA หมายถึง วงจรการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
การวางแผน (Plan : P) การปฏิบัติตามแผน (Do : D) การตรวจสอบและประเมินผล (Check : C) และการปรับปรุง
แก้ไขและดําเนินการ (Action : A) โดยคณะศึกษาศาสตร์มีแผนงานการพัฒนานิสิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง
กิจกรรมพัฒนานิสิตดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินงานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่มาจากการเลือกต้ัง 
ประกอบด้วยนิสิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา 

 การดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และแต่ละสาขาวิชาน้ันเป็นไปตาม
ระบบ กล่าวคือ ในทุก ๆ กิจกรรมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตของคณะ
ศึกษาศาสตร์ก่อนดําเนินการ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรูปแบบคณะกรรมการดังกล่าวโดยมอบหมายให้ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒานิสิตคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานและมีคณะกรรมการท่ีประกอบไปด้วยคณาจารย์จากทุกสาขาวิชา
และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมเป็นกรรมการ รวมทั้งสิ้น 21 ท่าน ทําหน้าที่ดูแลให้คําปรึกษาและให้การสนับสนุนการ
ดําเนินการด้านกิจกรรมพัฒนานิสิตแก่สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยมุ่งจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานิสิต               
คณะศึกษาศาสตร์ 2 ลักษณะ คือ 
  1. การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบน้ัน 
มีโครงการที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2555 จํานวน 21 โครงการ ซึ่งแยกโครงการต่าง ๆ ตามการพัฒนาทักษะของนิสิต
ทั้ง 5 ด้านไว้ดังน้ี 

1.1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย โครงการค่ายปลูกจิตสํานึก ศึกษาศาสตร์  
โครงการมอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย โครงการไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ โครงการ
รับ-ส่งเสด็จในงานพระราชทานปริญญาบัตร โครงการปัจฉิมนิเทศ และโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเองของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

1.2 การพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วย โครงการประชันการสอน ระดับอุดมศึกษา
และโครงการประชันการสอนระดับคณะ  

1.3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   ประกอบด้วย โครงการพ่ี
น้องร่วมร้องเพลง โครงการ ED-DAY ED-NIGHT โครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใส  โครงการคัดเลือกสุดยอดทีม
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ผู้นําเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอบรมทักษะความเป็นผู้นํานิสิต โครงการ ประกวดร้องเพลง
มหาวิทยาลัย และ โครงการศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ 2 วิทยาเขต 

1.4 การพัฒนาด้านกีฬาและสุขภาพ ประกอบด้วย โครงการกีฬา 5 สถาบัน “ไม้เรียวเกมส์” 
โครงการกีฬานนทรีเกมส์ และโครงการมวยภายใน  

1.5 การพัฒนาด้านจิตอาสาและจิตสาธารณะ ประกอบด้วย โครงการค่ายครูอาสา พัฒนาชนบท 
โครงการพัฒนาคณะ และโครงการพัฒนาสโมสรนิสิต 

ผลการประเมินในภาพรวมของการดําเนินงานกิจกรรมในแต่ละโครงการโดยการประเมินตามดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการ ผ่านทุกโครงการ 
 2. การจัดกิจกรรมของนิสิตสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยจะเน้นกิจกรรมท่ีแสดงถึง
ความเป็นเลิศในแต่ละสาขาวิชาทั้ง 6 สาขาวิชา และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมนิสิตเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมที่จัดโดยสาขาวิชา จํานวน 11 โครงการ  โดยแยกตามสาขาดังน้ี 

 2.1 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 4 กิจกรรม คือ โครงการ 
เอพลัส ครั้งที่ 8  โครงการเอพลัส ครั้งที่ 9  โครงการ Talk Asean และโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 

2.2 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2 กิจกรรม คือ โครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์อัจฉริยะ ครั้งที่ 9  และโครงการเสวนาประสาคณิตศาสตร์ 

2.3 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2 กิจกรรม คือ 
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเตรียมพร้อมเป็นครูอาชีพ และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เครือข่ายวิชาการและ โครงการ
จิตอาสาเพ่ือน้องที่ห่างไกล 

2.4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 1 กิจกรรม คือ โครงการ  
คหกรรมศาสตรสู่สังคม 

2.5 สาขาวิชาสุขศึกษา มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 2 กิจกรรม คือ โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตสุขศึกษา  โครงการสุขศึกษาเชิงรุกและการจัดแผนพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา 

ในการประเมินโดยภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมแต่ละโครงการ โดยการประเมินตามตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการ ผ่านทุกโครงการ 

 ด้วยผลการดําเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิตได้เห็นถึงมีการทํางานเป็นทีมร่วมกันทั้ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต นิสิตทุกสาขาวิชาและสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้หลักและกระบวนการ 
PDCA ตลอดจนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน จึงทําให้มีโครงการโดดเด่นมากมาย เช่น 
           1. โครงการประชันการสอนระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่นําแนวทางตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ด้านการจัดการทรัพยากรดินมาดําเนินงาน มาสร้างกรอบแนวการจัดการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้นิสิต 
นักศึกษา สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ และทําให้เกิด เครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพของนิสิตนักศึกษา สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยการแข่งขันใน ปี 2555 น้ี มี
ทีมเข้าร่วมการประชันการสอนท้ังสิ้น 6 สถาบัน และทีมจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ
ชนะเลิศอันดับ 1 และได้ครองถ้วยพระราชทาน 
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          2. โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเองของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมรณรงค์ 
ระเบียบวินัยในคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการรณรงค์การแต่งกาย
ถูกระเบียบของนิสิตมาอย่างต่อเน่ือง โดยการรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ การมอบโล่รางวัลนิสิตตัวอย่างเป็นผลให้นิสิต       
คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลการแต่งกายดีเด่นในเดือนมกราคม 2556 
         3. โครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใส เป็นโครงการที่มีคุณภาพที่ทําให้โครงการได้รับทุนสนับสนุน 
การดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         4. โครงการค่ายครูอาสาพัฒนาชนบท เป็นโครงการที่เน้นให้นิสิตได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้ง 
อุปกรณ์ทางการศึกษาและบุคลากรผู้ให้ความรู้ โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนใช้ความรู้ของตนเอง ไป
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่ห่างไกลโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งทําให้นิสิตได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มีจิตอาสา และกล้าที่
จะนําความรู้ความสามารถของตนเองไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมได้ ซึ่งโครงการค่ายอาสาพัฒนา ชนบทน้ีจัดเป็น
โครงการที่มีคุณภาพที่เห็นได้จากการทํางานด้วยจิตอาสาของนิสิตและนิสิตได้มีการเรียนรู้ถึงการให้บริการทางด้าน
วิชาการท่ีเรียกว่า Service Learning ที่สอดคล้องกับความเป็นครูที่แท้จริง โครงการน้ีจึงได้รับทุนสนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการจากบริษัทเดอะเบล เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท 
        5. โครงการอบรมทักษะผู้นํานิสิต เป็นโครงการที่จะพัฒนาความรู้และทักษะที่ส่งเสริมภาวะผู้นํา โดย 
นําหลักการทํางานตามวงจรเดมมิ่ง ที่เรียกว่า กระบวนการ PDCA เข้ามาเป็นหัวใจที่สําคัญในการวางแผนการ 
ดําเนินงาน ทั้งน้ี ยังได้นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนดําเนินกิจกรรมอีกด้วย 
        6. โครงการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่ทําให้นิสิตได้สํานึกถึงคุณาปการของรุ่นพ่ีที่
ได้ร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านการร้องเพลงมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการแสดง
ความคิดสร้างสรรค์และการทํางานเป็นทีมให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ให้นิสิตเรียนรู้ถึงความเป็นผู้นํา และผู้ตามท่ีดี 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและปัญหาอ่ืน ๆ จนนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร ด้วยความ สามารถในการทํางาน
ของนิสิต ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวข้องของคณะศึกษาศาสตร์ จึงทําให้โครงการน้ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
       7. โครงการคัดเลือกสุดยอดทีมผู้นําเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอีกโครงการหน่ึงที่ส่งเสริม    
การทํางานเป็นทีม เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดี ใช้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนนิสิตได้ 
เสียสละเวลาของตนเองเพ่ือฝึกซ้อมให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มีการวางแผนการทํางานด้วยหลักการ PDCA และ มีการ
ทํางานอย่างชาญฉลาดท่ีทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดกับการดําเนินโครงการน้ี ถึงแม้ว่า ในการแข่งขันครั้งน้ี จะมีทีมเข้า
ร่วมการแข่งขันมากมาย แต่ด้วยความสามารถในการทํางานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จึงทําให้คณะศึกษาศาสตร์ได้
ตําแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันน้ี 

8. โครงการกีฬานนทรีเกมส์ เป็นโครงการที่เน้นให้นิสิตช้ันปีที่ 1 ของทุกคณะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนิสิตรุ่นพ่ีได้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้กับนิสิตช้ันปีที่ 1 โดยมี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับรุ่นน้องจนทําให้สมรรถภาพทางกายของนิสิตรุ่นน้องอยู่ในระดับที่ดี จึงส่งผลให้นิสิตช้ันปี
ที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รางวัลคะแนนถ้วยรวมกีฬามาครองได้ 

9. โครงการมวยภายใน เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยชมรมมวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สโมสรนิสิต       
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จึงจัดโครงการน้ี 
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เพ่ือให้นิสิตได้เกิดประสบการณ์การแข่งขันกีฬา เรียนรู้การทํางานเป็นทีม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งโครงการน้ี
ได้รับรางวัลคะแนนรวมอันดับ 1 
 10. โครงการกีฬา 5 สถาบัน เป็นโครงการที่จัดให้นิสิต นักศึกษา ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั้ง 5 
สถาบัน ได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสามัคคี สร้างเครือข่ายทางการศึกษาโดยผ่านกิจกรรมกีฬา ซึ่งใน
การแข่งขันกีฬา 5 สถาบัน ครั้งที่ 14  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่ง
ได้รับการช่ืนชมจากทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน และทีมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รางวัล
ชนะเลิศคะแนนรวม และได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณ
วดี ไปครองในปีน้ีด้วย 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเหล่าน้ีล้วนได้จัดทําขึ้นทั้งภายในและภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งภายนอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย นอกจากน้ีทางคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตร่วมกับคณะกรรมการดําเนินงาน 
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมตามแผนงานพัฒนานิสิตที่วางไว้และมีการจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาแล้วในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านโครงการอบรมทักษะผู้นําและโครงการสัมมนาคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนานิสิตและรายงานให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิตได้มี
การนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม/โครงการในปีการศึกษาถัดไป 

2.1.5 ผลการดําเนนิงานด้านทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ 

ที่ให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิต ได้แก่ประเพณีไทยใน
วาระต่างๆท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย รวมท้ังกิจกรรมที่รังสรรค์ขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือความ
สามัคคีและพัฒนาวิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพ่ือการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู่
บุคลากรและนิสิตรุ่นหลัง นอกจากน้ัน ยังเร่ิมมีการสอดแทรกกล่ินอายของวัฒนธรรมเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคม
อาเซียนเข้ามาผสมผสาน เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติที่อาจมีความคล้ายและ
ความแตกต่างกัน โดยหวังว่าความเข้าใจความแตกต่างกันจะนํามาซึ่งการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
สุข 

โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการในรอบปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556) 
ยังคงเป็นไปตามแผนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์อย่างครบถ้วน โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าวได้แก่ 

- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. (มิถนุายน 2555) 
- โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2555 (กรกฎาคม 2555) 
- โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจติ “มวลดอกไม้...ร่ายระบําด้วยรักมั่น”  (กันยายน 2555) 
- โครงการเดินและว่ิงมินิมาราธอน ศึกษาศาสตร์ มก. (พฤศจิกายน 2555) 
- โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ : คุณภาพชีวิตที่ดี ปี 56 (มกราคม 2556) 
- โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ (พฤศจิกายน 2555) 
- โครงการพิธีรดนํ้าดําหัวบูรพาจารย์ เน่ืองในวันสงกรานต์ (เมษายน 2556) 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           87 

     ในส่วนของการถ่ายทอดสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่นิสิตน้ัน คณะศกึษาศาสตร์ใช้กลยุทธ์ของการให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมข้างต้น นอกจากน้ียังมีการบูรณาการและ/หรือสอดแทรกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามความเหมาะสม  เช่น รายวิชา
ในสาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา  รายวิชาในสาขาพลศึกษา รายวิชาศึกษาศาสตร์พ้ืนฐาน (01151111) รวมทั้งมีการ
จัดการเรียนการสอนที่จัดในรปูของรายวิชาโดยตรง ได้แก่ วิชาพุทธจิตวิทยาเพ่ือการศึกษา (01166571) 
 นอกจากน้ียังมีการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านทางกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยอยู่ในความดูแลของ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  มีงบประมาณสนับสนุนให้สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จดัโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยให้
นิสิตได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่งดงาม เห็นคุณค่า และจะเป็นผู้ที่สามารถสืบทอดต่อไปภายหน้าได้ 
ซึ่งในปีการศึกษา 2555 น้ี  สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส ที่เน้นให้นิสิต
ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น การไหว้ กิริยามารยาทไทย การแต่งกาย เป็นต้น 
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2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ สําหรับคณะวชิา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจํา       
ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) น้ัน คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ผลิต
บัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 
5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่าน้ัน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ และมี
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จาํนวน 38 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ี
ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้คณุภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉลีย่ 4.64 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5)  
 

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
 ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 
1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ดําเนินการ   

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

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก - ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 
2  การผลิต
บัณฑิต  

4.48 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.73 3.94 5.00 3.72 3.93 4.81 4.81 3.73 4.39 4.81 4.81 3.72 4.39 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 
3  กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 4.67 4.50 4.67 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.67 4.50 - 4.67 ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี - ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 
4 การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.02 4.02 - 4.63 4.63 5.00 5.00 4.02 4.51 4.67 4.67 4.63 4.65 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 
5 การบริการ
ทางวิชาการแก่
สังคม  

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 
6 ระบบและ
กลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 
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องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
 ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 
7 การบริหาร
และจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 - 3.55 3.55 - 3.55 3.55 5.00 5.00 3.55 4.71 4.75 4.75 3.55 4.51 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 
8 ระบบและ
กลไกการเงิน
และ
งบประมาณ 

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

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก - ดี
มาก 

องค์ประกอบที่ 
9 ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.93 4.93 - 4.80 4.80 5.00 5.00 4.93 4.97 5.00 5.00 4.80 4.90 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.61 4.62 5.00 5.00 5.00 4.84 4.83 4.84 5.00 4.23 4.28 5.00 4.35 4.39 4.94 4.93 4.23 4.67 4.81 4.80 4.35 4.64         

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ด ี ด ี ดี
มาก 

ด ี ด ี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก         
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

 คณะศึกษาศาสตร์มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินการ ดังน้ี คณะศึกษาศาสตร์กําหนดปณิธานว่า “ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและคุณธรรม”  มี
การจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) มีการ
ถ่ายทอดแผนยุทธ์ของคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่ครอบคลุม
ทุกพันธกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 
  สําหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี ซึ่งไม่นําคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า 
มีผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ      5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 7 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สม
ศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ์ 

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

16.2 
(สม
ศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ 

คะแนน - - 4.28 - 4.28 4.28 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ - - 5.00 - 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-
2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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ผลการดําเนนิงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

คณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551-2554) 

 เน่ืองจาก รศ. ดร. สุรชัย  จิวเจริญสกุลได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยมี 
วาระ 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 19 มิถุนายน  2555 น้ัน คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดทําแผน 4 ปีเสนอไปยังมหาวิทยาลัยไป
แล้ว ดังน้ัน ภายใต้การบริหารของคณะผู้บริหารชุดใหม่โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 – 2559 และจัดประชุมโครงการสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ปี 2552 – 2555 และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 – 2559 เมื่อวันที่ 2 -3 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมกรุงศรี     
ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (1.1-1-1) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
คณะ ผู้แทนภาควิชา และผู้แทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  รวม  36  คน  ร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์       
คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2555 – 2559  โดยคณะกรรมการได้ทําการทบทวนแผนกลยุทธ์เดิมเพ่ือทบทวนความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยผ่านโครงการประชุมช้ีแจงแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 – 2559 
คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 (1.1-1-2) โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554)  (1.1-1-3) (1.1-1-4) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน ผ่านทางการ
จัดโครงการประชุมช้ีแจงแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 – 2559 คณะศึกษาศาสตร์ แก่บุคลากรทั้งคณะศึกษาศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรของ
คณะศึกษาศาสตร์ได้รับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 – 2559 (1.1-2-1)  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ในส่วนของกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน      
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  น้ัน คณะศึกษาศาสตร์ได้
ทบทวนแผนกลยุทธ์แล้ว ได้มอบให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายนําไปพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายเพ่ือ
เสนอปรับเปลี่ยน หรือเพ่ิมเติมแผนงาน พร้อมทั้งให้เสนอโครงการที่จะดําเนินการเป็นแผนปฎิบัติการประจําปี   
2555 – 2559  (1.1-3-1) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้ง 4 พันธกิจในด้านที่รับผิดชอบ  
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4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด 
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 คณะศึกษาศาสตร์กําหนดตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ (1.1-4-1) แผนปฏิบัติการปี 2555 – 2559 (1.1-4-2)  
แผนงานประจําปีการศึกษา 2555 (1.1-4-3 ) โดยแผนปฏิบัติการและแผนงานประจําปีมีการต้ังค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งช้ี ซึ่งแผนงานประจําปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วยแผนงานด้านต่างๆ เช่น แผนงานวิจัย แผนงานบริการ
วิชาการ แผนงานพัฒนานิสิต เป็นต้น เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี    

5. ได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  
  คณะศึกษาศาสตร์มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
2555 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินงานตามแผนงานประจําปีการศึกษา 2555 ครบทุก  
พันธกิจ (1.1-5-1) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ 
รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

คณะศึกษาศาสตร์มีติดตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งในภาคต้นและภาคปลาย  
(1.1-6-1) และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 
6/2556  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556  (1.1.-6-2) และยังมีการร่วมกันพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2555 ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 ซึ่งคณะกรรมการประจํา           
คณะศึกษาศาสตร์ได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงในปีต่อไป  
          7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา  
 มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยผู้บริหาร พิจารณาผลการดําเนินงานจากรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2555 จากผลการประเมินตนเอง โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
(1.1-7-1)  

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผน    
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี    
 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําแผนปฏิบัติการ ปี 2555 – 2559 โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาตัวบ่งช้ี เป้าหมายความสําเร็จของโครงการ และงบประมาณ (1.1-8-1)        

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 โครงการสัมมนาเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2552 – 2555 และจัดทาํแผนยุทธศาสตร ์  
ปี 2555 – 2559 คณะศึกษาศาสตร์  

1.1-1-2 สารศึกษาศาสตร์ และโครงการประชุมช้ีแจงแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 – 2559             
คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1-1.3 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1-1-4 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 – 2559 คณะศึกษาศาสตร ์

1.1-2-1 โครงการประชุมช้ีแจงแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 – 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 – 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1.4-1 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 – 2559 คณะศึกษาศาสตร ์

1.1-4-2 แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 – 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1-4-3 แผนงานประจําปีการศึกษา 2555 

1.1-5-1 ผลการติดตามการดําเนินงานภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 2555 

1.1-6-1 ผลการติดตามการดําเนินงานภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 2555 

1.1-6-2 วาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเดือนมิถุนายน 2556 

1.1-7-1 เล่มรายงานการประเมินตนเอง 

1.1-8-1 แผนปฏิบัติการประจําปี 2555 – 2559 คณะศึกษาศาสตร์  
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กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสถาบัน (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

  3.  ผลการประเมนิของผู้เรียนและบุคลากรเกีย่วกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการ

เห็นชอบจากสภาสถาบัน 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ซึ่งผ่านกระบวนการสร้างจากการสอบถามความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร 
นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้ง
ที่ 6 /2554  เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2554 เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตทุกท่านทราบ และคณาจารย์และบุคลากร
สามารถปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตน มุ่งพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่
กําหนดไว้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคือ (16.1-1-1) 

 อัตลักษณข์องคณะศึกษาศาสตร์   
   สํานึกดี  หมายถึง มีความซื่อสัตย์ พอเพียงและมีวินัย 
   มุ่งม่ัน หมายถึง สู้งาน 
   สร้างสรรค์ หมายถึง ใฝ่รู ้พัฒนาวิชาชีพ 
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   สามัคคี หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง 

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิต โดยการ

สร้างประสบการณ์การศึกษาให้กับนิสิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ด้าน
ด้วยกัน ได้แก่ 1.การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.การพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.การพัฒนาด้านการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.การพัฒนาด้านกีฬาและสุขภาพ และ 5.การพัฒนาด้านจิตอาสาและ
จิตสาธารณะ ทั้งน้ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ถึงสภาวะการเป็นผู้นํา ผู้ตามโดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้
แสดงออกถึงลักษณะภาวะผู้นํา เรียนรู้ถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาและการทํางานเป็นทีมอีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตได้
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอันจะนําไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้ที่สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มีกิจกรรม
การทํางานอย่างหลากหลายในการพัฒนานิสิต  

นอกจากน้ียังได้ใช้การมีส่วนร่วมของอาจารย์ นิสิตและผู้ปกครองในการร่วมกันสร้างทัศนคติและ
คุณลักษณะความเป็นครูให้กับนิสิต ตามโครงการ “มอบลกูเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู” (16.1-2-1) 
 3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ      
อัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

ผลการประเมนิการจัดโครงการพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2555 ได้คะแนนเฉล่ียแต่ละโครงการในระดับ
ดีขึ้นไปทุกโครงการ (16.1-3-1) 

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสรา้งคุณค่าต่อสังคม 
คณะศึกษาศาสตร์มีทีมนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 คือ นายณัฐพล อินทร์กลัด 

นางสาวอรทัย เฉลียว  นายบุญวัตร เมฆรัศมีธร ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการ
เรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรดินตามแนวพระราชดําริฯ" ประจําปีการศึกษา 2555 (16.1-4-1) 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์  
  ด้านความสํานึกดี 

- ทีมนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 คือ นายณัฐพล อินทร์กลัด นางสาวอรทัย เฉลียว  
นายบุญวัตร เมฆรัศมีธร ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เรื่อง "การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน
ตามแนวพระราชดําริฯ" ประจําปีการศึกษา 2555 
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 ด้านความมุ่งม่ัน 
- นายกอบวิทย์  พิริยะวัฒน์ นิสิตปริญญาเอกช้ันปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

จากการเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Microsoft Partners in Learning Thailand Forum 2012  โดยได้นําเสนอ

นวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ICT ในหัวข้อ “เรียนรู้คู่ ICT เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ : Learning with ICT, 

Biotechnology issues ในการน้ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้

ครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันนําเสนอผลงานวิชาการในครั้งน้ีเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานฯ เมื่อวัน

จันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา จากการได้รับรางวัลดังกล่าวจึงได้เป็น

ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิชาการ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ณ งาน Microsoft Partners 

in Learning Asia & Pacific Forum 2012  ณ เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ประจําปี 2555 ระหว่างวันที่ 

18-23 มีนาคม 2555  ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับรางวัล Country Winner เป็นผู้แทนเพียงหน่ึงเดียวของประเทศไทย ที่

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร และจากน้ันจะเดินทางไปเข้าร่วมการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับ

โลก ในงาน Microsoft Partners in Learning Global Forum 2012 ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก  ใน

วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2555 ต่อไป 

- นายพีรวิทย์ คล้ายพรหม นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ช้ันปีที่ 4 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 
หน่ึงรายการเพาะกาย-ฟิตเนส ชิงแชมป์โลก World Bodybuilding & Physique Sports Federation (WBPF) ปี 
2012 แข่งขันที่อาคารนิมิตรบุตร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 

ด้านความคิดสร้างสรรค ์

- นายเทอดพงศ์  ตระการรุ่งโรจน์ และนางสาวณิชนันท์  ภุชงค์โสภาพันธ์ุ นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปี 

ที่ 2 สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยรางวัลที่ 1 ในการประกวด Multimedia  “ความ

ภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์”ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ด้านความสามัคค ี

-  คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทสโมสรนิสิต จากการจัดประกวดร้องเพลง
มหาวิทยาลัย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจําปี 2555 
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2555 
(16.1-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 - - 5 ข้อ - - 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

  ท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.1 - - 5 ข้อ - - 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.1-1-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2555 

16.1-2-1 โครงการ “มอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู” 

16.1-3-1 ผลการประเมนิโครงการพัฒนานิสิต 

16.1-4-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  
ความภาคภูมิใจของคณะศึกษาศาสตร์ 

16.1-5-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  
ความภาคภูมิใจของคณะศึกษาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ์ (ไม่คดิค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 2555 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต - - - 

2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 55 36 36 

3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 577 511 465 

4 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมิน 4.34 4.23 4.28 
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เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.2 - 4.34 - 4.23 - 4.28 4.34 4.23 4.28 - - - 

- - - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

16.2 - 4.34 - 4.23 - 4.28 4.34 4.23 4.28 - - - 

- - - 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

16.2-1 เอกสารการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2555 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบนั  
(ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

  2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  ผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  4.  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

  5.  ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่
กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ

สถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ซึ่งผ่านกระบวนการสร้างจากการสอบถามความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร 
นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6 /2554  
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตทุกท่านทราบ และคณาจารย์และบุคลากรสามารถปฏิบัติ
ภารกิจตามหน้าที่ของตน มุ่งพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะที่กําหนดไว้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยน่ันคือ (17-1-1) 

 อัตลักษณข์องคณะศึกษาศาสตร์   
   สํานึกดี  หมายถึง มีความซื่อสัตย์ พอเพียงและมีวินัย 
   มุ่งม่ัน หมายถึง สู้งาน 
   สร้างสรรค์ หมายถึง ใฝ่รู ้พัฒนาวิชาชีพ 
   สามัคคี หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ 

 เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์   
คณะศึกษาศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เช่ียวชาญการสอน และการวิจัย 

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

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วน 
สมบูรณ ์
 คณะศึกษาศาสตร์ มีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการมนีโยบายให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมสร้างประสบการณ์
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การศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนิสิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรและ
กิจกรรมเสรมิหลักสูตรไปด้วยกัน ส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม อันจะนําไปสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้ทีส่ํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ 
สามัคคี โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ที่มีกิจกรรมการทํางานอย่างหลากหลาย  เช่น กิจกรรมการมอบลูกเป็นศิษย์มอบ
ชีวิตเป็นครู ซึ่งนําเอาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง อาจารย์และนิสิตมาร่วมใจกันปฏิญาณมุ่งมั่นในการเป็นครูด้วย
การสนับสนุนทั้งจากครอบครัวและสถานศกึษา เป็นต้น  (17-2-1) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 ในการประเมินผลความพึงพอใจน้ัน คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการประเมินผลจากความพีงพอใจของ....
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นเก่ียวกับการสร้างความแข็งแกร่งด้านการการสอน การวิจัย ความสามัคค ี
จรรยาบรรณครู และพัฒนาวิชาชีพครู ผลการประเมินการจัดโครงการ ปีการศึกษา 2555 ในปีการศึกษา 2555 ได้
คะแนนเฉล่ียแต่ละโครงการในระดับดีขึ้นไป (17-3-1) 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  
 ผลงานการสร้างบุคลากรทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีผลกระทบเกิดประโยชน์และคุณคา่
ต่อสังคมโดยการท่ีศิษย์เก่าของคณะได้ใช้วิชาความรู้ และคุณลักษณค์วามเป็นครูในการทํางานจนได้รับรางวัลและ
การเชิดชูเกียรติดังน้ี (17-4-1) 

- อ.สุวณัญ  สุวรรณลิวงค์ ศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้รับรางวัล           

“ครูแนะแนว เก่ง ดี และมีคณุภาพ” จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 

- อ.เพ็ญศิริ บุญเกตุ ศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้รับรางวัลครูดี 4 รางวัล คอื  

รางวัลครูสอนดี  หน่วยงานที่มอบคือโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 รางวัลครูดีใน

ดวงใจ (ระดับ ม.ต้น) หน่วยงานที่มอบคือ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เมื่อปี 2555 รางวัลครูแสนดี หน่วยที่มอบ

คือ มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทมุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 และรางวัลหน่ึงแสนครูดี หน่วยงานที่มอบคือ คุรุสภา   

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 

- ดร.วิบูลย์ลักษณ์  ปรียาวงศากุล ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศกึษาผู้ใหญ่ ได้รับรางวัล 

เกียรติยศ บุคลตัวอย่างแห่งปี ประจําปี 2555 สาขาการบริหารการศึกษา จากนิตยสารเส้นทางไทย 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลกัษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนด 
และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรที่สร้างช่ือเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ ดังน้ี (17-5-1) 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  ทองไทย ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจําปี 2555 รางวัลผลงานวิจัย

ระดับดี เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สําหรับนิสิต
ในระดับบัณฑิตศึกษา” 
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- ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจําปี 2555  
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี เรื่อง “การส่งเสริมทรรศนะและการปฏิบัติของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
เก่ียวกับการจัดการ เรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ใช้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ 
โดยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู”  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี ฝ่ายคําตา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มีผลงานวิจัย เรื่อง         
A Self-study of a Thai Teacher Educator Developing a Better Understanding of PCK for Teaching 
about Teaching Science ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Research in Science Education ซึ่งเป็นวารสารระดับ
นานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 

- ผศ.ดร.สมสุดา  ผู้พัฒน์ อาจารย์ประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับเข็มและเกียรติบัตรทองเชิดชูเกียรติ 

ในฐานะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา ประจําปี 2555 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุมบุณยเกตุ 

ช้ัน 1 อาคารหอประชุมสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  

- อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

พ.ศ. 2555 ในสาขาสังคมศาสตร์ คือ รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ อาจารย์ประจําภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศประเภทบุคลากรซีเนียร์จากผลงานคู่มือการออกกําลังกายด้วยยางในรถจักรยานยนต์ รศ.ดร.พรทิพย์      

ไชยโส อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบุคลากรซีเนียร์จากผลงานการวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ และ 

ดร.อังคณา  ขันตรีจิตรานนท์ อาจารย์ประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบุคลากรซีเนียร์จากชุด

ผลงานเคร่ืองมือบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมเพ่ือลดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกในช้ันเรียนปฐมวัย 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 25553 2554 2555 

17 - - 5 ข้อ - - 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

17 - - 5 ข้อ - - 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

17-1-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2555  

17-2-1 เอกสารการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ความภาคภูมิใจของ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

17-3-1 ผลการประเมนิความพีงพอใจของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  

17-4-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ความภาคภูมิใจของ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

17-5-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ความภาคภูมิใจของ  
คณะศึกษาศาสตร์ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 

 คณะศึกษาศาสตร์มีผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ดังน้ี คณะศึกษาศาสตร์
มุ่งผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและคุณธรรม มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ มีการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีแผนพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้มีตําแหน่งทางวิชาการและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  จัดบริการส่ิง
อํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ทางการศึกษา จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ศูนย์
วัสดุการศึกษา เป็นต้น นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์ยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิตด้วย  

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.39 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.39 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต              4.39 4.39  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลกัสตูร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  

2.2 อาจารย์ประจาํท่ีมวีุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

60 60 94 77.69 91.50 78.21 5.00 5.00   

121 117 
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

- - - - - -  

2.3 อาจารย์ประจาํท่ีดาํรง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

30 30 25 20.66 24.5 20.94 3.44 3.49  

121 117 
ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เงื่อนไข 2) 

- - - -   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจดัการ
เรียนการสอน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธผิลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความสาํเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5  5.00 5.00  

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรท่ีีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 80 99 90.83 99 90.83 4.54 4.54   

109 109 

  จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน     128 128       

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท้ัง
ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาค
นอกเวลาราชการ) 

คน     129 129       

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษาท่ีได้
งานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     99 99       
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     15 15       

  จํานวนบัณฑิตท่ีมงีานทําก่อน
เข้าศึกษา 

คน     - -       

  จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
เกณฑ์ทหาร ลาอปุสมบท 

คน     - -       

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานทํา คน     10 10       

  จํานวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์
ทํางาน 

คน     4 4       

  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน
ของผู้สาํเรจ็การศึกษาท่ีได้
งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน     14,052.45 14,052.45       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตร ีโท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษา
แห่งชาต ิ

คะแนน
ประเมิน
จาก

นายจ้าง 

4.00 4.00 4.44 4.44 4.44 4.44   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 25 55.75 18.71 55.75 18.71 3.74 3.74   

298 298 

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาโทท้ังหมด 

คน     298 298       

  การตพีิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลกัษณะใด
ลักษณะหน่ึง 

ผลงาน     79 79       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ
(proceeding)  

ผลงาน     19 19       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมีการ
ตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติ 

ผลงาน     34 34       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาต ิ 

ผลงาน     1 1       
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     - -       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับชาต ิ

ผลงาน     - -       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     - -       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     - -       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     - -       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้สาํเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 50 4 1.48 4 14.81 1.48 1.48   

27 27 

  จํานวนผู้สาํเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

คน     27 27       

  มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาต ิหรือมีการตีพมิพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมลู TCI 

ผลงาน     12 12       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติท่ีมี
ช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     - -       

  มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     - -       
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสดุใน subject category 
ท่ีตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน     1 1       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

ผลงาน     - -       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับชาต ิ

ผลงาน     - -       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ผลงาน     - -       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ผลงาน     - -       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
เผยแพรใ่นระดับนานาชาต ิ

ผลงาน              

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดสว่น 5.00 5.00 642 5.31 617 5.27 4.42 4.39   

121 117 

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน     - -       

  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน     13 13       

  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก 
 

คน     46 46       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาตร ี

คน     - -       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน     5 5       



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           109 

ตัวบ่งช้ี หน่วย 

เป้าหมาย 
ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน     32 32       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
ตร ี

คน     - 
 

- 
 

      

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
โท 

คน     7 7       

  รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญา
เอก 

คน     18 18       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน     - -       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน     - -       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน     - -       

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7  ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหมแ่ละปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสตูรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลกัสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดใน
แต่ละปี ทุกหลกัสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสตูรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณหีลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไ์ม่มีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม่ ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่น้นการวิจยัที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทกุระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหมแ่ละปรับปรุงหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
คณะศึกษาศาสตร์มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง

หลักสูตร และมีการกําหนดคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง โดยข้ันตอนใน
การดําเนินการเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเร่ิมต้นจากคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรระดับภาควิชา 
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่าง
น้อย 2 คน (หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย 1 คน) ดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรพร้อมทั้งแนบรายงานผลการวิจัยสถาบันซึ่งมีการศึกษาความคิดเห็นจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 
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ความต้องการของสังคม รวมทั้งการประเมินหลักสูตร จากน้ันเสนอร่างหลักสูตรต่อที่ประชุมภาควิชาแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์พิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะศึกษาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะมีเอกสารแสดงขั้นตอนการทํางานชัดเจนเป็นลําดับ จากนั้นนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะกรรมการการศึกษา มก. ให้ความ
เห็นชอบสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการการศึกษา มก. จากน้ันจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
กลั่นกรองก่อนนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติให้เปิดสอนได้ตามกําหนดเวลาที่ระบุ 
(2.1-1-1) โดยในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 6 หลักสูตร ขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 2 หลักสูตร (2.1-1-2) คือ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์ และได้จัดทํา มคอ. 2 ครบทุกหลักสูตร นอกจากน้ีสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ยังได้ดําเนิน
โครงการความร่วมมือคณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ กับสถาบันฝึกหัดครู IUFM ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือให้
บัณฑิตที่ สํ า เ ร็ จการศึ กษา ไ ด้ รั บปริญญาศึ กษามหา บัณฑิต  สาขา วิชาหลั กสู ตรและการสอน  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับปริญญาหลักสูตรมหาบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาวิชาวิชาชีพครู (การสอนภาษา)   
จาก Montpellier University  ซึ่งเปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555   (2.1-1-3) และดําเนินการขอบรรจุ
หลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําร่างหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การศึกษาเปรียบเทียบนานาชาติ (2.1-1-4) 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยหาก
หลักสูตรใดไม่มีการเปิดสอนนับต้ังแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจําหลักสูตร 
และ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือภาควิชาพิจารณา
แล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร ให้เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการการศึกษา มก. ที่ประชุมคณบดี และขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติปิดหลักสูตรจํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (2.1-2-1) เน่ืองจากคุรุสภายกเลิกการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ทั่วประเทศ  
 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้อง
มีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้
ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย (หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการ
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

ทุกหลักสูตรในคณะศึกษาศาสตร์มีการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว เน่ืองจากทุกหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครบ
เมื่อปีการศึกษา 2554 และทุกหลักสูตรมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง
โดยกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการ
สอน การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต การใช้ผลการวิจัยสถาบันที่สะท้อนถึงความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด (2.1-3-1) และมีการรายงานผล
การดําเนินงานต่อผู้เก่ียวข้องและสาธารณชน (2.1-3-2) และสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรสาขา
วิชาชีพ) ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก
ที่มาจากองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย 1 คน (2.1-3-3) 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ี
ที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรระดับภาควิชา (2.1-4-1) และคณะกรรมการหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ (2.1-4-2) ทําหน้าที่รับผิดชอบควบคุม กํากับ และติดตามให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการวิจัยสถาบันที่อยู่ในรอบของการปรับปรุงทุกหลักสูตร 
(2.1-4-3) 

คณะศึกษาศาสตร์ โดยคณะกรรมการหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ ทําบันทึกแจ้งการดําเนินการที่
เก่ียวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร การจัดทําหลักสูตรใหม่ การจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปที่คณะ
รับผิดชอบ โดยผ่านทางกรรมการหลักสูตรซึ่งมีตัวแทนของแต่ละภาควิชา หัวหน้าภาควิชา และที่ประชุมกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร์ เช่น การแจ้งให้ดําเนินการให้มีการจัดทํา มคอ. 2 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา (2.1-4-4) ในกรณีที่หลักสูตร
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้ผลักดันให้ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาทุกรายวิชาบันทึกข้อมูล มคอ. 3 และ มคอ. 5 ในระบบออนไลน์ ตามแนวทางการจัดทําระบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา มคอ. 3 
ออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555” และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํา มคอ. 5 
ออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555” (2.1-4-5)  
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
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ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

ทุกภาควิชาของคณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่บริหารงานหลักสูตร พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร และควบคุมกํากับให้การดําเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทกุตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร (2.1-5-1) 
 7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ง) 

ในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนร้อยละ 81.25 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก จํานวน 10 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และแผน 
ข จํานวน 6 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 10 หลักสูตร รวม 26 หลักสูตร จากจํานวนหลักสูตร
ทั้งหมด 32 หลักสูตร (2.1-7-1) 
 8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวน
นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม
เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

คณะศกึษาศาสตร์ มหีลกัสูตรระดับบัณฑิตศกึษาทีเ่น้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปรญิญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มจีํานวนนิสิตที่ศกึษาอยู่ในหลกัสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา โดย
ในปีการศึกษา 2555 มีจํานวนนิสิตระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 1,062 คน มนิีสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาในระดับปรญิญาโท ในทกุแผนการเรยีน จํานวน 981 คน แบ่งเป็นจํานวนนิสิตที่เน้นการวิจัย จํานวน 614 
คน และ ปรญิญาเอก จํานวน 341 คน รวมจาํนวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ จาํนวน 2,384 คน คิดเป็นจํานวนนิสิตที่เน้น
การวิจัยร้อยละ 40.06 ของจํานวนนิสิตทั้งหมด (2.1-8-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1-1 แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน การขออนุมติัหลักสูตร/รายวิชา คณะศึกษาศาสตร ์

2.1-1-2 เอกสารการขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

2.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําหลักสูตรนานาชาติ 
การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผน 

2.1-1-4 โครงการความร่วมมือคณะศกึษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ กับ สถาบันฝึกหัดคร ูIUFM 
ประเทศฝร่ังเศส 

2.1-2-1 การปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู 

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

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

2.1-3-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์  

2.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตรของภาควิชาการศึกษา 

2.1-4-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหลักสูตรคณะศกึษาศาสตร์ 

2.1-4-3 รายงานวิจัยสถาบัน 

2.1-4-4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 

2.1.4-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มคอ. ออนไลน์ และโครงการ “รอบรู้...เรื่องหลักสูตร” 

2.1-5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ  
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสาขา 

2.1-7-1 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีการปรับปรุง ปิด และเปิดใหมใ่นปี   
พ.ศ. 2555 (รายงานในเล่มรายงานการประเมินตนเอง หน้า 36) 

2.1-8-1 จํานวนนิสิตระดับปริญาตรี โท และเอก ข้อมูลจากกองแผนงาน (รายงานในเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง หน้า 44) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

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

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา            
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน  119   คน ลาศึกษาต่อ  
2  คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก  96  คน สําหรับในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 120 คน ลาศึกษาต่อ 4 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 89.5 คน 

  เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
121
94 ×   =  77.69 

  คะแนนที่ได้ =  5
60
77.69×   =  6.47  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
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ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 72.5 70.05 80 72.73 94 77.69 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ
60.00 

บรรลุ ร้อยละ
60.00 103.5 110 121 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 72.5 70.05 89.5 72.18 91.50 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรลุ ร้อยละ
60.00 

ร้อยละ
60.00 103.5 124 117 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการใช้จํานวนอาจารย์จากกองการเจ้าหน้าที่ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ในรายงานการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรอื  
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2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 119 คน ลาศึกษาต่อ 2 
คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 37 คน รองศาสตราจารย์ 25 คน  

 ในปีการศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์  มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 120 คน ลาศึกษาต่อ 4 
คน มีตําแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31.5 คน รองศาสตราจารย์ 33 คน  

  เลือกประเมินตามแนวทางท่ี 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   = 100
121

25 ×  =  20.66 

 คะแนนที่ได้ =  5
30

20.66×   =   3.44 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขที่ 1 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 24 23.19 21 19.09 25 20.66 3.87 3.18 3.44 ร้อยละ
30.00 

ไม่บรรลุ ร้อยละ
30.00 103.5 110 121 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 24 23.19 33 26.1 24.50 20.94 3.87 3.18 3.49 ร้อยละ
30.00 

ไม่บรรลุ ร้อยละ
30.00 103.5 124 117 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการใช้จํานวนอาจารย์จากกองการเจ้าหน้าที่ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ข้อมูลจํานวนอาจารย์ในรายงานการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 
ท่ีเชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีข้ึน 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดและดําเนินการตามแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์
จากภาควิชาต่างๆ และบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการซึ่งเป็นหัวหน้างานบริการวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ
มีการจัดทําแผนการดําเนินงานก่อนเริ่มปีการศึกษา มีการแบ่งงาน และมอบหมายงานให้คณะกรรมการรับผิดชอบ 
และมีการดําเนินงานตามแผน (2.4-1-1) นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์มีการวิเคราะห์ Need assessment โดยมี
การสํารวจความต้องการของคณาจารย์ในการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดทํา
เอกสารทางวิชาการ (2.4-1-2)  

 จากผลที่ได้จากการสํารวจ คณะศึกษาศาสตร์จึงได้กําหนดและเพ่ิมแผนพัฒนาคณาจารย์ โดยจัด
โครงการดังต่อไปน้ี 

1) โครงการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.4-1-3)  

2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์: การเขียนเอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคําสอน หนังสือ และตําราให้มีคุณภาพ (2.4-1-4) 

3) โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2555 (2.4-1-5)  
4) โครงการประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ (2.4-1-6) 
5) โครงการประชุมสัมมนาเรือ่งหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

“Developing Institutional SoTL Leadership: The Scholarship of Teaching, Learning and Curriculum 
Practice in Research-Intensive University Contexts” (2.4-1-7) 

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน”    (2.4-1-8) 
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์” (2.4-1-9) 
8) โครงการเสวนาวิชาการ: แนวโน้มการผลิตครูสู่ประชาคมอาเซียน (2.4-1-10) 
9) โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ (2.4-1-11) 

 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะร่วมกันทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยในปี
การศึกษา 2555 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) คือเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานสําหรับเตรียมทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภูมิปัญญานักวิชาการ
อาวุโสในมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 (2.4-1-12) 
 นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์ยังกําหนดแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยจัดโครงการดังต่อไปน้ี 

1) โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจําปี 2556   (2.4-1-13) 
2) โครงการจัดการความรู้สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ (2.4-1-14) 
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3) โครงการอบรมงานวิจัยสู่การพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ (2.4-1-15) 
4) โครงการฝึกปฏิบัติทางด้านพัสดุ (2.4-1-16) 

 อีกทั้งยังได้ส่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการเข้ารับการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์สิรินธร 
และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการฝึกอบรม ERP สําหรับการเงิน และโครงการ
พัฒนาบุคลากรตําแหน่งลูกจ้าง 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 คณะศึกษาศาสตร์มีการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ บุคลิกภาพ 
และความสามารถที่จะมาดํารงตําแหน่งอาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ โดยการใช้รูปแบบของ
คณะกรรมการคัดเลือกและมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสรรทุนโดยมีกองทุนคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนคณาจารย์ในการศึกษาและ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในต่างประเทศ และสนับสนุนทุนการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ และกองทุนสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาทั้งการศึกษาและจัดทําผลงาน (2.4-2-1)  
 คณะศึกษาศาสตร์มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด ทั้งน้ีโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการไป มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 น้ี ดําเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 25 ของ
ขอบเขตระยะเวลาทั้งหมด โดยจัดเสวนาและปฏิบัติการ (workshop) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 และคร้ังที่ 
2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 (2.4-2-2)  

2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์: การเขียนเอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคําสอน หนังสือ และตําราให้มีคุณภาพ ในปีการศึกษา 2555 น้ี ดําเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 20 
ของขอบเขตระยะเวลาทั้งหมด โดยจัดประชุมการบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
เอกสารคําสอน หนังสือ และตําราให้มีคุณภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 (2.4-2-3) 

3) โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
27 – 29 พฤษภาคม 2556 จัดที่คณะศึกษาศาสตร์ และโรงแรมรายาบุรี รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี (2.4-2-4) 

4) โครงการประชุมสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556  (2.4-2-5) 
5) โครงการประชุมสัมมนาเรื่องหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

“Developing Institutional SoTL Leadership: The Scholarship of Teaching, Learning and Curriculum 
Practice in Research-Intensive University Contexts” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (2.4-2-6) 

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน” จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2555 (2.4-2-7) 

7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2555 (2.4-2-8) 

8) โครงการเสวนาวิชาการ: แนวโน้มการผลิตครูสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 
(2.4-2-9) 
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9) โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 (2.4-2-10) 
10) โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจําปี 2556  (2.4-2-11) 
11) โครงการจัดการความรู้สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ (2.4-2-12) 
12) โครงการอบรมงานวิจัยสู่การพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ (2.4-2-13) 
13) โครงการทบทวนเร่ืองการจัดทํา e-GP และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินรายได้ (2.4-2-14) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะศึกษาศาสตร์มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยส่งเสริมให้บุคลากรทั้งคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจําปี (2.4-3-1) และเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง รวมถึงสร้างนิสัยในการ
ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอควบคู่ไปกับการทํางาน และเพ่ือให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธภาพอันดีใน
หน่วยงานซึ่งส่งผลให้การทํางานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัด
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายของคณาจารย์และบุคลากรขึ้น (2.4-3-2)  
 นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้บุคลากรที่เป็นพนักงานเงินรายได้ และ
ยังมีโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นทั้งคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ (2.4-3-3) 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสัมมนาบุคลากรและศึกษานอกสถานที่ (2.4-3-4) เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่
บุคลากรและเป็นการเพ่ิมเติมประสบการณ์ที่กว้างขึ้น นอกจากน้ียังมีการจัดสรรทุนการพัฒนาและฝึกอบรมแก่
บุคลากรสายสนับสนุน (2.4-3-5) 
 4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง โดยผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ภาควิชา และสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์โดยนิสิต  

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งสอดแทรกอยู่ในโครงการต่างๆ
ของคณะ หรือเป็นกิจกรรมของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติระหว่างการทํางานประจํา เช่น 

 1)  การจัดการความรู้เก่ียวกับ “การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของโครงการ
พัฒนาอาจารย์ ในการทํา วิจัยปฏิบั ติการในชั้นเรียนเ พ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.4-4-1) 

 2) การจัดการความรู้เก่ียวกับ “การเขียนหนังสือ ตํารา และเอกสารทางวิชาการ” ซึ่งเป็นกิจกรรม
ส่วนหน่ึงของโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์: การเขียนเอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคําสอน หนังสือ และตําราให้มีคุณภาพ (2.4-4-2) 

 3) การจัดการความรู้ของฝ่ายบุคลากรสายสนับสนุนในเรื่อง (2.4-4-3) 
  - การดูแลคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
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  - การพัฒนาบุคลากรสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
  - งานการเงิน (ระบบ ERP) และงานพัสดุ (ระบบ e-GP) 
 4) โครงการอบรมจัดประชุมนโยบายเชิงกลยุทธ ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 5 ปี สําหรับบุคลากร

สายสนับสนุน (2.4-4-4)  
 5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ที่แต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในรอบปีการศึกษา 2555 มีการจัดประชุมจํานวน 2 
ครั้ง มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ (2.4-5-1) ดังน้ี  
 5.1 คณะศึกษาศาสตร์จัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ โดยการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ (2.4-5-2) และการแจ้งเวียน
ทางเอกสารถึงคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ําเสมอ รวมท้ังจัดทําการ์ตูนเพ่ือให้ความรู้และส่งเสริม
จรรยาบรรณในสารศึกษาศาสตร์เป็นประจําทุกเดือน การจัดป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณ และมีการจัด
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและช่วยวิชาการอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจําทุกปี โดยในปีน้ีได้จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและ
ช่วยวิชาการ ประจําปี 2555 และจัดพิธีประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบโล่ให้แก่บุคลากรดีเด่น ในวันที่ 3 เมษายน 
2556 ทั้งน้ีทางคณะศึกษาศาสตร์ถือแนวทางท่ีสําคัญในการมุ่งเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยใน
การจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นจะถือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็น
เกณฑ์หลักในการพิจารณาและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน อีกทั้งในการจัดโครงการประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบโล่ 
และการลงข่าวผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทางจรรยาบรรณทั้งในสารศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งจัดป้ายนิเทศรายนามบุคลากร
ดีเด่นสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ และในเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นการนําเสนอแบบอย่างที่ดีและการ
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณประการหน่ึงด้วย (2.4-5-3) 
 5.2 ในส่วนของการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
อย่างต่อเน่ืองน้ัน ตลอดในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสง่เสริมจรรยาบรรณของคณะศึกษาศาสตร์ไม่ได้
รับการแจ้งถึงการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรแต่อย่างใด โดยในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร์ประจําเดือนน้ัน คณบดีจะแจ้งให้ทราบอย่างสมํ่าเสมอถึงข้อมูล การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติ หากพบว่ามีผู้ร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ ตลอดจนในการประชุมคณาจารย์และ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2555 ได้มีการเน้นยํ้าถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณอีก
ด้วย 
 นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์ยังจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การจัดการศึกษาไทยกับ
รากฐานของปัญหา” โดยมี ศาตราจารย์ ระพี สาคริก เป็นวิทยากร (2.4-5-4) ซึ่งท่านได้ให้ความรู้บางแง่มุมเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน 
ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2555 ได้กําหนด
ไว้ ซึ่งในปี 2555 มีบุคลากรสายวิชาการได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นและระดับดี จํานวน 17 คน (2.4-6-
1) และ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและช่วยวิชาการได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรระดับดีเด่นและระดับ
ชมเชยจํานวน 16 คน (2.4-6-2) ทั้งน้ีมีบุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 1 คน ได้รับคัดเลือกเป็น...........
บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย (2.4-6-3) และมีจํานวนอาจารย์ที่ขอตําแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ 3 
คน รองศาสตราจารย์ 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน รวม 16 คน และขอประเมินการสอน 1 คน (2.4-6-4) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

คณะศึกษาศาสตร์มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
สําหรับแผนการพัฒนาอาจารย์ คณะกรรมการวิชาการได้ประเมินแผนงานของคณะกรรมการและติดตามการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย (2.4-7-1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนที่จัดขึ้นในปีก่อนมาเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจทําโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนในปีปัจจุบัน (2.4-7-2) ในส่วนของการพัฒนาคณาจารย์ ภาควิชา
ได้นําผลการพัฒนาอาจารย์ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคณาจารย์ต่อไป นอกจากน้ีคณะกรรมการการให้คําปรึกษา
วิชาการ ระดับปริญญาตรี ก็ได้ใช้ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาในการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการให้
คําปรึกษาของคณาจารย์สําหรับนิสิตปริญญาตรีต่อไป (2.4-7-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนงานโครงการของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

2.4-1-2 แบบสํารวจความต้องการของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดทําเอกสารทางวิชาการ 

2.4-1-3 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.4-1-4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์: การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ และตําราให้มคีุณภาพ 

2.4-1-5 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2555 
(ดูเอกสารหมายเลข 3.3-2-4) 

2.4-1-6 โครงการสัมมนาอาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์  

2.4-1-7 โครงการประชุมสัมมนาเรื่องหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที ่
21 “Developing Institutional SoTL Leadership: The Scholarship of Teaching, 
Learning and Curriculum Practice in Research-Intensive University Contexts” 

2.4-1-8 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสอน” 

2.4-1-9 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์” 

2.4-1-10 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวโน้มการผลิตครูสู่ประชาคมอาเซียน” 

2.4-1-11 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 

2.4-1-12 โครงร่างงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสําหรับเตรียมทรัพยากรบุคคลทาง
การศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภูมิปัญญานักวิชาการอาวุโสในมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 

2.4-1-13 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจําปี 2556 

2.4-1-14 โครงการจัดการความรู้สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ์

2.4-1-15 เอกสารการจัดการความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ 

2.4-1-16 โครงการฝึกปฏิบัติทางด้านพัสดุ 

2.4-2-1 เอกสารระเบียบการจัดสรรทนุโดยกองทุนคณะศึกษาศาสตร ์ปีการศึกษา 2555 

2.4-2-2 Facebook ในกลุ่มความร่วมมือของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

2.4-2-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรือ่ง 
“การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ และตําราให้มีคุณภาพ”  

2.4-2-4 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2555 
(ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-5) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-2-5 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ (ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-6) 

2.4-2-6 โครงการประชุมสัมมนาเรื่องหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที ่
21 “Developing Institutional SoTL Leadership: The Scholarship of Teaching, 
Learning and Curriculum Practice in Research-Intensive University Contexts”  
(ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-7) 

2.4-2-7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน”  
(ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-8) 

2.4-2-8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์”  
(ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-9) 

2.4-2-9 โครงการเสวนาวิชาการ: แนวโน้มการผลิตครูสู่ประชาคมอาเซียน  
(ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-10) 

2.4-2-10 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ (ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-11) 

2.4-2-11 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจําปี 2556   
(ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-13) 

2.4-2-12 โครงการจัดการความรู้สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ์(ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-12) 

2.4-2-13 โครงการอบรมงานวิจัยสู่การพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ (ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-15) 

2.4-2-14 โครงการฝึกปฏิบัติทางด้านพัสดุ (ดูเอกสารหมายเลข 2.4-1-16) 

2.4-3-1 เอกสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับการตรวจสุขภาพประจําปี 

2.4-3-2 เอกสารประเมินโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย ของคณาจารย์และบคุลากร (กีฬาสี
ภาควิชาการศึกษา) 

2.4-3-3 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
สายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2555 และประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2555 

2.4-3-4 โครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษานอกสถานที ่

2.4-3-5 เอกสารระเบียบการจัดสรรทนุการพัฒนาและฝึกอบรมแก่บุคลากรสายสนับสนุน 

2.4-4-1 Face book ในกลุ่มความร่วมมือของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน 

2.4-4-2 Face book ในกลุ่มความร่วมมือของการเขียนหนังสือ ตํารา และเอกสารทางวิชาการ 

2.4-4-3 โครงการการจัดการความรู้สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ 

2.4-4-4 โครงการอบรมจัดประชุมนโยบายเชิงกลยุทธ ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 5 ปี 

2.4-5-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ 

2.4-5-2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.4-5-3 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร ์www.edu.ku.ac.th 

2.4-5-4 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การจัดการศึกษาไทยกับรากฐานของปัญหา” 

2.4-6-1 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
สายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2555 

2.4-6-2 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2555 

2.4-6-3 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  

2.4-6-4 รายงานการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ คณะศึกษาศาสตร์ 

2.4-7-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ 

2.4-7-2 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ์

2.4-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการ ระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝกึอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบรกิารด้าน
อาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดการบริการให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานทุกภาควิชา จัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และห้องบริการเพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอนตามสัดส่วนจํานวนนิสิตในความดูแล เช่น ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นิสิต จํานวนมากกว่า 60 เครื่อง  

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์ยังมีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการให้บริการการเรียนการสอนและอบรมเชิง
ปฏิบัติการเป็นบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์และห้องบริการแบบกลุ่ม จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการแก่นิสิต 
จํานวน 40 เครื่อง  

ศูนย์วัสดุการศึกษา มีบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบรายบุคคลในพ้ืนทีข่องงานห้องสมุด จํานวน 11 
เครื่อง 

ศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา เป็นหน่วยงานส่วนกลางให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และห้องบริการ
ทั้งแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคล มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดให้บริการแก่นิสิต จํานวน 63 เครื่อง  (2.5-1-1) 

ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นิสิต จํานวน 6 เครื่อง 
นอกจากน้ี จากข้อมูลของกองแผนงานพบว่า คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้ wi fi กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จํานวนทั้งสิ้น 4,611 เครื่อง คณะศึกษาศาสตร์มี  FTES เท่ากับ  2,294.26  คิดเป็น 2.01 FTES ต่อเคร่ือง (2.5-1-2) 

2. มีบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝกึอบรมการใช้งาน
แก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีศูนย์วัสดุการศึกษา ซึ่งให้บริการหนังสือ เอกสารห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นห้องสมุดภายในของคณะศึกษาศาสตร์ มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 280 ตารางเมตร         
เปิดบริการในวันจันทร์-วันอาทิตย์ (2.5-2-1) ในส่วนการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนิสิตสามารถใช้งาน
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของห้องบริการศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาได้ด้วย (2.5-2-2) มีการฝึกอบรมการใช้งาน
แก่นิสิตทุกปีการศึกษา โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดรายวิชา 01171111 คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นเพ่ือการศึกษา ซึ่งมี
การเรียนทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติจริงซึ่งเป็นรายวิชาบังคับที่นิสิตทุกคนจะต้องเรียน (2.5-2-3) นอกจากน้ี
คณะศึกษาศาสตร์ยังได้รับจ้างบุคลากรประจําห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือคอยให้คําแนะนํานิสิตเมื่อนิสิตมี
ปัญหาด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
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คณะศึกษาศาสตร์มีบริการด้านกายภาพโดยเฉพาะห้องเรียนและห้องปฏิบัติการรวมทั้ง สื่อการศึกษาใน
ความดูแลของแต่ละภาควิชา มีบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกอาคารเรียน มีบริการห้องประชุม
และสัมมนาจากบริการส่วนกลาง มีบริการลิฟต์โดยสาร สําหรับอาคารเรียน 4 ช้ัน ให้ความสะดวกในการใช้พ้ืนที่
กลางแจ้งสําหรับกิจกรรมกลางแจ้ง การพัฒนาคุณภาพนิสิตและนันทนาการ (2.5-3-1) มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต ได้แก่ การจัดห้องเรียนที่มีความพร้อมสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน  โดยแต่ละห้องมีการติดต้ัง LCD projector และมีจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบไร้สายครอบคุลม
พ้ืนที่เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนิสิตในการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีการจัดห้องปฏิบัติการทรัพยากรส่ือ
และนวัตกรรมการศึกษา (Micro Teaching) (2.5-3-2) เพ่ือให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะการจัดการเรียน
การสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ และเป็นทรัพยากรในการสอนรายวิชาหลักและวิธีการสอนการจัดมุมที่พักสําหรับนิสิต
บริเวณอาคารเรียน และโดยรอบอาคารเรียน  

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรกัษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์มีบริการส่ิงอํานวยการความสะดวกด้านต่างๆ บริการข้อมูลงานทะเบียนนิสิต ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2.5-4-1) คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการควบคุมสัตว์พาหะนําโรค (หนู) (2.5-4-2) เพ่ือ
สุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารทุกหลังและพ้ืนที่รอบอาคาร ด้านการรักษาพยาบาลใช้งานด้านทรัพยากรร่วมกันกับ
สถานพยาบาล มก. มีบริการร้านอาหารโดยความร่วมมือของเอกชน สํารองพ้ืนที่สีเขียว สําหรับกิจกรรมกีฬาและ
การพักผ่อน มีป้ายนิเทศ มีป้ายประชาสัมพันธ์ และระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ประชาสัมพันธ์ มีศาลาพักผ่อน เพ่ือคุณภาพชีวิตของนิสิต มีการติดกระจกเงาขนาดใหญ่บริเวณอาคารเรียนเพ่ือให้
นิสิตได้ใช้ตรวจสอบตนเองในด้านการแต่งกาย และการซ้อมกิจกรรมต่าง ๆ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูก
ต้นไม้ด้านหน้าและรอบอาคารโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชนภายนอก (2.5-4-3)  

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนพื้นที่โดยรอบ มี
ระบบประปาพร้อมเครื่องสุขภัณฑ์อย่างเพียงพอ มีบริการตู้นํ้าเย็นพร้อมด่ืมประจําอาคาร มีเจ้าหน้าที่เทคนิคอํานวย
ความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าประจําอาคาร บริการห้องเรียน และห้องประชุม ทั้งแบบปรับอากาศและแบบประหยัด
พลังงาน มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลพ้ืนที่ตลอด 24 ช่ัวโมง (2.5-5-1) มีระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือความ
ปลอดภัยของพ้ืนที่ส่วนกลาง มีระบบกระจายเสียงเพ่ือแจ้งข่าวและเหตุด่วน ทุกช้ันของอาคาร ติดต้ังระบบอุปกรณ์
ดับเพลิงทุกช้ันของอาคาร (2.5-5-2)  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายใหก้องแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบจัดทําระบบประเมินความพึง

พอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประเมินด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการให้บริการจากคณะต่างๆ ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์มผีลการประเมนิความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อการให้บริการ ประจําปีการศึกษา 2555 (2.5-6-1) ดังน้ี 
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ด้านบริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  และการฝึกอบรมการใช้งาน  ได้คะแนนเฉล่ีย 4.28 
ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต      ได้คะแนนเฉล่ีย 4.10 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก          ได้คะแนนเฉล่ีย 4.07 
ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย        ได้คะแนนเฉล่ีย 4.12 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ 
คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ ใน

ปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุงทัศนียภาพของให้ร่มรื่น ปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคาร 
(2.5-7-1) จัดมมุน่ังอ่านหนังสือรวมถึงจัดหาหนังสือ (2.5-7-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-1-1 ข้อมูลจํานวนคอมพิวเตอร์ 

2.5-1-2 ข้อมูลประกอบตัวบ่งช้ีที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้จาก
กองแผนงาน 

2.5-2-1 สรุปผลการปฏิบัติงาน ศูนย์วัสดุการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 

2.5-2-2 สรุปการให้บรกิารของศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 

2.5-2-3 ประมวลการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับคร ู

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.5-3-1 ภาพถ่ายด้านกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  

2.5-3-2 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์ แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการปฏิบัติการทรัพยากรสื่อและนวัตกรรม
การศึกษา 

2.5-4-1 Home page คณะศึกษาศาสตร ์

2.5-4-2 โครงการควบคุมสัตว์และพาหนะนําโรค (หนู) 

2-5-4-3 การติดต้ังกระจกเงาบริเวณอาคารเรียน 

2.5-5-1 ระเบียบการปิดเปิดอาคาร หลักฐานการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ., ทีวีวงจรปิด เครื่องดับเพลิง 

2.5-6-1 ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริหารห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ประจําปีการศึกษา 2555  

2.5-7-1 ภาพถ่ายบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 

2.5-7-2 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที ่12 หน้า 5        

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย   7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูรมรีายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

  4.  มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์กําหนดให้ทุกรายวิชาจัดทําประมวลการสอน มคอ. 3 ทุกรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งใช้แนวทางในการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่
เน้นความคิดระดับสูง มีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดให้มีโครงการอบรมการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้แก่อาจารย์และนิสิต (2.6-1-1 และ 2.6-1-2) ซึ่งนิสิตจะได้
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา และการคิดตัดสินใจ (2.6-1-3) รวมทั้งส่งเสริม
ให้อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างหลากหลาย ทั้งการอภิปราย การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การทํางานกลุ่ม การศึกษานอกสถานที่ การจัดทําโครงการ และการฝึกงาน (2.6-1-4) นอกจากน้ีได้จัด
ให้มีโครงการจัดการแข่งขันด้านการสอนทั้งในระดับคณะและในระดับมหาวิทยาลัย คือ โครงการประชันการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ และโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (2.6-1-5 และ 2.6-1-6) 
รวมทั้งคณะศึกษาศาสตร์ยังเปิดโอกาสให้นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ     
2 ครั้ง รวมเป็น 4 ครั้งต่อปีการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์นําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร (2.6-1-7 และ 2.6-1-8)  

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์กําหนดให้ทุกภาควิชาทุกหลักสูตรจัดทํา มคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 4 และประมวลการ
สอนทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย (2.6-2-1) นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์ยังจัดให้มี
การอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําวิชาเก่ียวกับการจัดทํา มคอ. 3 ออนไลน์ เพ่ือให้อาจารย์
ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการจัดทํา มคอ. 3 ได้สะดวกย่ิงขึ้น (2.6-2-2) 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียน หรือจากการทําวิจัย  

คณะศึกษาศาสตร์มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนในทุกหลักสูตร กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ดังเช่น การศึกษานอกสถานที่ การเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา การทําโครงการต่างๆ การเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ
ดังเช่น ในระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์: การปฏิบัติการสอน 
(2.6-3-1) และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์: การปฏิบัติการสอนและวิจัยในช้ันเรียน (2.6-3-2) 
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นิสิตจะต้องจัดทําแฟ้มสะสมงาน (2.6-3-3) การเขียนบันทึกการเรียนรู้ (2.6-3-4) และมีการสัมมนาหลังการฝึกสอน 
โดยให้มีการวิเคราะห์ประเมินตนเองถึงผลการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง รวมท้ังต้องนําเสนอผลงานวิจัยในช้ันเรียน 
(2.6-3-5) ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดให้มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเป็นแรงจูงใจและเป็นกําลังใจแก่
นิสิต (2.6-3-6) และทุกหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนและการทํา
วิจัย (2.6-3-7) 

4. มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์มีการจัดให้มีผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยมีการเชิญวิทยากรภายนอกหรือ
อาจารย์พิเศษมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นิสิต (2.6-4-1) ในหลักสูตรปริญญาตรีทุก
สาขาวิชา มีการเชิญอาจารย์ที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์มาเป็นผู้สอนร่วมโดยเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง
แก่นิสิตในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ให้กับนิสิต (2.6-4-2) มีการส่งนิสิตออกไปฝึกงานกับ
หน่วยงานต่างๆ (2.6-4-3) รวมทั้งมีการจัดโอกาสให้นิสิตได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2.6-4-4) เพ่ือให้นิสิตได้
เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากสภาพจริง (2.6-4-5) นอกจากน้ีในระดับบัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตรได้จัดให้มี
วิทยากรจากหน่วยงานวิชาชีพหรือชุมชนเข้ามาบรรยาย รวมทั้งมีการศึกษานอกสถานที่ (2.6-4-6) 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้สังกัดกลุ่มวิจัย      
(2.6-5-1) และคณะศึกษาศาสตร์ได้เป็น 1 ใน 3 คณะนําร่องในการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย (2.6-5-2) เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และเก็บรักษาองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งมีการจัดการความรู้เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ซึ่งอาจารย์ตามกลุ่มวิจัยต่างๆ ได้มีผลงานเป็นรูปธรรม (2.6-5-3 และ 2.6-5-4) และนําไปใช้ในการ
พัฒนานิสิตและกระบวนการเรียนการสอน นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากวิทยากรชาวไทยและชาวต่างประเทศ (2.6-5-5 และ 2.6-5-6) และจัด
โครงการวิจัยในช้ันเรียนแก่อาจารย์ (2.6-5-7 และ 2.6-5-8) โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ โดยเปิดโอกาสให้
อาจารย์ทุกภาควิชามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเก่ียวกับการจัดทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน มีการส่ือสารผ่าน
เครือข่ายสังคม (facebook) (2.6-5-9) 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการสรุปผลการประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชาประจําปีการศึกษา 
2555 ทั้งภาคต้นและภาคปลาย โดยผลการประเมินในภาคต้นครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.54 (2.6-6-1) เท่ากับผลการ
ประเมินครั้งที่ 2 โดยมีค่าเฉล่ีย 4.54 (2.6-6-2) ประเด็นที่เห็นได้ชัดที่มีค่าในระดับสูงที่สะท้อนบทบาทของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ อาจารย์เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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อาจารย์ได้ช้ีแจงวัตถุประสงค์รายวิชาว่ามุ่งให้ได้รับความรู้ ความคิดความสามารถ เจตคติ และเน้ือหาที่อาจารย์จัดให้
ครอบคลุมคําอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ที่กําหนด (2.6-6-4 และ 2.6-6-5) 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาสรุปผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์โดยนิสิต ประจําปีการศึกษา 2555 ทั้งภาคต้นและภาคปลาย และภาควิชาสรุปส่งคณะ
ศึกษาศาสตร์ (2.6-7-1 และ 2.6-7-2) ซึ่งคณะได้จัดทําเป็นภาพรวมและแจ้งให้นิสิตทราบผ่าน web (2.6-7-3) ใน
กรณีที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนิสิต อาจารย์ประจําวิชาได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของตนเองในปีการศึกษาถัดไป คณะกรรมการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาอาจารย์ 
เช่น โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรีทุกภาควิชา      
(2.6-7-4) และโครงการ SoTL เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้วยการเรียนการสอนและการวิจัย (2.6-7-5) โครงการ
เสวนาทางวิชาการ แนวโน้มการผลิตครูสู่ประชาคมอาเซียน (2.6-7-6) นอกจากน้ีคณะศึกษาศาสตร์ยังกําหนดให้ทุก
ภาควิชาที่มีหลักสูตร มคอ. 2 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (2.6-7-7) หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในกรณีที่หลักสูตร
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-1-1 โครงการประชุมเชิงอบรมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอน 

2.6-1-2 เอกสารประกอบการอบรมโครงการประชุมเชิงอบรมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 

2.6-1-3 มคอ. 3 ในเว็บไซต์ระบบ มคอ. ออนไลน์ 

2.6-1-4 โครงการฝึกงานทางสุขศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2556 

2.6-1-5 โครงการประชันการสอนคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

2.6-1-6 โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา เรื่อง การอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรดินตามแนวพระราชดําหริ 

2.6-1-7 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 

2.6-1-8 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

2.6-2-1 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในเว็บไซต์ระบบ มคอ. ออนไลน์ 

2.6-2-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มคอ. 3 ออนไลน์ 

2.6-3-1 ประมวลการสอนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ : การปฏิบัติการสอน 

2.6-3-2 ประมวลการสอนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ : การปฏิบัติการสอนและการวิจัย
ในช้ันเรียน 

2.6-3-3 แฟ้มสะสมงานของนิสิต 

2.6-3-4 บันทึกการเรียนรู้ของนิสิต 

2.6-3-5 กําหนดการนําเสนองานวิจัยในช้ันเรียน 

2.6-3-6 รายช่ือนิสิตที่ได้รับรางวัลงานวิจัยในช้ันเรียนสาขาวิชาต่างๆ 

2.6-3-7 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาต่างๆ  

2.6-4-1 หนังสือเชิญวิทยากร 

2.6-4-2 โครงการสัมมนาอาจารย์พ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 

2.6-4-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ 

2.6-4-4 โครงการฝึกงานทางสุขศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.2556 

2.6-4-5 หนังสือขอความอนุเคราะห์การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

2.6-4-6 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

2.6-5-1 รายช่ืออาจารย์ตามกลุ่มวิจัย 

2.6-5-2 บันทึกช่วยจําแนวทางการดําเนินงานการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-5-3 รายช่ือผลงานของอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย 

2.6-5-4 สไลด์การนําเสนอผลงานของอาจารย์ตามกลุ่มวิจัย 

2.6-5-5 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาไทย กับรากฐานของปัญหา 

2.6-5-6 โครงการประชุมสัมมนาเรื่องหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที ่
21 

2.6-5-7 โครงการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2.6-5-8 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจดัโครงการวิจัยในช้ันเรียน 

2.6-5-9 Facebook ในกลุ่มความร่วมมือการวิจัยในช้ันเรียน 

2.6-6-1 สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 

2.6-6-2 สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

2.6-6-3 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2555 

2.6-6-4 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

2.6-7-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 

2.6-7-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

2.6-7-3 เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ที่เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต 

2.6-7-4 โครงการประชุมเชิงอบรมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอน 

2.6-7-5 โครงการประชุมสัมมนาเรื่องหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที ่
21 

2.6-7-6 โครงการเสวนาทางวิชาการแนวโน้มการผลติครูสู่ประชาคมอาเซียน 

2.6-7-7 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในเว็บไซต์ระบบ มคอ  ออนไลน์ 

2.6-7-8 มคอ. 7 ในเว็บไซต์ระบบ มคอ  ออนไลน์ 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สําหรับทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรอืที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2554 (2.7-1-1) เมื่อครบรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตร  

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต    

คณะศึกษาศาสตร์ได้นําผลจากการสํารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผลทางการเรียน ในระดับหลักสูตร ได้จัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในประเด็นการทวนสอบในแต่ละรายวิชา โดยพิจารณา
เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี การวัดและประเมินผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ (2.7-2-1) 
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3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรพัยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุนในด้านทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ เช่น หอ้งสมุด ห้องพักนิสิต และมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านคุณลักษณะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น โครงการพัฒนา
ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ (2.7-3-1) นอกจากน้ียังใช้งบประมาณของฝ่ายวิชาการในการพัฒนาอาจารย์ใน
ด้านต่างๆ เช่น โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2555 (2.7-3-2) และ
ได้จัดห้อง Micro teaching เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์ได้ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน (2.7-3-3) 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์จัดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
อย่างต่อเน่ือง เช่น ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์จัดโอกาสให้นิสิตนําเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียนในการ
ประชุมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ (2.7-4-1) การประชาสัมพันธ์และมอบหมายงานนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เข้าฟังและนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-4-2, 2.7-4-3 
และ 2.7-4-4) การประชุมระดับชาติ และนานาชาติต่างๆ (2.7-4-5)   

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการท่ีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีต่อเน่ือง

ตลอดทั้งปี อาทิเช่น ค่ายปลูกจิตสํานึกศึกษาศาสตร์ (2.7-5-1) ปฐมนิเทศมอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู (2.7-5-
2) วันไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์ (2.7-5-3) โครงสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใส (2.7-5-4) และวันปัจฉิมนิเทศ (2.7-5-
5) เป็นต้น และระดับบัณฑิตศึกษา อาทิเช่น โครงการจิตวิทยาคาราวะคณาจารย์ 2555 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว (2.7-5-6) โครงการทําบุญภาควิชาและไหว้ครู ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา(2.7-5-7) และ
โครงการสัมมาทิฐิและวันขึ้นปีใหม่ คณะศึกษาศาสตร์: คุณภาพชีวิตที่ดีปี 55 (2.7-5-8) เป็นต้น 

6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการ
นําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น โครงการค่ายประชุมปฏิบัติการการเขียนโครงการวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา (2.7-6-1) และได้ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมในโครงการจัดทํา
บทความทางวิชาการ (2.7-6-2) เพ่ือจะได้นําความรู้มาพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการของอาจารย์รวมทั้ง
พัฒนานิสิต 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2554  

2.7-2-1 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

2.7-3-1 โครงการพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิตคณะศึกษาศาสตร ์

2.7-3-2 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2555 

2.7-3-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหอ้งปฏิบัติทรัพยากรสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

2.7-4-1 กําหนดการนําเสนอโครงการวิจัยในช้ันเรียน ระดับปริญญาตรี 

2.7-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

2.7-4-3 หนังสือบันทึกข้อความขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 

2.7-4-4 สรุปผลผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่51 สาขา
ศึกษาศาสตร์ 

2.7-4-5 เอกสารการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของนิสิตบัณฑิตศึกษา 

2.7-5-1 โครงการค่ายปลูกจิตสํานึกศึกษาศาสตร์ 

2.7-5-2 โครงการมอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู 

2.7-5-3 โครงการวันไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร ์

2.7-5-4 โครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใส 

2.7-5-5 โครงการวันปัจฉิมนิเทศ 

2.7-5-6 โครงการจิตวิทยาคาราวะคณาจารย์ 2555 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

2.7-5-7 โครงการทําบุญภาควิชาและไหว้ครู ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

2.7-5-8 โครงการสัมมาทิฐิและวันขึ้นปีใหม่ คณะศึกษาศาสตร ์: คุณภาพชีวิตที่ดีปี 55 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.7-6-1 โครงการจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

2.7-6-2 เอกสารการเข้าร่วมการเขียนบทความทางวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กับนสิิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัว
บ่งช้ี 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้อย่างชัดเจนคือ การแต่งกายงามตามระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
รณรงค์ให้นิสิตแต่งกายให้ถูกระเบียบ โดยได้ระบุไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต (2.8-1-1) 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดทําโปสเตอร์ ไวนิล (2.8-2-1) รณรงค์การแต่งกายงามตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยให้ผู้บริหาร นิสิต คณาจารย์ได้ทราบทั่วกัน พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าภาควิชาต่างๆให้ช่วย
ดูแลการแต่งกายของนิสิตให้ไปเป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลัยด้วย (2.8-2-2) 
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3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนิสิตขึ้น โดยมีการรณรงค์การแต่ง
กายงามตามระเบียบนิสิตผ่านโปสเตอร์ ไวนิล โดยใช้รูปนิสิตแบบอย่างการแต่งกายงามท่ีคัดเลือกจากสาขาวิชาต่างๆ 
(2.8-3-1) 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่
กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 

มีการประเมินผลโครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนิสิตตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่กําหนดไว้ และพบว่า
ผลประเมินบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งช้ี (2.8-4-1) 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

มีนิสิตระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัล เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน จาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ในงานวัน
ธนาคารความดี ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย (2.8-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ   5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 5 ข้อ 5 ข้อ   5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.8-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต 

2.8-2-1 รูปถ่ายโปสเตอร์ ไวนิล รณรงค์การแต่งกายงามตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

2.8-2-2 บันทึกขอความร่วมมือดูแลนิสิตแต่งกายให้ถูกระเบียบ 

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 

2.8-3-1 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยนิสิต 

2.8-4-1 สรุปประเมินผลโครงการเสรมิสร้างระเบียบวินัยนิสิต 

2.8-5-1 เกียรติบัตร 

ด้านคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 195 143 128 

2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 199 147 129 

3 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ 125 123 99 

4 จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 29 12 15 

5 จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 6 0 - 

6 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท 0 0 - 

7 จํานวนบัณฑิตที่ไม่ได้งานทํา 35 8 10 

8 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบสํารวจ (ไม่
นับรวมผู้ที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาตอ่ และลาอุปสมบท) 

160 143 109 

9 ร้อยละบัณฑิตทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี 78.13 93.89 90.83 

10 คะแนนที่ได้ 5
100
78.13 ×

 
= 3.91 

5
100
93.89 ×  

 = 4.69 

5
100

90.83×  

= 4.54 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 125 78.13 123 93.89 99 90.83 3.91 4.69 4.54 ร้อยละ 
80 

บรรลุ ร้อยละ 
80 160 131 109 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 125 78.13 123 93.89 99 90.83 3.91 4.69 4.54 ร้อยละ 
80 

บรรลุ ร้อยละ 
80 160 127 109 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 ข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 199 147 147 

2 จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

55 36 36 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.34 4.23 4.44 

4 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

- - - 

5 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

- - - 

6 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 350 328 298 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

7 - จํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
 

- - - 

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - - 

9 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

- - - 

10 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

- - - 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน) 28 36 27 

12 - จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

- - - 

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- - - 

14 - จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

- - - 

15 - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - - 

16 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.34 4.23 4.44 

17 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 55 36 36 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 4.34 4.23 4.44 4.34 4.23 4.44 4.00 บรรลุ 4.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 4.34 4.23 4.44 4.34 4.23 4.44 4.00 บรรลุ 4.00 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2-1 เอกสารตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปี 
2555 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่       

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 25 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
นํ้าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตพีิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.25 94 23.50 86 21.50 79 19.75 

2 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 10 5.00 11 5.50 19 9.5 

3 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(proceedings) 
หรือมกีารตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 23 17.25 11 8.25 34 25.5 

4 ผลงานที่มีการตพีิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

1.00 1 1.00 - - 1 1 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจงัหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง 
นํ้าหนัก 

8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่
 

128 46.75 108 35.25 133 55.75 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด 

350 328 298 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

13.36 10.75 18.71 

13 คะแนนที่ได้ 5
25

×36.13 = 

2.67 

5
25
10.75× = 2.15 5

25
18.71× = 3.74 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3 46.75 13.36 35.25 10.75 55.75 3.74 2.67 2.15 3.74 ร้อยละ 
25 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
25 350 328 298 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3 46.75 13.36 35.25 10.75 55.75 3.74 2.67 2.15 3.74 ร้อยละ 
25 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
25 350 328 298 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3-1 ฐานข้อมูลผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 
2555 จากบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 50  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน       ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 5 1.25 23 5.75 12 3 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 6 3.00 3 1.50 - - 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 - - - - - - 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
การจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 
 

1.00 - - 4 4.00 1 1 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน       ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 11 4.25 30 11.25 13 4.00 

11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด 

28 36 27 

12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

15.18 31.25 14.81 

13 คะแนนท่ีได้ 5
50
15.18 × =1.52 5

50
×25.31

=3.13 5
50

×81.14
=1.48 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 4.25 15.18 11.25 31.25 4 14.81 1.52 3.13 1.48 ร้อยละ 
50 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
50 28 36 27 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4 4.25 15.18 10.75 29.86 4 14.81 1.52 3.13 1.48 ร้อยละ 
50 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
50 28 36 27 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4-1 ฐานข้อมูลผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 
2555 จากบัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 14  การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 5.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากกองการเจ้าหน้าที่) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

1 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

0 0 0 0 0 0 0 

2 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

1 0 0 0 0 0 0 

3 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง รศ. 

3 0 0 0 0 0 0 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และดํารงตําแหน่ง ศ. 

6 0 0 0 0 0 0 

5 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

2 18 36 17 34 13 26 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

6 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

3 6 18 7 21 5 15 

7 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง รศ. 

5 7 35 6 30 7 35 

8 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาโท และดํารงตําแหน่ง ศ. 

8 0 0 0 0 0 0 

9 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

5 33.5 167.5 38 190 46 230 

10 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง ผศ. 

6 22 132 27 162 32 192 

11 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง รศ. 

8 17 136 15 120 18 144 

12 จํานวนอาจารยป์ระจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และดํารงตําแหน่ง ศ. 

10 0 0 0 0 0 0 

13 ผลรวม 103.5 524.5 110 557 121 642 

14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 5.07 5.06 5.31 

15 คะแนนที่ได้ 5
6

5.07×  =4.23 5
6
5.06×  =  4.22 5

6
5.31× = 4.42 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 524.5 5.07 555 5.06 642 5.31 4.23 4.22 4.42 5.00 ไม่บรรลุ 5.00 

103.5 110 121 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

14 524.5 5.07 649 5.23 617 4.39 4.23 4.36 4.39 5.00 ไม่บรรลุ 5.00 

103.5 124 117 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการใช้จํานวนอาจารยจ์ากกองการเจ้าหน้าที ่

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-1 ข้อมูลคณาจารยใ์นเล่มรายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตโดย       
คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีเป็นผู้วางแผนการดําเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งได้มีการให้บริการข้อมูลข่าว 
สารแก่นิสิตและศิษย์เก่าผ่านสื่อทั่วไปและสื่อสังคมเน็ตเวิร์ค เช่น ทางเว็บไซต์ facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารท่ีเก่ียวกับข้อมูลทางการศึกษา ทุนการศึกษา การจัดหางาน แหล่งงานและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ 
ภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยการ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งทางด้านวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ การบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม การทํานุ 
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งน้ี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้สร้าง 
เครือข่ายนิสิตกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศไทย โดยมีการจัด 
กิจกรรมร่วมกันเป็นประจํา 

 สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 3 ตัว
บ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย 
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 4.67   

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา 
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 6 5.00 4.00 ไม่พบ
เกณฑ์
ข้อ 7  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม 
กิจกรรมนิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการ 
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 
    ที่สนองความต้องการของนิสิต 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการประชุมผู้ปกครองกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาในงานปฐมนิเทศ มอบลูกเป็น 
ศิษย์…มอบชีวิตเป็นครู เพ่ือให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้ปกครองและอาจารย์ และตอบข้อซักถามต่าง ๆ เก่ียวกับการ
เรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิต (3.1-1-1) และยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คําปรึกษาและแนะ
แนวทางแก่นิสติที่เป็นการให้คําปรึกษาแบบตัวต่อตัวตามเวลานัดหมายและการให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ โดยมีการ
บันทึกข้อมูลการให้คําปรึกษาลงในคู่มือนิสติที่ขอรับคําปรึกษาและบันทกึในไฟล์ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย 
(3.1-1-2) 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดทําบอร์ดเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ที่หน้าสโมสรนิสิต อีก

ทั้งยังมีบอร์ดติดประกาศเพ่ือประชาสัมสัมพันธ์เรื่องที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อนิสิตมากมาย เช่น ทุนการศึกษา 
การฝึกอบรมทัง้ในเรื่องวิชาการและเรื่องอ่ืน ๆ ที่นิสิตสนใจ การสมัครงาน เป็นต้น ไว้บริเวณหน้าห้องทะเบียนและ 
ประเมินผล (3.1-2-1) และยังได้จัดต้ัง Facebook กลุ่มสโมสรนิสติคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีสมาชิกที่เป็นนิสิต   
คณะ ศึกษาศาสตร์กว่า 900 คน เข้าร่วม (3.1-2-2) โดยจะเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต เช่น กิจกรรมทุนการศกึษา กิจกรรมการคัดเลือกนิสิตดีเด่น แหลง่รายได้จากงานพิเศษ หรือการฝึกอบรม เป็น
ต้น 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตมา

อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปีในรูปแบบของการพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิชาการและวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา อาทิ
เช่น โครงการประชันการสอนระดับคณะ โครงการประชันการสอนระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น (3.1-3-1)  

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
การให้ข้อมูลขา่วสารผ่านทางเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ (3.1-4-1) ได้ทําการเช่ือมต่อไปยังเว็บไซต์

ขอ.ชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์น้ันสามารถทําให้ศิษย์เก่าจํานวนมากได้รับข่าวสารอันเป็นประโยชน์มากมาย 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 

ชมรมศิษย์เก่าและภาควิชาต่าง ๆ ได้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า และจัดเวทีถ่ายทอดความรู้จาก
ศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานมาสู่ศิษย์ปัจจุบัน เช่น ภาควิชาพลศึกษาจัดโครงการพ่ีพบน้อง เป็นต้น 
(3.1-5-1) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการประเมนิความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการในข้อ 1 การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและ 

แนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นิสิตมีค่าเฉล่ีย 4.15  ข้อ 2 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตมีค่าเฉล่ีย 
3.87  ข้อ 3 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตมีค่าเฉล่ีย 4.28 (3.1-6-1) 
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7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ  
ต้องการของนิสิต           

คณะศึกษาศาสตร์สํารวจข้อมูลจากนิสิตเพ่ือศึกษาความต้องการของนิสิต โดยมีการสรุปผลการประเมิน 
(3.1-7-1) แล้วนําผลที่ได้จากการสรุปมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป เช่น 1) การจัดหาทุนจากภายในและภายนอก 
ซึ่ง กองทุนพัฒนานิสิตและฝ่ายพัฒนานิสิตได้หาข้อมูลต่าง ๆ และประชาสัมสัมพันธ์ให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้
รับทราบ ข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานิสิตได้ วางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตไว้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน และมีนโยบายให้
นิสิตทุกคนได้เข้า ร่วมกิจกรรมพัฒนานิสิตด้วย  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่พบเกณฑ์ข้อ 7  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 โครงการปฐมนิเทศ มอบลูกเป็นศิษย์…มอบชีวิตเป็นครู 

3.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1-2-1 รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสโมสรนิสิต และบริเวณหน้าหน้าหน่วยทะเบียนและ
ประเมินผล 

3.1-2-2 Facebook กลุ่มสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร ์

3.1-3-1 โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3-1-4-1 Website ชมรมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร ์

3.1-5-1 โครงการพ่ีพบน้อง 

3.1-6-1 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

3.1-7-1 ผลการสํารวจความต้องการนิสิต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
   ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย 
นิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับ 
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง มหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           155 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดทําแผนการจัดทํากิจกรรมพัฒนานิสติที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (3.2-1-1) 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้มีการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดย
ผ่านกระบวนการดําเนินงานกิจกรรม (ตามกระบวนการ PDCA) การอบรมให้ความรู้ในโครงการอบรมทักษะผู้นํา
นิสิต (3.2-2-1) 

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิต 
อย่างน้อย 5 ประเภท (สําหรบัระดับปริญญาตรี) และอย่างน้อย 2 ประเภท (สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา) จาก 
กิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
นิสิตระดับปริญญาตรีได้นําความรู้เก่ียวกับกระบวนการทํางานด้วยหลักการ PDCA ตามวงจรเดมมิ่ง ไป

ใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตต่าง ๆ ทัง้ 5 ประเภท โดยมีการประชุมวางแผนเพ่ือเตรียมการจัดโครงการ มี
ขั้นตอนการดําเนินงานมีการประเมินผลและมีการประชุมเพ่ือสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือเสนอแนะข้อมลูในการจัด
โครงการครั้งต่อไปในทุกๆ โครงการ (3.2-3-1) และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้นําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัด กิจกรรม 3 ด้าน คือ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและ จริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (3.2-3-2) 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และ 
ระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งผู้นํานิสิต จํานวน 2 คน เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นํานิสิตที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือ
เปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางาน/การจัดกิจกรรม ผลการจัดกจิกรรม ปัญหาและอุปสรรคใน
การทํางาน แนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน การจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดกจิกรรม หรือการ
บริหารงานในสโมสรนิสิตในปีการศึกษาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาอื่น ๆ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับเกิดนิสิตระหว่างสถาบันอีกด้วย (3.2-4-1และ 3.2-4-2) 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ

ดําเนินงาน ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง (3.2-5-1) 
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6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตได้จัดโครงการอบรมทักษะผู้นํานิสิตและสมัมนาคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา 

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยได้นําผลการประเมินการจัดโครงการปีการศึกษา 2555 มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปี 
การศึกษา 2556 ต่อไป (3.2-6-1และ 3.2-6-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2555 

3.2-2-1 สรุปโครงการอบรมทักษะผู้นํานิสิต 

3.2-3-1 ตัวอย่างสรุปรูปเล่มโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับปริญญาตร ี

3.2-3-2 ตัวอย่างสรุปรูปเล่มโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

3.2-4-1 โครงการประชันการสอนระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 3.2-4-2 โครงการกีฬา 5 สถาบัน ไม้เรียวเกม ครั้งที ่14 

3.2-5-1 แบบนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน  

3.2-6-1 สรุปโครงการอบรมทักษะผู้นํานิสิต 

3.2-6-2 สรุปการสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คาํปรึกษาวิชาการระดับปรญิญาตร ี

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญ 
    และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรกึษาวิชาการระดับคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี โดยมีประธาน
สาขาวิชาระดับปริญญาตรีทุกสาขารวม  6 สาขา และหัวหน้างานบริการการศึกษาเป็นกรรมการ คณะกรรมการมี
หน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้วางกรอบการดําเนินงานให้คําปรึกษาทางวิชาการ 
การพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษา ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการให้คําปรึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.3-1-1) 

2. มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการฯ จัดพัฒนาเคร่ืองมือและเตรียมข้อมูลในการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีให้แก่

อาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยเอกสารข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ข้อมูลทุนการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเอกสารท่ีทางคณะศึกษาศาสตร์จัดทําขึ้น (3.3-2-1) ได้แก่ คู่มือนิสิต         
คณะศึกษาศาสตร์ คู่มือการศึกษาหลักสูตรผลิตครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) (3.3-2-2) 
ระเบียบกองทุนคณะศึกษาศาสตร์ (3.3-2-3)  โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกปีการศึกษา (3.3-2-4)  
โครงการมอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู (3.3-2-5)  สมุดบันทึกการให้คําปรึกษา (3.3-2-6) โครงการสัปดาห์ศิษย์
พบครู (3.3-2-7) จัดประชุมนิสิตอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ 1 ภาคการศึกษา  การดําเนินการในด้านส่งเสริมระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการของสาขาวิชา อาทิ การจัดประชุมรวม การจัดวาระการประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้า  ปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของนิสิต ตลอดจนโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในปีการศึกษา 
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2555 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (3.3-2-8) โดยเชิญผู้อํานวยการสํานัก
บริการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร คณะกรรมการฯ ในสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาประจําปีการศึกษา 2555 ขึ้น ได้เชิญ
วิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับการปลูกฝังค่านิยมความพอเพียง และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี (Best 
practice) ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

3. มีการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี มีการประชุมเพ่ือวางแผนการทํางานและหา
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานิสิต รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา         
ดังปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (3.3-3-1) 

4. มีการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 
คณะกรรมการฯ มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เครื่องมือ กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา และปัญหาอุปสรรคในการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ประชุมของคณะกรรมการอย่างต่อเน่ืองและ ในการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจัดขึ้นทุกปี  การสัมมนาดังกล่าวได้
เชิญอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ร่วมประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในปีการศึกษา 2554 ได้จัด
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือประเมินระบบที่คณะศึกษาศาสตร์และอําเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 
(3.3-4-1) และในการประชุมของคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (3.3-4-2) ในปีการศึกษา 
2555 ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ที่คณะศึกษาศาสตร์ และ อําเภอศรีสวัสด์ิ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการประเมินผลระบบการให้คําปรึกษาวิชาการปีการศึกษา 2555 การ
ดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และวางแผนการให้คําปรึกษาในปีการศึกษา 2556 (3.3-4-3)  

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้คําปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
จากรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (3.3-5-1) พบว่า 

มีการนําผลการประเมินการระบบการให้คําปรึกษาวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 และผลการ
ประเมินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการศิษย์พบครู โครงการพัฒนาอาจารย์ที่มาปรับปรุงการดําเนินงานของระบบการ
ให้คําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังน้ี  

1) กระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้คําปรึกษาต่างๆ ควรขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ซ่ึงเป็นประธาน
สาขาวิชา ได้แจ้งให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้ทราบและประสานงานในการรวบรวมรายช่ือผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
ควบคู่ไปกับการแจ้งเจ้าตัวทราบด้วย 

2) ปรับปรุงเครื่องมือในการให้คําปรึกษา เช่น ปรับเอกสารรายงานการพบนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ศิษย์พบครูให้มีความชัดเจนและนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3) กระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการดําเนินการบันทึกข้อสรุปการให้คําปรึกษา และนําเสนอข้อมูลป้อน 
กลับมายังคณะกรรมการการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับคณะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น  

4) ในการท่ีคําช้ีแจงในสมุดบันทึกข้อมูลของนิสิต มีคําช้ีแจงบางส่วนสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ชัดเจน ที่
ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับแก้ไขข้อความให้ง่ายต่อการเข้าใจ 
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5) จัดหัวข้อการบรรยายให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรงกับความต้องการ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง     แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี

3.3-2-1 คู่มือนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2555 

3.3-2-2 หลักสูตรผลิตครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  

3.3-2-3 ระเบียบกองทุนคณะศึกษาศาสตร์   

3.3-2-4 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกปีการศึกษา   

3.3-2-5 สมุดบันทึกการให้คําปรึกษา  

3.3-2-6 โครงการมอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครู   

3.3.2-7 โครงการสัปดาห์ศิษย์พบครู  

3.3-2-8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ระบบอาจารย์ทีปรึกษาออนไลน์   

3.3-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 
2555 

3.3-4-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตร ี
ปีการศึกษา 2554 (ปากช่อง) 

3.3-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 
2555 

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 

3.3-4-3 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 (ศรีสวัสด์ิ) 

3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 
2555 

 

องค์ประกอบท่ี 4 การวจิัย 

  คณะศึกษาศาสตร์มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ดังน้ี มีการดําเนินงานด้านการ
วิจัยอย่างเป็นระบบโดยการแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการข้ึนมาทําหน้าที่กําหนดนโยบายและ 
ทิศทางการวิจัยของคณะฯ มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน พร้อมนําผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่ช่วยอํานวยความสะดวก 
สนับสนุนการทําวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทํางานร่วมกันเป็นทีมและบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทํางานวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์รุ่นเก่าและอาจารย์รุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายนอกคณะและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําผลการวิจัยมาใช้กับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ การเผยแพร่ผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งการประชุมสัมมนา การตีพิมพ์บทความลงในวารสารทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนมีการสังเคราะห์งานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือใช้ในการกําหนดทิศทางและแนวโน้มของ
งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี และ สมศ. 3  
ตัวบ่งช้ี พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.51 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.65 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจยั 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย                4.51 4.65   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ข้อ 7  7  7  7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรูจ้าก
งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6  6  6 5 5.00 4.00   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิยั
ประจํา 

สัดสว่น 80,000 80,000 20,897,307 171,289.92 25,881,400 241,882.24 5.00 5.00   

122 107 

5 
(สมศ.) 

  

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 10 10 9.25 7.58 10.75 9.11 3.79 4.56   

122 118 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด คน     121 117       

  จํานวนนักวจิัยท้ังหมด คน     1 1       

  มีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมกีารตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     13 
 

13       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติท่ี
มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     3 3       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

      2 -       

  มีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

      3 6       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวดั 

ผลงาน     - 
 

-       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน     - 
 

-       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความรว่มมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน     - 
 

-       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     - 
 

-       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ
 

ผลงาน     - 
 

-       
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, 
ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

6 
(สมศ.) 

งานวจิัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 20 25 20.49 31 26.27 5.00 5.00   

122 118 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     20 19       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     - 12       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     1 -       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสรา้งสรรค์ 
 

เรื่อง     4 -       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 10 8.00 6.56 10.25 8.69 3.28 4.34   

122 118 

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง     4 
 

4 
 

      

  บทความวิชาการตีพิมพใ์นวารสารระดับ
นานาชาต ิ

เรื่อง     1 
 

1 
 

      

  ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด 

เรื่อง     2 5       

  ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแลว้ หรอืตํารา
หรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสงู มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง     5 
 

5 
 

      

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ   

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปน้ี 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

คณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
    1.1 คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงพันธกิจสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มีนโยบายมุ่งผลิตและ

พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ือส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนคณาจารย์จากทุกภาควิชา โดยคณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่กําหนดนโยบาย แผนงาน/
โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย พร้อมทั้งกํากับติดตาม ดูแล และสนับสนุนเพ่ือให้การดําเนิน  
พันธกิจด้านการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ (4.1-1-1)  

    1.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการมีการจัดทําแผนการทํางาน (4.1-1-2) เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยใช้กลไกการประชุมเพ่ือกํากับติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน      
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการที่ได้วางไว้ภายในระยะเวลาที่กําหนด (4.1-1-3)  
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    1.3 คณะศึกษาศาสตร์ มีศูนย์วิจัยและบริการวิชาการที่ดําเนินการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการเป็นผู้กํากับดูแล (4.1-1-4) มีกิจกรรม
ประกอบด้วย บริการให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ นิสิต และบุคลากรสายสนับสุนนในการทําวิจัย ทุนวิจัย  รวมทั้งทุน
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มีการรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์  มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ (4.1-1-5) พร้อมทั้งการเผยแพร่งานวิจัย
ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 51 (4.1-1-6) วารสาร
ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (4.1-1-7) วารสารและการประชุมอ่ืนๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (4.1-1-8) นอกจากน้ัน
มี การสนับสนุนทุนในการทําวิจัย และส่งเสริมให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ และภายนอก
มหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานในปีน้ีพบว่า คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ได้รับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)      
(4.1-1-9)  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
    คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินพันธกิจด้านการวิจัย ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 

ยังมุ่งเน้นเรื่องการบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จาก  
    2.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนนอกมหาวิทยาลัย เชิญเป็นที่ปรึกษางานวิจัยเพ่ือผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพออกสู่สังคม  ได้แก่ คุรุสภา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.)  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
สํานักตรวจและประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และการประปานครหลวง โดยงานวิจัยที่ได้รับทุนจะเน้นการทํางานร่วมกันเป็นทีม มีทั้งอาจารย์รุ่นเก่าและ
อาจารย์รุ่นใหม่ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น (4.1-2-1) 

    2.2  คณะศึกษาศาสตร์เน้นการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
ซึ่งในระดับปริญญาตรี  ได้มอบหมายให้นิสิตทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (4.1-2-2) สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัยของอาจารย์ 
ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังมอบหมาย
ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัยเพ่ือฝึกประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับนิสิต (4.1-2-3) 

    2.3  คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดการความรู้ด้านการวิจัยกับการเรียนการสอน โดยเชิญนักวิจัย
ชาวต่างชาติมาเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง Mental Model and Model-base Learning in Science 
Education ให้กับคณาจารย์และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา (4.1-2-4)  
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3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

    3.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
โดยการจัดโครงการเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่การวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 1 
ครั้งให้กับคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(4.1-3-1)  มีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนิสิตทราบเก่ียวกับ
วารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งโครงการบริการ
วิชาการที่เก่ียวข้องกับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านทาง  จดหมาย
เวียน และ electronic–mail  (4.1-3-2) 

    3.2 มีกลไกในการส่งเสริมและกํากับการทํางานวิจัยของอาจารย์ให้ดําเนินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  โดย
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้กํากับดูแล  (4.1-3-3) 

    3.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ทําวิจัยโดยมีอาจารย์อาวุโสเป็นพ่ีเลี้ยงและให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย โดยกําหนดเป็นเง่ือนไขของการรับทุน  (4.1-3-4) 

    3.4  คณะศึกษาศาสตร์มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัยให้กับ
คณาจารย์ โดยมอบให้กับภาควิชาต่างๆ และผ่านทาง electronic–mail  (4.1-3-5) รวมท้ังพัฒนาศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการให้เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ของคณาจารย์และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ในด้านการศึกษาค้นคว้า และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย (4.1-3-6) 

    3.5 มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์  โดยมี
คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการแบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ กลุ่มอายุต้ังแต่ 40 ปี ขึ้นไป ด้าน       
การบริการวิชาการ ได้ระดับดีเด่น 1 คน ระดับดี 2 คน ด้านวิจัย ได้ระดับดีเด่น 1 คน กลุ่มอายุตํ่ากว่า 40 ปี ด้าน
บริการวิชาการ ได้ระดับดี 1 คน ด้านการวิจัย ได้ระดับดีเด่น 1 คน ระดับดี 1 คน  (4.1-3-7)  

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
    4.1 คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงบทบาทสําคัญในฐานะเป็นสถาบันผลิตครู ได้ดําเนินการจัดสรรทุน

วิจัยสําหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทุนละ 5,000 บาท (4.1-4-1) ผลการดําเนินงานพบว่า มีอาจารย์
ผู้รับทุน จํานวนทั้งสิ้น 36 ทุน คือ  ทุนวิจัยสําหรับอาจารย์ในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
จํานวน 35 ทุน ทุนวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 1 ทุน  และได้มอบทุนวิจัยสมทบ (Matching Fund) 
ให้กับอาจารย์ภาควิชาการศึกษาและภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเงินจํานวน 95,000 บาท (4.1-4-2) 

    4.2 มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในคณะศึกษาศาสตร์ หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ให้คณาจารย์ได้รับทราบผ่านทาง 
website และ electronic–mail  (4.1-4-3)  

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น
ต่อไปน้ี 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการ  
วิจัยฯ 
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- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้

มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
- มีคณะกรรมการให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

5.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดสรรทุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ทั้งใน
และต่างประเทศผ่านรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (การเสนอผลงานทางวิชาการ) (4.1-5-1) โดยมีอาจารย์ได้รับทุนไปนําเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศจํานวน 6 คน (4.1-5-2)  

5.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์สู่สากล โดยมีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาอาจารย์ขึ้น เพ่ือ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศได้ไปทําวิจัยหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 5 เดือน ถึง 1 ปี (4.1-5-3) โดยปีที่ผ่านมาได้มอบทุนให้กับอาจารย์จํานวน 2 คน ไป
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ University of Northern Colorado เป็นระยะเวลา 6 เดือน (4.1-5-4) นอกจากน้ันยัง
มีการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ เรื่อง Mental Model and Model-base 
Learning in Science Education  (4.1-5-5) สําหรับนิสิตและคณาจารย์  

5.3 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัยของอาจารย์ โดยจัดต้ังศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการเพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้ประโยชน์ในการดําเนินการและเผยแพร่ผลงานวิจัย(4.1-5-6)      มีการรวบรวม
วารสาร Proceeding ของการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานวิจัยไว้ที่ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 
ตลอดจนมีการจัดทําสารสนเทศที่ เ ก่ียวข้องกับการวิจัยทั้งด้านแหล่งทุนวิจัย เกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน 
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบผ่านทาง website และ electronic–mail (4.1-5-7)  

5.4 คณะศึกษาศาสตร์มีการสนับสนุนทุนในการทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกคณะ และภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีงานวิจัยของ
อาจารย์ที่ทํางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกตามปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์ (4.1-5-8) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
    6.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคอยส่งเสริม สนับสนุน และกํากับการ

ทํางานวิจัยของอาจารย์ โดยมีการกําหนดแนวทางการกํากับติดตามการทํางานวิจัยของอาจารย์ให้สําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดและควบคุมให้กับคณาจารย์ที่ทํางานวิจัยและบริการวิชาการได้กรอกข้อมูลภาระงานใน
ฐานข้อมูลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (4.1-6-1) 

    6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการปฏิบัติพันธกิจด้านการวิจัยของคณะ ได้แก่ ทุน
สนับสนุน  การให้คําปรึกษาด้านการวิจัย  รวมท้ังการบริการของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือให้การดําเนินงาน
พันธกิจด้านการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง (4.1-6-2) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
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   คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
พิจารณาผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  รวมทั้งมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์มาใช้ในการวางแผน 
กําหนดนโยบาย และทิศทางในการทํางานเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการวิจัยของหน่วยงานและความต้องการ
ของอาจารย์ (4.1-7-1)      

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-2 แผนงานการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-4 การจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-5 พันธกิจและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-6 การประชุมทางวิชาการคร้ังที่ 51  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.1-1-7 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 

4.1-1-8 ผลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4.1-1-9 งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

4.1-2-1 งานวิจัยที่ได้ทุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 

4.1-2-2 ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี 

4.1-2-3 รายช่ือนิสิตที่เข้าร่วมโครงการวิจัยกับอาจารย์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-2.4 โครงการอบรมเรื่อง Mental Model and Model-base Learning in Science 
Education   

4.1-3-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงใน
วารสารวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1และ 2 

4.1-3-2 หลักฐานการเผยแพร่วารสารที่อยู่ในฐานขอ้มูลที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิชาต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการที่เก่ียวข้องกับการตีพิมพ์
เผยแพร ่

4.1-3-3 แนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 

4.1-3-4 ระเบียบข้อกําหนดในการจัดสรรทุนของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-3-5 หลักฐานการเผยแพร่ด้านจรรยาบรรณนักวิจัย 

4.1-3-6 การจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-3-7 ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี 2555 

4.1-4-1 ระเบียบข้อกําหนดในการจัดสรรทุนของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-4-2 รายช่ือโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 

4.1-4-3 หลักฐานการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับแหล่งทนุ  

4.1-5-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ (การเสนอผลงานทางวิชาการ) 

4.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเขม้แข็งทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ (การเสนอผลงานทางวิชาการ)  

4.1-5-3 กองทุนพัฒนาอาจารย ์

4.1-5-4 หลักฐานการให้ทุนจากกองทุนพัฒนาอาจารย์ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

4.1-5-5 โครงการอบรมเรื่อง Mental Model and Model-base Learning in Science 
Education   

4.1-5-6 การจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-5-7 หลักฐานการเผยแพร่แหล่งทนุและการให้ทนุ 

4.1-5-8 รายช่ือโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

4.1-6-1 แนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ 

4.1-6-2 ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการปฏิบัติพันธกิจด้านการวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร์  

4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 

  4.  มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

   1.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน กํากับ
ติดตาม ดูแล เพ่ือให้อาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-1)  

1.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา และเชิญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยลงในวารสารระดับนานาชาติมาเป็นที่
ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน (4.2-1-2) ผลการดําเนินการพบว่ามีผลงานวิจัย
ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 9 เรื่อง (4.2-1-3) 
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   1.3 จัดสรรเงินรางวัลเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ (4.2-1-4) 

   1.4 มีการกําหนดแนวทางกํากับติดตามให้อาจารย์สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-1-5) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   2.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและทิศทาง
งานวิจัย คัดสรรงานวิจัย รวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัย  (4.2-2.1) 

   2.2 คณะศึกษาศาสตร์มีดําเนินการวิจัเพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ทุกปี และทําการ
เผยแพร่ให้กับคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจทั่วไปทราบ (4.2-2-2) นําผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนการวิจัยของ
คณะศึกษาศาสตร์ต่อไป โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (4.2-2-3)  

   2.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ต้องการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย เพ่ือเป็นการเผยแพร่และสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพศึกษาศาสตร์ โดยได้ทําความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (4.2-2-4)    

   2.4 คณะศึกษาศาสตร์มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือคัดสรร
งานวิจัยที่น่าสนใจ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้งานวิจัยดังกล่าวมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่มีประโยชน์ต่อประเทศต่อไป (4.2-2-5) 

   2.5 คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน พร้อมพัฒนา
ปรับปรุงการเผยแพร่งานวิจัยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการนําผลการวิจัยไปใช้อย่างแท้จริง (4.2-2-6) 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เก่ียวข้อง 

   3.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการเผยแพร่ proceeding ของการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติผ่าน 
website ของคณะศึกษาศาสตร์ (4.2-3-1)  

  3.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.....  
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีต้องการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (4.2-3-2) นอกจากน้ันคณะศึกษาศาสตร์มีการจัดปาฐกถา
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ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิษย์เก่า เข้าร่วม โดยผลการประชาสัมพันธ์
พบว่า มีศิษย์เก่าเข้าร่วมการประชุมในครั้งน้ันด้วย (4.2-3-3)  

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

   4.1 คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของประเทศ  มีการสํารวจการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยโดยใช้แบบฟอร์มที่ได้พัฒนาขึ้น (4.2-4-1) 

   4.2 คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โดยมีการทําวิจัย
ร่วมกับหน่วยนอกท่ีต้องการผลการวิจัย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (4.2-4-2) 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

    5.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์รับทราบข้อมูล ข้อปฏิบัติ ข้อควรรู้เก่ียวกับการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยผ่านทาง website และ electronic–mail  (4.2-5-1) พร้อมจัดโครงการลิขสิทธ์ิทาง
ปัญญาขึ้นเพ่ือให้ความรู้กับอาจารย์และนิสิต (4.2-5-2)  

    5.2 มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออาจารย์ และประสานงาน
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธ์ิงานวิจัย (4.2-5-3) 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

   คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและคอย
อํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (4.2-6-1) ผลการดําเนินงานพบว่า รศ.ชาญชัย  ขันติศิริ อาจารย์ประจําภาควิชา
พลศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคลากรซีเนียร์จากผลงานคู่มือการออกกําลังกายด้วยยางในรถจักรยาน 
จากการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 ในสาขาสังคมศาสตร์ และอยู่ในระหว่างการย่ืน
เรื่องขอจดอนุสิทธิบัตร  (4.2-6-2)      
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 4.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่พบเกณฑ์ข้อ 6 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-1-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

4.2-1-3 ผลงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

4.2-1-4 เกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

4.2-1-5 แนวทางการกํากับติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 

4.2-2-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-2-2 รายงานการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง 

4.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-2-4 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย  

4.2-2-5 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

4.2-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมวิจัยและบริการวิชาการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-3-1 หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4.2-3-2 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 

4.2-3-3 รายช่ือศิษย์เก่าที่เข้าร่วมประชุม 

4.2-4-1 แบบฟอร์มการสํารวจการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

4.2-4-2 รายช่ืองานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานที่ต้องการใช้ผลประโยชน์งานวิจัย 

4.2-5-1 หลักฐานการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธ์ิงานวิจัย 

4.2-5-2 โครงการลิขสทิธ์ิทางปัญญา 

4.2-5-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-6-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

4.2-6-2 หลักฐานการย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนบัสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารยป์ระจําและนักวิจัยประจํา 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  80,000 บาท/คน  

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จํานวน 1,558,333 บาท และ
ภายนอก จํานวน 19,339,367บาท รวมท้ังหมด 20,897,367 บาท มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 119 คน 
ลาศึกษาต่อ 2 คนและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 1 คน ลาศึกษาต่อ - คน รวมอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 122 คน 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =     20,897,367 
            122 
   =  171,289.89  บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
75,000
171,289.79×   =  11.42 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่กําหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

4.3 27,306,900 277,227.41 25,218,332 233,503.07 20,897,367 171,289.79  5.00 5.00 5.00 80,000 
บาท/คน 

บรรลุ 80,000 
บาท/คน 98.5 108 122 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

4.3 27,306,900 277,227.41 25,218,332 233,503.07 25,881,400 241,882.24 5.00 5.00 5.00 80,000 
บาท/คน 

บรรลุ 80,000 
บาท/คน 98.5 108 107 

หมายเหตุ: กรรมการใช้ข้อมลูจาก สวพ. ณ เดือนมิถุนายน 2556 และขอ้มูลจํานวนอาจารย์จากกองการเจ้าหน้าที่ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.3-1 สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน   (ใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน 
 

ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

0.25 78 19.50 19 4.75 13 3.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 15 7.50 9 4.50 3 1.5 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 4 4.00 2 2.00 2 1.5 

4 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Joural Rank: 
www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

1.00 - - - - 3 3 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน 
 

ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

9 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพห์รือเผยแพร ่ 97 31 30 11.25 21 9.25 

11 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 104.5 111 122 

12 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่

29.67 10.10 7.60 

 คะแนนที่ได้ 5
10
29.67 × =14.84 5

10
10.10 × = 5.05 5

10
7.60 × = 3.79 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ําจํานวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังน้ี 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 31 29.67 11.25 10.10 9.25 7.60 5.00 5.00 3.79 ร้อยละ 
10 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
10 104 111 122 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5 31 29.67 11.00 8.80 10.75 9.11 5.00 4.00 4.56 ร้อยละ 
10 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
10 104.5 125 118 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการพบผลงานวิจัยเพิม่ และคณะกรรมการใช้จํานวนอาจารย์และนักวิจัยจากกองการเจ้าหน้าที ่
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 สรุปจํานวนผลงานที่นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555 

5-2 สรุปจํานวนผลงานที่นําเสนอในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

1 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 13 23 25 

 - เชิงสาธารณะ - - 20 

 - เชิงพาณิชย ์ - - 1 

 - ทางออ้มของงานสร้างสรรค์ - - 4 

2 งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ - - - 

3 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

13 23 25 

4 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยทัง้หมด (นับรวมที่
ศึกษาต่อ) 

104.5 111 122 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

12.44 20.72 20.49 

6 คะแนนที่ได้ 5
20
12.44 × = 

3.11 

5
20
20.72 × = 

5.18 

5
20
20.49× = 5.12 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการนําไปใช้ประโยชน์ตามปีปฏิทนิที่ระบ ุ

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 13 12.44 23 20.72 25 5.12 3.11 5.00 5.00 ร้อยละ 
20 

บรรลุ ร้อยละ 
20 104.5 111 122 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

6 13 12.44 21 16.80 31 26.27 3.11 4.20 5.00 ร้อยละ 
20 

บรรลุ ร้อยละ 
20 104.5 125 118 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการใช้ข้อมูล สวพ. ณ เดือนมิถุนายน 2556 และใช้จํานวนอาจารย์และนักวิจัยจากกองการ
เจ้าหน้าที ่

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6-1 สรุปจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรบัรองคณุภาพ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 10 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

1 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบัชาติ 

0.25 4 1.00 1 0.25 4 1 

2 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ 

0.50 0 0 0 0 1 0.50 
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ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ค่า 
นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทิน) 

2553 2554 2555 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

จํานวน ค่าถ่วง
นํ้าหนัก 

3 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒทิี่
สถานศึกษากําหนด 

0.75 8 6.00 2 1.50 2 1.5 

4 ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - 1 1.00 5 5 

5 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับ
รองคุณภาพ 

12 7.00 4 2.75 12 8.00 

6 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาตอ่) 

104.5 111 122 

 คะแนนที่ได้ 5
10
6.70× =3.35 5

10
×48.2 = 1.24 5

10
6.50× = 3.28 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7 7.00 6.70 2.75 2.48 8.00 6.56 3.35 1.24 3.28 ร้อยละ 
10 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
10 104.5 111 122 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

7 7.00 6.70 3.25 2.60 10.25 8.69 3.35 1.30 4.34 ร้อยละ 
10 

ไม่บรรลุ ร้อยละ 
10 104.5 125 118 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการพบตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒทิี่สถานศึกษากาํหนดเพิ่ม 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7-1 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ จํานวน 4 เรื่อง 

7-2 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จํานวน 1 เรื่อง 

7-3 แนวการศึกษาชุดวิชา คณิตศาสตร์สําหรับครู หน่วยที่ 1-5 

7-4 แนวการศึกษาชุดวิชา คณิตศาสตร์สําหรับครู หน่วยที่ 6-10 

7-5 ผลงานการขอตําแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ชาตรี  ฝ่ายคําตา 

7-6 ผลงานการขอตําแหน่งทางวิชาการของ ผศ.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล 

7-7 ผลงานการขอตําแหน่งทางวิชาการของ ผศ.สุวรรณา  นาควิบูลย์วงศ์ 

7-8 ผลงานการขอตําแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ชนิศวรา  เลิศอมรพงษ์ 

7-9 ผลงานการขอตําแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ประเสริฐศักด์ิ  กายนาคา 

 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะศึกษาศาสตร์มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังน้ี 
คณะศึกษาศาสตร์มุ่งพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นสถาบันที่มีช่ือเสียงในการผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถช้ีนําสังคมในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ  การดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคมมีการดําเนินการโดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมในชุดย่อยต่างๆ ทําหน้าที่
บริหาร กํากับ ติดตามและประเมินผลการทํางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
เริ่มจากการสํารวจศักยภาพ ความเช่ียวชาญ ของคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ การสํารวจความต้องการจําเป็นใน
การพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ทักษะ และคุณลักษณ์ของครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหน่วยงานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันพัฒนาครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตลอดจนนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป นอกจากมุ่งส่งเสริมการให้บริการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ แล้ว คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้น
ให้คณาจารย์นําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นเปิดโอกาสให้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมและประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาสัมมนาที่นิสิตต้องจัดสัมมนาตามความเช่ียวชาญในสาขา มุ่งนําความรู้และประสบการณ์ในการบริการ
วิชาการมาใช้ในการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านความเป็นเลิศในวิชาชีพครูต่อไป  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 2 
ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 4 ตัวบ่งช้ี ซึ่งไม่นําคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ        
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 
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ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

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

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม                 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5  5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5  5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 30 12 40.00 2.00 33.33   5.00 5.00   

30 6.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง     11 1       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง     7 1       

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

เร่ือง     12 - 
    

  

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เร่ือง     30 6 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 ข้อ  5 5 5.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 1 ภายใน
สถาบัน (ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) 

ข้อ -      รายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน 
แต่ไม่นํา
คะแนนมา
ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอก
สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยู่ดีของ
ชาติ) 

ข้อ -      
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
    1.1 คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดให้งานบริการวิชาการเป็นภาระงานของอาจารย์ตามระเบียบข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย มีการจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้จากการวิจัย
ไปสู่การบริการวิชาการให้กับหน่วยงานทั้งภายในคณะศึกษาศาสตร์ ภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ และภายนอก
มหาวิทยาลัย (5.1-1-1) 

    1.2 ศึกษาศาสตร์มีการสํารวจความพร้อม ความเช่ียวชาญ และศักยภาพของอาจารย์ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ในการให้บริการวิชาการท่ีตรงกับความเช่ียวชาญ  นํามาจัดทําแผนการให้บริการวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร์ (5.1-1-2) 

    1.3 คณะศึกษาศาสตร์มีการดําเนินการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาในการประเมินวิทยฐานะของครูสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยาฐานะให้มีคุณภาพ (5.1-1-3) 

    1.4 คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บริการวิชาการในการเผยแพร่
ความรู้จากงานวิจัย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท
แปลนฟอร์คิดส์ (5.1-1-4) 

   1.5 คณะศึกษาศาสตร์มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของผู้รับบริการ โดยทํางานวิจัยเรื่อง ความ
ต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555  เพ่ือสํารวจ
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ประเด็นที่เป็นที่สนใจของครู และนําผลจากการวิจัยมาใช้ในการวางแผนการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง  (5.1-1-5) 

     1.6 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดบริการวิชาการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นการเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทําวิจัยของอาจารย์ลงไปสู่สาธารณชน (5.1-1-6)  

     1.7 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในทุกโครงการ โดยประเมินครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ  กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก  โดยประเมินครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (5.1-1-7) 

     1.8 มีการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามพันธกิจด้าน
การบริการวิชาการของคณะ พร้อมนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการวิชาการของคณะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (5.1-1-8) 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
    2.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการกําหนดแนวทางการให้บริการวิชาการที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมใน

การให้บริการวิชาการ (5.1-2-1) 
    2.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ตระหนักถึงความสําคัญของการ

นําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้ระบุใน มคอ. และประมวลการสอน (5.1-2-2) 

    2.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการให้บริการวิชาการโดยมอบหมายให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจัดบริการ
วิชาการให้กับบุคคลและหน่วยงานที่มีความสนใจทั้งภายในคณะศึกษาศาสตร์ ภายนอกคณะ และภายนอก
มหาวิทยาลัย (5.1-2-3) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
     3.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้ง

การนําเสนอในที่ประชุมวิชาการและวารสารท้ังในระดับชาติและนานาชาติ การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ 
(5.1-3-1) 

    3.2 คณะศึกษาศาสตร์แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการคัดเลือก
งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มาส่งเสริมและ
สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป  (5.1-3-2) 
        4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย (5.1-4-1) 
              คณะศึกษาศาสตร์มีการดําเนินงานดังน้ี 
              4.1 ในรายวิชา 01159542 การพัฒนาการสอนและการเรียนรู้เคมี (Development of Teaching and 
Learning Chemistry) อาจารย์ผู้สอนได้มีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และตีพิมพ์ผลงานวิจัย จากนั้น
ได้นําผลการวิจัยไปให้บริการวิชาการโดยบรรยายให้กับครูวิทยาศาสตร์และศึกษานิเทศวิทยาศาสตร์ ในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นําความรู้จากการบริการวิชาการมาถ่ายทอดให้กับนิสิตในลักษณะการจัด
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กิจกรรมวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์และวิพากษ์งานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนิสิตเก่ียวกับ
การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของครูไทยและนานาชาติ  
    4.2 ในรายวิชา 01153492 การวิจัยทางการศึกษา (Research in Education) อาจารย์ผู้สอนได้ไป
ให้บริการกับครูสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการเลื่อนวิทยฐานะของ
ครูสังกัดกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้กรอบ
แนวคิดในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนําไปสู่การขอวิทยฐานะ  และได้ทาํวิจัยความต้องการจําเป็นใน
การพัฒนาตนเองของครูสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ขึ้น จากน้ันได้นําผลการวิจัยไปพัฒนา
และปรับปรุงการให้บริการวิชาการโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ 2556 โดยเพ่ิมความรู้เที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนากระบวนการคิด การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เข้าไปในการอบรม
รวมทั้งนํามาใช้เป็นกรณีศึกษาในการสอนวิจัยทางการศึกษาให้กับผู้เรยีน 

5. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนในระดับมากที่สุด 
ทุกรายการ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า นิสิตอยากให้อาจารย์สอดแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมการคิดและการปฏิบัติตนที่เป็น
เหตุเป็นผล ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่นิสติ ดังน้ันในภาคต้นปีการศึกษา 2556 อาจารย์ผู้สอนจึงได้มี การปรับปรุง
โดยให้นิสิตได้ทํากิจกรรมวิจยัเพ่ิมขึ้น เช่น ฝึกการสังเกต การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การเป็นนักวิจัยที่ดี  (5.1-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

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

 

 

 

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 

5.1-1-1 การจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-1-2 ผลการสํารวจความเช่ียวชาญของคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ 

5.1-1-3 รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการประเมินวิทยฐานะของครูสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

5.1-1-4 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย  

5.1-1-5 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองของครูสังกัดกรม
ส่งเสริมการปกคองท้องถิ่น พ.ศ.2555 

5.1-1-6 โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 

5.1-1-7 ผลการประเมนิโครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร ์ 

5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-2-1 แนวทางการให้บริการวิชาการ 

5.1-2-2 หลักฐาน มคอ. 3 และประมวลการสอนที่แสดงถึงการบูรณาการการบริการวิชาการสู่การ
จัดการเรียนการสอน 

5.1-2-3 โครงการบริการวิชาการที่จัดโดยนิสิต 

5.1-3-1 รายช่ือคณาจารย์และผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

5.1-3-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

5.1-4-1 หลักฐานการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย รายวิชา  01159542 และ 
01153492 

5.1-5-1 หลักฐานการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
   1.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการสํารวจความพร้อม ความเช่ียวชาญ และศักยภาพของอาจารย์ในคณะ

ศึกษาศาสตร์ในการให้บริการวิชาการท่ีตรงกับความเช่ียวชาญ นํามาจัดทําแผนการให้บริการวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร์  (5.2-1-1) 
             1.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของผู้รับบริการ โดยทํางานวิจัยเรื่อง การประเมิน
ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2555 เพ่ือสํารวจ
ประเด็นหรือหัวข้อที่ครูต้องการรับบริการวิชาการ พร้อมนําผลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการให้บริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง (5.2-1-2)  
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
         2.1 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เครือข่ายในโครงการยกระดับคุณภาพครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปีงบประมาณ 2555 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
ศึกษาศาสตร์ในฐานะที่เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู และเป็นโครงการระดับประเทศ โดยรับผิดชอบในการพัฒนา
ครูทั้งระบบ ในเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี และเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการดําเนินงานพบว่า 
ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก (5.2-2-1) ส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ได้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 9 เขต
พ้ืนที่ ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นทบุรี เขต 1 และ เขต 2 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี 
เขต 1 และ 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา สระบุรี เขต 1 และ 2 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 และ 
2 และเขตพ้ืนที่การศึกษา  
              2.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้บริการวิชาการในการเผยแพร่
ความรู้จากงานวิจัย ดังน้ี (5.2-2-2) 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           187 

                   1)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาครู ตามแผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแข็งต้ังแต่ปีพ.ศ. 2553-2555 และได้รับมอบหมายให้ทําโครงการพัฒนาครูทั้งระบบโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring ในปี 2556  
                   2) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการเลื่อนวิทย
ฐานะของครูสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจัดต่อเน่ืองมาเป็นปีที่ 4 และโครงการประเมินผลงานครูกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองมากกว่า 10 ปี 
         3) บริษัทแปลนฟอร์คิดส์  ได้ดําเนินการพัฒนาผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย มา
เป็นระยะเวลา 4 ปี รวม 4 รุ่น  

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
    คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินโครงการที่ให้บริการวิชาการและติดตามผลการประเมินโครงการ โดยใน

ปีงบประมาณ 2555 ได้มีการทําวิจัยเร่ือง การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2554 ศูนย์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือติดตามผลการให้บริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้รับเป็นที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประจําปีงบประมาณ 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะ
สิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน 2556  และได้มีการวางแผนให้นิสิตปริญญาโทสาขาการวิจัยและประเมินทาง
การศึกษาทําวิจัยเพ่ือติดตามผลโครงการด้วย  (5.2-3-1) 
          4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
              คณะศึกษาศาสตร์นําผลการติดตามโครงการมาใช้ในการวางแผนการทํางาน โดยผลการติดตามพบว่าครู
ส่วนใหญ่ไม่ได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเรียนการสอนเน่ืองจากภาระงานมาก ประกอบกับความรู้ที่ได้รับไม่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง ดังน้ันในปี 2556 ได้มีการนําผลไปปรับปรุงโดยในโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดย
ใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring มีการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องภาระ
งานครู มีการติดตามการดําเนินงานโดยทีมอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาครูอย่างแท้จริง  (5.2-4-1)  
   5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

   คณะศึกษาศาสตร์ มีการเผยแพร่รายงานการประเมินให้กับหน่วยงานท่ีมีความร่วมมือ และเผยแพร่
รายงานการวิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ (5.2-5-1) 

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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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 ผลการสํารวจความเช่ียวชาญของคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ 

5.2-1-2 รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเองของครู สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2555 

5.2-2-1 โครงการและผลการประเมินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็
ปีงบประมาณ 2555 

5.2-2-2 หลักฐานความร่วมมือกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย  

5.2-3-1 รายงานการวิจัยเรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบปีงบประมาณ 
2554   

5.2-4-1 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประจําปีงบประมาณ 2556 

5.2-5-1 หลักฐานการเผยแพร่ผลการวิจัย และผลการประเมินโครงการ 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 2555 

1 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

12 10 11 

2 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย 5 4 7 

3 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน
ของการเรียนการสอนและการวิจัย 

17 14 12 

4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการทั้งหมด 55 29 30 

5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

30.91 48.27 40.00 

6 คะแนนที่ได้ 5
30
30.91× = 

5.15 

5
30
48.27× = 

8.05 

5
30
40.00×    

= 6.67 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 17 30.91 14 48.27 12 40.00 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
30 

บรรลุ ร้อยละ 
30 55 29 30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 17 30.91 14 48.27 2.00 33.33 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 
30 

บรรลุ ร้อยละ 
30 55 29 6.00 

หมายเหตุ :  คณะกรรมการนบัโครงการบรกิารวิชาการที่มใีนแผนงาน 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 หลักฐานการบูรณาการบริการวชิาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

8-1 หลักฐานการบูรณาการบริการวชิาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจยั 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
ผลการดําเนินงาน 

1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  
  คณะศึกษาศาสตร์มีพันธกิจที่สําคัญคือ การบริการวิชาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการสนับสนุน 
ส่งเสริมและกํากับ ติดตามงานด้านบริการวิชาการของคณะ การทํางานที่ผ่านมาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ทั้งหน่วยงานและบุคลากรภายในคณะ ภายนอกคณะ และภายนอกมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการ
ทํางานอย่างเป็นระบบดังน้ี  
              ขั้นตอนการวางแผน (P) มีการดําเนินการดังน้ี  

   1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร์ และสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ ผลการดําเนินงานที่
ผ่านมา คณะฯ ได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานดังต่อไปน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทแปลนฟลอคิดส์ และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  (9-1-1)  
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              2. สํารวจความต้องการจําเป็นของครูสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนําผลการสํารวจมาใช้
ในการวางแผนการให้บริการด้านวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ ผลการดําเนินงานทั้งในส่วนของการสร้างเครือข่าย
และการสํารวจความต้องการจําเป็น ทําให้คณะศึกษาศาสตร์มีโครงการบริการวิชาการเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากและ
เป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเน่ืองตลอดมา เช่น  โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ต้ังแต่ปี 2553-2555 และได้รับให้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาครูทั้งระบบโดยใช้
กระบวนการ Coaching & Mentoring ในปีงบประมาณ 2556 จํานวน 9 เขตพ้ืนที่การศึกษา  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 2552 ถึงปัจจุบัน  
โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นรุ่นที่ 3 และโครงการประเมินผลงานเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดอย่างต่อเน่ืองทุกปี (9-1-2) 
 ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ (D) มีการดําเนินการดังน้ี  
             มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการฯ โดยพิจารณาจากความเช่ียวชาญในสาขาฯ ที่เก่ียวข้อง
กับโครงการน้ัน และเป็นกรรมการที่มาจากทุกส่วนที่เก่ียวข้องทั้งบุคลากรภายในคณะศึกษาศาสตร์ และบุคลากร
จากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ันมีการมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์ จัดทําเอกสาร และคอยอํานวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ในการทํางานบริการวิชาการ (9-1-3) 
 ขั้นตอนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน (C) มีการดําเนินการดังน้ี  
          1. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการเป็นระยะ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ มีการ
ประเมินหลังจากโครงการเสร็จสิ้นเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน  (9-1-4)              
     2. มีการประเมินทั้งในส่วนของกระบวนการทํางานและผลการดําเนินงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้ง
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ที่ครอบคลุมด้านคุณภาพการให้บริการ กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก (9-1-5) 
 ขั้นตอนการนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (A) มีการดําเนินการดังน้ี  
             คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีการประชุม โดยนําผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนและ
พัฒนางานบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
  ผลการดําเนินงานด้านวิจัยและบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ที่ผ่านมา บรรลุตามแผนที่วางไว้ 
ร้อยละ 100 เน่ืองจากสามารถดําเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้(9-2-1) และคณะศึกษาศาสตร์ได้รับความเช่ือถือ
และไว้วางใจในคุณภาพของการบริการวิชาการจากหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผล
ให้มีงานบริการวิชาการต่อเน่ืองในปีต่อมา เช่น ได้รับให้เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาครูทั้งระบบโดยใช้กระบวนการ 
Coaching & Mentoring ในปีงบประมาณ 2556 จํานวน 9 เขตพื้นที่การศึกษา  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนสู่วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเช่ียวชาญ ประจําปีงบประมาณ 2556 โครงการ
พัฒนาผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 4 ประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556  (9-2-2) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง  
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             ผลการให้บริการวิชาการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนสู่วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและเช่ียวชาญ ส่งผลให้มีครูที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินวิทยฐานะ จํานวนทั้งสิ้น 7 คน 
แบ่งเป็นชํานาญการพิเศษ 5 คนและเช่ียวชาญ 2 คน  (9-3-1)  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
             ผลการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ ได้สร้างความเข้มแข้งด้านวิชาการให้กับหน่วยงานที่เป็น
เครือข่ายและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยจากการร่วมเป็นศูนย์เครือข่ายโครงการยกระดับคุณภาพครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ส่งผลให้ได้บัญชีเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิครูซึ่งเป็น     
ผู้ผ่านการอบรมและผ่านการประเมินผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับดีถึงดีมาก จะเป็นวิทยากรแกนนําในการพัฒนาครูรุ่น
ต่อไป (9-4-1) นอกจากน้ันการพัฒนาครูได้มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยใช้
กระบวนการ Coaching & Mentoring ในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป (9-4-2)  

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
  ผลการประเมินโครงการของคณะศึกษาศาสตร์พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่า ความรู้และ
ทักษะที่ได้รับ สามารถนําไปใช้ในการทํางานและพัฒนาผู้เรียนได้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (9-5-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

   
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-1-1 หลักฐานความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

9-1-2 โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 

9-1-3 ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ 

9-1-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 

9-1-5 ผลการประเมนิโครงการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์

9-2-1 ผลการประเมนิโครงการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์

9-2-2 โครงการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ 

9-3-1 รายช่ือครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะ 

9-4-1 รายงานการประเมินผลการพัฒนครูทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
ปีงบประมาณ 2555 ศูนย์เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาและเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี  

9-4-2 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจําปี 2555 

9-5-1 ผลการประเมนิโครงการบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน  
ประเด็นด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่คิดค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  .... ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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ผลการดําเนนิงาน 

 - 

เกณฑ์การประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายนอกสถาบัน  
ประเด็นเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (ไม่คดิค่าคะแนนประเมินในระดับคณะ) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  .... ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 

- 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ขอ้ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ให้มี
การจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นวิถีชีวิต ได้แก่ ประเพณีไทยในวาระ
ต่างๆ ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย เช่น พิธีรดนํ้าดําหัวบูรพาจารย์ เน่ืองในวันสงกรานต์ รวมทั้งกิจกรรมท่ีรังสรรค์ขึ้น
เป็นเอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือความสามัคคีและพัฒนาวิชาการ การจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าว
เป็นไปเพ่ือการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู่บุคลากรและนิสิตรุ่นหลัง เช่น โครงการมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุ
ราชการ นอกจากน้ัน ยังมีกิจกรรมวัฒนธรรมเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติที่อาจมีความคล้ายและความแตกต่างกัน โดยหวังว่าความเข้าใจความแตกต่างกัน
จะนํามาซึ่งการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งช้ี สกอ.  
1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม             5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5  5  6 5 5.00 5.00  ไม่พบ
เกณฑ์
ข้อ 6 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5  5  5 5 5.00 5.00   

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5  5  5 5 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           196 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นทีย่อมรับ
ในระดับชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 
 คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้กลมกลืนกับธรรมชาติของคณะศึกษาศาสตร์และ
วิถีชีวิตของคนไทย มีแผนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-1-1) มีคณะกรรมการจัดโครงการ/กิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี มีงบประมาณสนับสนุน (6.1-1-2)  ซึ่งเป็นวาระท่ี
บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการรวมทั้งนิสิตมีส่วนร่วมในโครงการ (6.1-1-3)  เป็นช่องทาง สืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ในวิถีชีวิตของเราจากรุ่นสู่รุ่น  ทั้งน้ีได้ยึดหลักวงจร PDCA มาใช้ในการดําเนินงานทุก
ระดับเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (6.1-1-4) 

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดแผนโครงการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมซึ่งอยู่ในแผนกิจกรรม
พัฒนานิสิต (6.1-1-5) โดยมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นผู้ดูแลการดําเนินการดังกล่าว รวมทั้งมีงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านน้ีอย่างเพียงพอ ทั้งน้ีการดําเนินโครงการจะมีการติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง
จากคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต (6.1-1-6) 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ 
คณะศึกษาศาสตร์มีการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชา

หลายรายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา โดยการบูรณาการ มี
ลักษณะของการมอบหมายงานในรายวิชาให้นิสิตทําที่เก่ียวข้องกับการนําความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้เรียนรู้ในรายวิชาน้ันๆ ไปเผยแพร่ในวาระต่างๆ ตามโครงการที่คณะฯจัด นอกจากน้ียังมีรายวิชาที่มี
เน้ือหาที่นับว่าเป็นการทํานุบํารุงวัฒนธรรมโดยตรง เป็นวัฒนธรรมทางศาสนาที่มีหลักปฏิบัติที่เป็นเคร่ืองมือในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างดี (6.1-2-1)  



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           197 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรของนิสิต อาทิเช่น โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส ที่เน้นให้นิสิตผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและตระหนักถึง
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น การไหว้ กิริยามารยาทไทย การแต่งกาย เป็นต้น (6.1-2-2) 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
คณะศึกษาศาสตร์ได้เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

ผ่านเว็บไซด์คณะศึกษาศาสตร์ (6.1-3-1) สารศึกษาศาสตร์ (6.1-3-2) และ Facebook (6.1-3-3) 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ผ่านระบบการมอบหมายงานในรายวิชา มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดยมีการประเมินผลโครงการทุกโครงการหลังจากได้ดําเนินการโครงการเสร็จ
สิ้นแล้ว เช่น โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส  (6.1-4-1) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินการโครงการต่างๆ ตามกระบวนการ PDCA ดังน้ันโครงการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่คณะศึกษาศาสตร์จัดขึ้น ได้ดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย จึงมีการประเมินโครงการเมื่อ
สิ้นสุดโครงการแล้ว ซึ่งการประเมินมีทั้งส่วนที่เป็นความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการและส่วนของ
คณะกรรมการผู้จัดโครงการ และผลของการประเมินน้ีจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดดําเนินโครงการ
น้ันๆ ในครั้งต่อไป (6.1-5-1)   

คณะศึกษาศาสตร์กําหนดให้สโมสรนิสิตใช้กระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรมนิสิตทุกด้าน รวมทั้ง
ด้านการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดยจัดทําเป็นรูปเล่มสรุปรายงานการ
ดําเนินการและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไปอย่างชัดเจน (6.1-5-2) 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ  

ในปีการศึกษา 2555  คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่นทางเสริมสร้างศีลธรม   คุณธรรม 
จริยธรรม  ได้แก่ ผศ.กรกฎา นักคิ้ม ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับ
การพิจารณา จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตรในโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรง
คุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือรับรางวัล     
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. 2556 (6.1-6-1)  ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ 
ภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับเข็มและเกียรติบัตรทองเชิดชูเกียรติ ในฐานะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างศีลธรม 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําปี 2555 จาก สํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา (6.1-6-2)อ.ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม ภาควิชาพลศึกษา มีบทความทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Spreading a Culture of Peace Through Sports : 
The Traditional Sports of Thailand”  (6.1-6-3) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง   แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่พบเกณฑ์ข้อ 6 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 แผนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2555 

6.1-1-2 เอกสารรายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

6.1-1-3 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์ต่างๆ เก่ียวกับโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-1-4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-1-5 แผนกิจกรรมพัฒนานิสิตปีการศึกษา 2555 

6.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต 

6.1-2-1 ภาพกิจกรรมที่นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มาจัดอาหารในงานของคณะฯ   
และภาพนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาแสดงหน้าเวทีในงานของคณะฯ 

6.1-2-2 โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส 

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

6.1-3-2 สารศึกษาศาสตร์ 

6.1-3-3 Facebook  คณะศึกษาศาสตร์  

6.1-4-1 สรุปประเมินผลโครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส 

6.1-5-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.1-5-2 สรุปประเมินผลโครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-6-1 รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มผีลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ปีพุทธศักราช 2555 

6.1-6-2 สารศึกษาศาสตร์ 

6.1-2-3 บทความทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Spreading a Culture of Peace Through 
Sports : The Traditional Sports of Thailand” 

 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

คณะศึกษาศาสตร์มีการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา2555 ครบ
ครบถ้วนตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2555 (10-1-1) และแต่ละโครงการ/
กิจกรรมมีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  ดังน้ันโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีการ
ประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ซึ่งการประเมินมีทั้งส่วนที่เป็นความเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
และส่วนของคณะกรรมการผู้จัดโครงการ และผลของการประเมินน้ีจะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัด
ดําเนินโครงการน้ันๆ ในครั้งต่อไป (10-1-2)   

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินงานตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมาย 100%     

(10-2-1) ได้แก่  โครงการสัมมาทิฐิและวันขึ้นปีใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ : คุณภาพชีวิตที่ดี 56  โครงการพิธีรดนํ้าดํา
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หัวบูรพาจารย์  โครงการมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร ครบรอบ
ปีที่ 43 ปี โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส  

3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมอย่างต่อเน่ือง 
การดําเนินงานด้านการทํานุศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์น้ันเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอ

ต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ เช่น โครงการ
สัมมาทิฐิและวันขึ้นปีใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ : คุณภาพชีวิตที่ดี 56  โครงการพิธีรดนํ้าดําหัวบูรพาจารย์  โครงการ
มุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร ครบรอบปีที่ 43 ปี (10-3-1) 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมน้ี ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจที่ดีงามแก่

ชุมชนศึกษาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่ได้โอกาสเรียนรู้กันและกัน มีการสืบทอดประเพณีที่ดี
งามจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างแสดงให้นิสิตได้เห็นวิถีชีวิตไทยที่มีกุศโลบายสอนคุณธรรมและจริยธรรมผ่าน
ประเพณีและพิธีการต่างๆ 

ในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมาทิฐิและวันขึ้นปีใหม่ (10-4-1) เมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2556 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและก้าวสู่ปีใหม่ด้วยจิตใจเบิกบาน ในปีน้ีคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดพิธี
ทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ วัดโคกแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นวัดที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมทําบุญและทอดผ้าป่ามา
กว่า 10 ปี  

นอกจากน้ี ยังมีโครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร์ (10-4-2) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่ง
เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาไว้ซึ่งวัฒธรรมอันดีงามของไทย เน่ืองจากเป็นโครงการสง่างาม
อย่างไทย...สู่นิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร์ เป็นโครงการที่จัดต่อเน่ืองมาแล้ว 3 ปี คือปีการศึกษา 2553-2555 โดยใน
การจัดโครงการมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิต รักษาดํารงรักษาวัฒนธรรมด้ังดิม เช่นการกราบ การใช้ภาษาไทยได้
แม่นยํา นอกจากน้ียังได้สอดแทรกคุณธรรมด้านความกตัญญูไว้ด้วย ถือเป็นประสบการณ์ตรงที่จะส่งผลให้เกิดเจต
คติในการสร้างค่านิยมที่ดีงามท้ังส่วนตนและสังคมรอบข้าง 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

การดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปเพ่ือความเจริญงอก
งามทางจิตใจและปัญญาของชุมชนศึกษาศาสตร์ มิได้มีเป้าหมายเพ่ือช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ จึง
ดําเนินการไปในลักษณะแห่งความเหมาะสมพอเพียง ให้ได้สัมผัสคุณค่าที่แท้จริงของศิลปะและวัฒนธรรม ในปี
การศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติ คือ ผศ.ดร.สมสุดา  ผู้พัฒน์ อาจารย์ประจํา
ภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับเข็มและเกียรติบัตรทองเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําปี 2555 จากสํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ หอประชุมบุณยเกตุ ช้ัน 1 อาคารหอประชุมสภา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
(10-5-1)  ผศ.กรกฎา นักคิ้ม ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการ
พิจารณา จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ในโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรง
คุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือรับรางวัล 
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี พ.ศ. 2556 (10-5-2) อ.ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           201 

ภาควิชาพลศึกษา มีบทความทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ เรื่อง “Spreading a Culture of Peace Through Sports : The Traditional Sports of Thailand”  
(10-5-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

10-1-2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

10-2-1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

10-3-1 แผนงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

10-4-1 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที ่1  หน้า 6 

10-4-2 โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร์ 

10-5-1 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 18  ฉบับที ่2 หน้า 7 

10-5-2 รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มผีลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ปีพุทธศักราช 2555 

10-5-3 บทความทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ เรื่อง “Spreading a Culture of Peace Through Sports : The 
Traditional Sports of Thailand” 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมสี่วน
ร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมตํ่่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมลูจากกองแผนงาน) 

ผลการดําเนนิงาน 
1. การมีส่วนรว่มของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

คณะศึกษาศาสตร์ เห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางาน ในรอบปีการศึกษา 2555 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  เช่น 
กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิต (11-1-1) การจัดสัมมาทิฐิและวันขึ้นปีใหม่คณะศึกษาศาสตร์: คุณภาพชีวิตที่ดีปี 56 
(11-1-2) กิจกรรมรดนํ้าดําหัวเน่ืองในวันปีใหม่ไทย (11-1-3) และนอกจากน้ียังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความสามัคคี โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “จิตที่สดใส ในร่างกายท่ีแข็งแรง” ซึ่งจัดต่อเน่ืองระหว่างเดือน 
พฤษภาคม – มิถุนายน 2555 (11-1-4) 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย สะอาดถูก

สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์อย่างต่อเน่ืองมาตลอด ในปีการศึกษา 2555 จัดโครงการควบคุมพาหะ
นําโรค (หนู) แบบบูรณาการซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา โดยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน             
คณะศึกษาศาสตร์ ช่วยกันรักษาความสะอาดและจัดเก็บของให้เป็นระเบียบ (11-2-1) ทําให้คณะศึกษาศาสตร์เป็น
เขตปลอดหนู นอกจากน้ี ดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ทุกช้ันทุกอาคาร (11-2-2) 
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ดําเนินการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างบริเวณช่องทางเดินและบริเวณที่เป็นมุมมืดทั้งภายในอาคารและ
ลานจอดรถ (11-2-3) ในด้านของการตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช่วยติดต่อกับสวนนงนุชให้มาปรับปรุงพ้ืนที่ปลูกต้นไม้จัดสวนบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 
จัดแต่งสวนบริเวณป้ายของคณะและตามแนวรั้วโดยรอบ (11-2-4) มีการจัดมุมน่ังพักผ่อนและอ่านหนังสือบริเวณ
ลานหน้าสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ช้ัน 1 อาคาร 1 (11-2-5) และเพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินทาง
ราชการ คณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัด รปภ.ดูแลความปลอดภัย ผลัดละ 2 คน ทั้งกลางวันและกลางคืน (11-2-6) 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ในปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยปลูกไม้

ดอกและไม้ประดับรอบอาคาร (11-3-1) มีการปรับปรุงบริเวณลานจอดรถเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถให้มากย่ิงขึ้น และมี
ความปลอดภัยสําหรับรถยนต์ของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ (11-3-2) 

4. การจัดให้มพ้ืีนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรม ี
ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

คณะศึกษาศาสตร์มีพ้ืนที่ส่วนกลางคือลานอเนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคาร 3 หน้าภาควิชาพลศึกษา  ที่จัดไว้
เป็นพ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมทางวัฒนธรรม (11-4-1) โดยได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่ม 
บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิต นอกจากน้ียังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้โอกาสร่วมทํากิจกรรม
สําคัญตามวาระต่างๆ เช่น การเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (11-4-2) การเข้าร่วมงานถวายพระพรชัยมงคลและถวายปฏิญาณเพ่ือ
เป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน (11-4-3) การอวยพรปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (11-4-4) กิจกรรมวัน
พัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ปี 2555 (11-4-5) และกิจกรรมวันรดน้ําดําหัว (11-4-5) 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

คณะศึกษาศาสตร์มีผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้ง 4 ประเด็น ซึ่งสํารวจโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้ัน พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.07 (11-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ขอ้ ปฏิบัติได้ 4 ขอ้ ปฏิบัติได้ 5 ขอ้ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

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

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ์71/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตคณาจารย์
และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2555 

11-1-2 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ์206/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการสัมมาทฐิิและวัน
ขึ้นปีใหม่คณะศึกษาศาสตร์: คุณภาพชีวิตที่ดี ปี 56 

11-1-3 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร ์91/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานจัดพิธีรดนํ้าดําหัว 

11-1-4 สารศึกษาศาสตร์ ปีที ่17 ฉบับที ่6 หน้า 7 

11-2-1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

11-2-2 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

11-2-3 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

11-2-4 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที ่12 หน้า 5       

11-2-5 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที ่12 หน้า 5        

11-2-6 เอกสารจ้างบริษัท รปภ. ดูแลความปลอดภัย 

11-3-1 รูปภาพภูมิทัศน์ 

11-3-2 สมุดควบคุมการเบิกจ่ายรีโมทและบัตรจอดรถ 

11-4-1 รูปลานอเนกประสงค์ 

11-4-2 บันทึกเข้าร่วมการถวายพระพร 

11-4-3 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที ่12 หน้า 4    

11-4-4 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที ่1 หน้า 6 

11-4-5 รูปภาพกิจกรรมวันปลูกต้นไม้และพัฒนา คณะศึกษาศาสตร ์ปี 2555 

11-4-6 รูปภาพกิจกรรมพิธีรดนํ้าดําหัวบูรพาจารย์ 

11-5.1 รายงานระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมติิ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2555 
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องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ดังน้ี คณะ
ศึกษาศาสตร์มีแนวทางในการบริหารคณะศึกษาศาสตร์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้รับผิดชอบ แสวงหาความเห็นพ้องต้องกันในการบริหารงาน พัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นองค์กร
การเรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการ
บริหารความเสี่ยงโดยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุก
หน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ น้ีได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ในการบริหารจัดการ รวมถึงมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณา  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 4 ตัว
บ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.71 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.51 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปปีฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ             4.71 4.51   

7.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจําคณะ
และผู้บริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7  7  7  7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5  5  5 4 5.00 4.00 ไม่พบ
เกณฑ์ข้อ 

5  

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5  5  5  5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5  5  6  6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 4.00 4.00 3.55 3.55 3.55 3.55   
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบ้ริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บรหิารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 มาตรา 33 กําหนดให้คณะกรรมการประจํา

คณะมีอํานาจและหน้าที่ (7.1-1-1) ดังน้ี 
1) วางนโยบายและแผนงานคณะให้สอดคลอ้งกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรสําหรบัคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
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3) พิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

4) พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัย 
5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 
6) ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นต่อคณบดี 
8) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

ตลอดปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่
กําหนดครบถ้วน (7.1-1-2) และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําคณะ (7.1-1-3) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ  

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์มีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ ผ่านการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีการนําแผน
กลยุทธ์ไปใช้ในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์และคณะกรรมการดําเนินงานชุดต่าง ๆ  
โดยมีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ ในด้านของการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรรวมทั้งการติดตามการดําเนินการขออนุมัติเปิดปิดและปรับปรุงหลักสูตร และใช้ฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการการเงิน ในการแสดงผลการดําเนินงานจากงบแสดงสถานะทางการเงินพร้อมกับข้อมูลที่สําคัญทางด้าน
การเงินไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานและดําเนินโครงการต่างๆ ของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล (7.1-2-1)  

3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทัง้สามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินตามที่มอบหมายผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ 
ติดตามโดยตรงจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์(7.1-3-1)และ
คณะกรรมการประจําคณะ (7.1-3-2) รวมทั้งติดตามจากหัวหน้างานสายสนับสนุน โครงการต่างๆ มีการดําเนินงาน
ตามวงจร PDCA ผู้รับผิดชอบโครงการจะจัดทํารายงานผลการประเมินโครงการเสนอต่อคณบดีซึ่งจะนําแจ้งที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบต่อไป และมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปีงานของคณะศึกษาศาสตร์ในความรับผิดชอบของคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ
หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ ปีละ 2 ครั้ง ทุกภาคการศึกษาโดยมีการรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์ (7.1-3-3)   

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมกีารจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมอบหมายงานให้รองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดีและหัวหน้าภาควิชามีส่วนร่วมในการบริหารงานและให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  
ทั้งน้ีคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1 คือ ในการสัมมาทิฐิ          
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คณะศึกษาศาสตร์: คุณภาพชีวิตที่ดี ปี 55 (7.1-4-1) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยคณบดีได้
กล่าวถึงนโยบายในการบริหารงานให้บุคลากรท้ังคณะทราบทิศทางการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ และมี
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์และสามัคคีของบุคลากรในคณะในการทําบุญทอดผ้าป่าร่วมกัน ส่วนครั้งที่ 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์จัดให้มีโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2555 ซึ่งคณบดีได้กล่าวถึงการทํางานอย่างทุ่มเทเพ่ือให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อ
การพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์  (7.1-4-2) และนอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดโครงการประชุมคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2555 โดยครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 สําหรับคณาจารย์ 
และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน (7.1-4.3)                                             

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ
เต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ (7.1-5-1) และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ (7.1-5-2) โดยการให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุม รวมท้ังนําผลการ
ประชุมจากที่ประชุมคณบดี ที่ประชุมกรรมการการศึกษา ที่ประชุมบัณฑิตวิทยาลัยมาชี้แจงและหาแนวทางปฏิบัติ
ตามนโยบายในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย แสดงให้เห็นจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคะแนนเฉล่ียในภาคต้น 4.25  
และมีคะแนนเฉล่ียในภาคปลาย 4.19 (7.1-6-1) โดยมีการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมดังน้ี 

หลักประสิทธิผล คณะศึกษาศาสตร์มีการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์  และมีทิศทางในการ
พัฒนาคณะอย่างชัดเจน มีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ และการประชุม
ผู้รับผิดชอบในการทํางานแต่ละโครงการ พร้อมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองโดยการนําผลการประเมิน
โครงการต่าง ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนโครงการลักษณะเดียวกันให้มีประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น (7.1-6-2) 

หลักประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้คุ้มค่าโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในคณะในการจัดทํา
โครงการต่าง ๆ มีการควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าและกําหนดระยะเวลาการเปิดปิดอาคาร การให้บริการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ร่วมกันในการดําเนินโครงการต่าง ๆ ของคณะ การให้ใช้กระดาษ 2 หน้าในการพิมพ์งาน มีการปรับปรุง
พ้ืนที่จอดรถของคณะ (7.1-6-3) ที่มีอยู่จํากัดให้สามารถขยายพ้ืนที่สามารถจอดรถเพ่ิมขึ้นได้กว่าสิบคันโดยไม่เปลือง
งบประมาณในการดําเนินงาน   

หลักการตอบสนอง มีการบริหารงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะ โดยการจัดทําโครงการต่าง ๆ ที่มุ่ง
พัฒนานิสิต คณาจารย์ บุคลากรและการดําเนินงานในการพัฒนาคณะนอกจากน้ียังอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่าง ๆ เช่น การได้รับความอนุเคราะห์จากสวนนงนุชในการเข้าจัดแต่งสวนและปลูกต้นไม้เพ่ิมบริเวณหน้า        
คณะศึกษาศาสตร์ ทําให้มีความร่มรื่น การจัดบริเวณโถงหน้าอาคารหนึ่ง ติดกระจกยาวที่ผนังเป็นบริเวณสําหรับ



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           209 

นิสิตจัดกิจกรรมซ้อมการแสดงต่าง ๆ และจัดโซฟาพร้อมหนังสือนิตยสารสําหรับนิสิตและบุคลากรได้น่ังพักผ่อนใน
บริเวณดังกล่าวด้วย (7.1-6-4) 

หลักภาระรับผิดชอบ  ผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์มีความรับผิดชอบในหน้าที่  โดยการบริหารงาน
ตามขอบข่ายความรับผิดชอบ จัดทําโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานของคณะ ติดตามการทํางาน และ
ประเมินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง  ทั้งน้ีทางคณะศึกษาศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ และการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือพิจารณา
โครงการต่างๆ เป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง  (7.1-1-5) 

หลักความโปร่งใส ผู้บริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ มีขั้นตอนในการทํางานอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานที่
สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง ทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ สารศึกษาศาสตร์ และจดหมายราชการแจ้งไปยังภาควิชาและ
คณาจารย์ (7.1-6-6) 

หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ทุกระดับมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและรับผิดชอบงาน
ร่วมกัน โดยในการจัดทําโครงการต่าง ๆ มีผู้แทนคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ และบุคลากรสายสนับสนุนจากทุก
ฝ่ายมาเป็นคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

หลักการกระจายอํานาจ มีการมอบหมายอํานาจการตัดสินใจให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสม           
โดยคณบดีมีการมอบหมายความรับผิดชอบให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้างานต่าง ๆ  
เป็นผู้ดําเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

หลักนิติธรรม บริหารงานโดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีการดําเนินการภายในคณะ
ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด มหาวิทยาลัย และคณะ 

หลักเสมอภาค ผู้บริหารมีการมอบหมายงานและมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนอย่าง
เสมอภาคกัน 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มุ่งหามติร่วมจากประชาคม ในการพิจารณาการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ และ
คณะกรรมการภาควิชาต่าง ๆ  

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินงานตามอํานาจและหน้าที่ที่ กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยมีกรอบและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6 /2556 เมื่อวันพุธ
ที่ 5 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะได้มีการประเมินผลการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ 
และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม (7.1-7-1) โดยจากผลการประเมินจาก
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความเหมาะสมดีถึงดีมาก  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  ท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 

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

7.1-1-3 ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ 

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

7.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

7.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

7.1-3-3 บันทึกติดตามผลการดําเนินงานและผลการติดตามผลการดําเนินงานภาคต้นและภาคปลาย 

7.1-4-1 โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์: คุณภาพชีวิตที่ดี ปี 55 

7.1-4-2 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 

7.1-4-3 สารศึกษาศาสตร์ ปีที ่17 ฉบับที ่9 หน้า 6 

7.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

7.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

7.1-6-1 ผลการประเมนิผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร ์

7.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ 

7.1-6-3 ภาพถ่ายลานจอดรถ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-6-4 สารศึกษาศาสตร์ ปีที ่17 ฉบับที ่12 หน้าที ่5 

7.1-6-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ 

7.1-6-6 สารศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

7.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 6/2556 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
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ในปี 2555 ได้มีการแต่งต้ังคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ใหม่และได้มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านการ

จัดการความรู้ใหม่ (7.2-1-1) ซึ่งได้มีความเห็นว่า ควรมีการวางแผนการจัดการความรู้ในภาพรวมของคณะ เพ่ือ

สนองตอบนโยบาย 1 KM 1 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยและเพ่ือเช่ือมต่องานการจัดการความรู้ที่ได้ดําเนินการในปี

ที่แล้ว และการสนับสนุนการจัดการความรู้ในระดับภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ จึงได้กําหนดใช้แนวการ

ดําเนินงานเดิม เพ่ิมเติมการมุ่งเน้นการดําเนินงาน 2 ขั้นตอนท้ายคือ 1. การนําความรู้ไปใช้ และ 2. บํารุงรักษา

ความรู้ ซึ่งจะเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและกําหนดประเด็นความรู้ 2 ประเด็นเดิมได้แก่ 1. การ

ใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และ 2. การวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

เช่นเดิม โดยเพ่ิมเติมการทบทวนความรู้เกียวกับวิธีดําเนินการจัดการความรู้ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“ก้าวสู่ 1 KM 1 หน่วยงาน” เน่ืองจาก ยังมีคณาจารย์ที่บรรจุใหม่ยังไม่เข้าใจวิธีการในการจัดการความรู้อยู่จํานวน

หน่ึงด้วย จึงได้เพ่ิมเป้าหมายที่คณาจารย์ใหม่และผู้ที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการจัดการความรู้ด้วย (7.2-1-2) 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง 

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

คณะศึกษาศาสตร์ยังมุ่งเน้นเป้าหมายบุคลากรของคณะทุกภาคส่วน คือคณาจารย์ทุกภาควิชาและ

สํานักงานเลขา ฯ นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุน และคณาจารย์ที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัย

ในช้ันเรียน แต่เน่ืองจาก ยังมีคณาจารย์ที่บรรจุใหม่ยังไม่เข้าใจวิธีการในการจัดการความรู้อยู่จํานวนหนึ่งด้วย จึงได้

เพ่ิมเป้าหมายที่คณาจารย์ใหม่และผู้ที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องการจัดการความรู้ขึ้นจากเดิม  (7.2-2-1) 

          3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge)  

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

จากข้อ 1 ที่ได้มีการวางแผนโครงสร้างการดําเนินงานจัดการความรู้ในระดับคณะให้ครอบคลุมการ

ดําเนินงานในระดับภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ (พิจารณาจากโครงสร้างการทํางานที่กําหนดให้มีผู้แทน

จากภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ) น้ัน ดังน้ัน ในปี 2555 น้ี คณะกรรมการจัดการความรู้ จึงดําเนิน

บทบาทสนับสนุนและเช่ือมต่องานการจัดการความรู้ที่ได้ดําเนินการในปีที่แล้ว และการสนับสนุนการจัดการความรู้

ในระดับภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ  ดังน้ัน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงมีการดําเนินการในระดับ

ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ (7.2-3-1, 7.2-3-2 และ 7.2-3-3) และเพ่ิมเติมการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติ

การเรื่อง “ก้าวสู่ 1 KM 1 หน่วยงาน” (7.2-3-4) สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เข้าใจการจัดการความรู้ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  

ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Exclicit 

Knowledge)  
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การรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ปีน้ี จึงใช้ความรู้จากกิจกรรมท่ีภาควิชาและ

สํานักงานเลขานุการคณะได้ดําเนินการ ตลอดจนความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ มาจัดเก็บและเผยแพร่ในรูป 

CD ไว้บริการต่อไป (7.2-4-1) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย 

ลักษณ์อักษร (Exclicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Exclicit Knowledge) ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

จากกิจกรรม  KM ของภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะได้มีบุคลากรนําความรู้ไปใช้ ยกตัวอย่าง

เช่น การจัด KM ของสํานักงานเลขานุการคณะเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีคือเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ัน ทําให้มีบุคลากร

นําความรู้ไปใช้ตรวจประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเป็นประจํา  (7.2-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่พบเกณฑ์ข้อ 5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.2-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 208/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ ลงวันที่ 12 
ธันวาคม 2555 

7.2-1-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก้าวสู ่1 KM 1 หน่วยงาน” 

7.2-2-1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก้าวสู ่1 KM 1 หน่วยงาน” 

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 

7.2-3-1 โครงการจัดการความรู้ภาควิชาการศึกษา 

7.2-3-2 โครงการจัดการความรู้ภาควิชาอาชีวศึกษา 

7.2-3-3 โครงการจัดการความรู้สํานักงานเลขานุการคณะ 

7.2-3-4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก้าวสู ่1 KM 1 หน่วยงาน” 

7.2-4-1 แผ่น CD บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ก้าวสู ่1 KM 1 หน่วยงาน” 

7.2.5-1 โครงการจัดการความรู้สํานักงานเลขานุการคณะ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

ใน ต้ น ปี  2556  ทางมหา วิทยาลั ย ไ ด้ แ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการ เทคโนโล ยี สารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 92/2556 วันที่ 10 มกราคม 2556) ซึ่งเป็น

คณะกรรมการที่ทําหน้าที่กําหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  คณะศึกษาศาสตร์ได้รับประโยชน์อย่างย่ิงจากคณะกรรมการฯชุดน้ีเน่ืองจาก

กรรมการเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ ทําให้คณะศึกษาศาสตร์สามารถนํา

ความรู้ คําแนะนํา และกิจกรรมที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัยชุดน้ีให้คําแนะนําหรือกําหนดขึ้น มาใช้พัฒนางานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555-2558 (7.3-1-1) ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีได้จัดทําขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์จึงได้นํามาใช้เป็นแนวทางหลักในการดําเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของคณะให้มีความเจริญก้าวหน้า และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย   

คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคําสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่

207/2555 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 (7.3-1-2) เพ่ือดําเนินงาน

ด้านเทคโนโลยีสารเทศของคณะ โดยมีรองคณบดีฝ่ายสื่อ นวัตกรรมการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน 

และมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะ คณะกรรมการชุดน้ีนําแผนยุทธศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555-2558 มาเป็นแม่บทในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ในช่วงเริ่มต้นของการทํางานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ อันเป็นการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดีย่ิงขึ้นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมา ได้แก่ โครงการจัดทํา

เว็บไซต์หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ  (7.3-1-3) โครงการสํารวจจุดบริการเครือข่ายไร้สาย (7.3-1-4)  

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธะกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้เริ่มต้นพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานของคณะ

มาเป็นเวลานานแล้ว ช่ือ e-Faculty ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ถูกใช้งานและปรับปรุงมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน 

(ยกเว้นระบบเงินนอกงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว เน่ืองจากมหาวิทยาลัยกําหนดให้ใช้ฐานข้อมูลระบบ

การเงินของทางมหาวิทยาลัย)  ในฐานข้อมูลบุคลากร อาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์สามารถเข้าดู

ข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ ประกอบด้วยข้อมูลประวัติการรับราชการ ประวัติการศึกษา ประวัติเครื่องราชย์

อิสริยาภรณ์ งานบริการวิชาการ และงานวิจัย บทความวิชาการ (7.3-2-1)  

ในส่วนของระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย ทางคณะศึกษาศาสตร์ใช้บริการ

ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบประเมินการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศนิสิต ระบบเกรดออนไลน์ 

และระบบ มคอ. ออนไลน์  (7.3-2-2) และระบบสารสนเทศทางด้านการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ก็ใช้ระบบกลางของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์ได้ถูกดําเนินงานทุกปีอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง  ทั้งน้ีเพ่ือให้การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ซึ่งวิธีการประเมินความพึงพอใจใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย โดยจัดทําแบบสอบถามไว้ที่ 

HomePage ของคณะศึกษาศาสตร์ (7.3-3-1 และ 7.3-3-2)  
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4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะศึกษาศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ

ของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์จะนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการระบบ

สารสนเทศอย่างสม่ําเสมอทุกปี  โดยในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2554) มีคําแนะนําและข้อเสนอในการปรับปรุง

ข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ (7.3-4-1) ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการตามคําแนะนํา และได้มีการพัฒนารูปแบบ 

HomePage ของคณะศึกษาศาสตร์ใหม่ เพ่ือทําการจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ

สะดวกย่ิงขึ้น  (7.3-4-2) 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีกําหนด 
ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าและใช้งานได้สะดวกเช่นในปัจจุบัน การส่งข้อมูล

ผ่านระบบเครือข่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ เริ่มเป็นวิธีปฏิบัติที่นิยมใช้กันทั่วไป ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ
สารสนเทศของคณะศึกษาศาสตร์ก็มีศักยภาพในการดําเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน ในปีน้ีทางคณะศึกษาศาสตร์ก็มี
การปฏิบัติงานตามที่เคยปฏิบัติมาในการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ การ
ส่งข้อมูลระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ผ่านเครือข่ายของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา การส่งข้อมูลรายบุคคลด้านนิสิต บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา  (7.3-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ 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 แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555-2558 

7.3-1-2 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 207/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 

7.3-1-3 โครงการจัดทําเว็บไซท์หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ 

7.3-1.4 โครงการสํารวจความต้องการจุดบริการสัญญานเครือข่ายไร้สาย 

7.3-2-1 ระบบ e_Faculty คณะศึกษาศาสตร ์

7.3-2-2 ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7.3-3-1 ภาพหน้าจอ HomePage คณะศึกษาศาสตร์ที่มีการสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ และ
แบบสอบถาม 

7.3.-3-2 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2555 

7.3-4-1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2554 

7.3-4-2 หน้าจอ HomePage คณะศึกษาศาสตร์ ทีป่รับปรุงใหม่ในปี 2556 

7.3-5-1 หน้าจอการส่งข้อมูลผ่านเครอืข่าย สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของคณะ ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลกัสูตร การบริหาร
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของคณะ 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 
 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 เพ่ือให้การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายและวิธีการดําเนินนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ ตามคําสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 74/2554 สั่ง ณ วันที่    
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และ ตามคําสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 10/2555 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555      
(7.4-1-1) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ประกอบด้วย 
 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร     รองประธานกรรมการ  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต     กรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ    กรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ    กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชาการศึกษา     กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา     กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  กรรมการ 
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 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา    กรรมการ 
 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตฯ     กรรมการ 
 หัวหน้างานบริหารและธุรการ    กรรมการ 
 หัวหน้างานนโยบายและแผน    กรรมการ 
 หัวหน้างานบริการการศึกษา    กรรมการ 
 หัวหน้างานคลังและพัสดุ     กรรมการ 
 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวสุกัญญา  บุญเกิน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวธนวัลย์  ต้ังเสถียรวงศา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
คณะ  

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2554 เมือ่
วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554 และในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุม
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงของคณะศึกษาศาสตร์ และมขี้อสรุปความเสี่ยง/ปัจจัยความเสี่ยง
ดังน้ี (7.4-2-1) 
 ด้านบริหารจัดการ 

1. รายได้เสริมไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ 
2. ไม่สามารถคัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีคุณสมบัติตรงตามตําแหน่งงาน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ใกล้เกษียณอายุการทํางาน ทําให้สมรรถนะในการทํางานไม่เพียงพอ 
4. ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการยังไม่ครบถ้วน 
5. ระเบียบของ สกอ. ไม่เอ้ือต่อการคัดสรรบุคลากรเข้ามาทํางาน โดยเฉพาะสายสนับสนุน 
ด้านการเงิน การบัญชี 
1. มีการดําเนินการก่อนการอนุมัติ 
2. การขออนุมัติเงินทดรองราชการกระทันหัน 
3. ลูกหน้ีเงินยืมไม่ชําระหน้ีตามกําหนด 
4. ระบบบัญชีไม่เหมาะสมกับหน่วยงาน และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยคร้ัง 
ด้านการบริหารพัสดุ 
1. แผนการจัดหาพัสดุไม่สอดคลอ้งกับงบประมาณ ไม่เหมาะสมกับระยะเวลา และไม่ตรงกบัความ

ต้องการของผู้ใช้ 
2. การจัดซื้อพัสดุไม่มีคุณภาพ ราคาแพง ได้รับพัสดุไม่ทันต่อการใช้งาน 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะเกณฑ์ทีกํ่าหนด เน่ืองจากไม่มีความรู้  
4. ไม่มีการควบคมุดูแลพัสดุอย่างเหมาะสม 
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ด้านความปลอดภัย 
1. บุคลากรและนิสิตขาดความรู้และความตระหนักในการใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
2. มีความไม่ปลอดภัยของทรัพย์สิน 
3. มีความไม่ปลอดภัยของอาคาร 

 ด้านการเรียนการสอน 
1. ทักษะทางภาษาเพ่ือการแผยแพร่ผลงานของนิสิต ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ยังไม่เพียงพอ 

2. ความรู้ ความเข้าในในวิธีการสร้างนวัตกรรมในวิชาชีพยังไม่เพียงพอ 

3. นิสิตขาดความสามารถในการเป็นผู้นําที่สามารถช้ีนําสังคมได้ 

4. นิสิตขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ด้านการวิจัย 
1. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ ยังมีน้อย 

2. ขาดหลักฐานการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3. สารสนเทศงานวิจัยยังไม่เป็นระบบ 

4. เครือข่ายงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศยังมีน้อย 

5. การจัดหาแหลง่ทุนวิจัยภายนอกยังมีไม่เพียงพอ 

6. งานวิจัยขาดคุณภาพ และนกัวิจัยไม่ตระหนังถึงจรรยาบรรณของนักวิจัย 

7. ขาดงานวิจัยที่ช้ีนําสังคม 

ด้านบริการวิชาการ 
1. การนําผลที่ได้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนหรือการวิจัย ยังมีน้อย 

2. จํานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3. การติดตามผลการให้บริการวิชาการจากผู้รับบริการในการใช้ประโยชน์จริง ยังไม่ครบถ้วน 

4. ขาดจุดเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ในการบรกิารวิชาการ 

5. ขาดการสร้างกลยุทธ์ (การตลาด) ในการบรกิารวิชาการ 

6. นิสิตมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการน้อย 

ด้านยุทธศาสตร์/นโยบาย 
1. แผนการดําเนินการ/โครงการต่างๆ ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

2. ไม่สามารถดําเนินการได้ตามยุทธศาสตร์ เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่งและจดัลําดับความเสีย่งที่ได้จากการวิเคราะหใ์นข้อ 2 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงตามข้อ 2  แล้วน้ัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง เพ่ือนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง     
คณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป (7.4-3-1) 
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4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ โดยงานนโยบายและแผน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7.4-4-1) และดําเนินการตามแผน (7.4-4-2) 
นอกจากการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้ว สํานักงานเลขานุการ

คณะศึกษาศาสตร์ยังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานตามแผนดํารงความต่อเน่ืองตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ 
(BCP: Business Continuity Plan) (7.4-7-3) เป็นผลมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบอุทกภัยในปีที่ผ่าน
มา 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินงานติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (7.4-5-1) และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ (7.4-5-2)  

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับภาควิชา โดยให้ภาควิชาดําเนินการติดตามความเสี่ยงให้เห็นการปฏิบัติที่ชัดเจน (7.4-6-1)  

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2555 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 มีมติเห็นควรให้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (7.4-6-2) โดยการนําความเสี่ยงจากแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และจาก Shopping List 9 ด้านที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทํา
ไว้มาพิจารณา (7.4-6-3)  

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ จึงมี
ข้อสรุปเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
(7.5-6-4) โดยมีโครงการ/กิจกรรมดังน้ี  

1) กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
2) กิจกรรมการขอเอกสารรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน  
3) โครงการพัฒนาคณาจารย์สู่ตําแหน่งทางวิชาการ  
4) โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
5) โครงการควบคุมพาหะนําโรค (หนู) แบบบูรณาการ  
6) โครงการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัย 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 3 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 3.00 4.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง  

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.4 3 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 3.00 4.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-1-1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที ่74/2554 สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554  
คําสั่งคณะศึกษาศาสตร์ที่ 10/2555 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 

7.4-2-1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที ่1/2554 เมื่อวันพุธที่ 7 
กันยายน พ.ศ. 2554 และครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 

7.4-3-1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 11 
มกราคม พ.ศ. 2555 

7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

7.4-4-2 บันทึกที่ ศธ 0513.10901/856 ลงวันที ่19 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

7.4-4-3 แผนดํารงความต่อเน่ืองตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (BCP: Business Continuity Plan) 

7.4-5-1 บันทึกที่ ศธ 0513.10901/ว.562 ลงวันที ่29 ตุลาคม 2555 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
บันทึกที่ ศธ 0513.10901/656 ลงวันที่ 18 กันยายน 2555 เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

7.4-5-2 บันทึกที่ ศธ 0513.10901/- ลงวันที ่29 มิถนุายน 2555 เรื่อง การติดตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันพุธที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

7.4-6-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555  

7.4-6-3 บันทึกที่ ศธ 0513.10901/ว.463 ลงวันที ่21 กันยายน  2555 เรื่อง การประเมินความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

7.4-6-4 แผนบริหารความเสี่ยงคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   

  

ด้านการบรหิารและการพัฒนาสถาบนั 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.00 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 2555 

1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่
แต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย 

4.02 4.03 3.55 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการทีแ่ต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.02 4.03 3.55 4.02 4.03 3.55 4.00 ไม่บรรล ุ 4.00 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.02 4.03 5.00 4.02 4.03 5.00 4.00 บรรล ุ 4.00 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1-1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ.0513.10102/8757 ลงวันที ่9 มิถนุายน 2556 เรื่อง ผลประเมนิ 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร (คณบดี ผู้อํานวยการสถาบันและผู้อํานวยการ
สํานัก) 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

  คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบแบบธรรมาภิบาล 
วางแผนและจัดสรรงบประมาณพร้อมปัจจัยเก้ือหนุนที่คํานึงถึงความคุ้มค่า และการเสริมสร้างรายได้ เน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดําเนินการโดย
จัดทําและรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ที่มาของแหล่งเงินงบประมาณและเงินรายได้ สามารถใช้เงินตรงตามแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการบริหารด้านการเงินครบวงจรโดยการแสวงหาระดมเงินทุนจากการให้บริการเช่าพ้ืนที่ เพ่ือนําข้อมูลมาทํา
งบประมาณประจําปีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีวินัยทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการบริหารด้าน
การเงินครบวงจร อย่างประสิทธิภาพ  

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7  7  7  7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ 

  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเน่ือง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาท่ีคณะใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555-
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
วางแผนและจดัสรรงบประมาณพร้อมปัจจัยเก้ือหนุนที่คํานึงถึงความคุ้มค่า และการเสริมสร้างรายได้ เน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดําเนินการโดย
จัดทําและรวบรวมข้อมูลทางการเงิน ที่มาของแหล่งเงินงบประมาณและเงินรายได้ สามารถใช้เงินตรงตามแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการบรหิารด้านการเงินครบวงจรโดยการแสวงหาระดมเงินทุนจากการให้บริการเช่าพ้ืนที่ เพ่ือนําข้อมูลมาทาํ
งบประมาณประจําปีอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีวินัยทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการบริหารด้าน
การเงินครบวงจร อย่างประสิทธิภาพ (8.1-1-1, 8.1-1-2 และ 8.1-1-3) 

2. มีแนวทางจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

คณะศึกษาศาสตร์จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินโดยการแสวงหางบประมาณและแหล่งทุนจากการ
ให้บริการเช่าพ้ืนที่มาสนับสนุน เพ่ือรองรับการบริหารภารกิจของหน่วยงานในทุกด้าน มีการจัดสรรงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด (8.1-2-1) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน (8.1-2-2) จัดทํา
แผนการใช้เงินโดยมีระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545 (8.1-2-3)  ซึ่งกําหนด
หลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงิน ประเภทรายรับ-รายจ่าย เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีเงินสํารอง
จ่ายในวงเงินไม่เกิน 10 % ของเงินรายได้หน่วยงาน และเงินทดรองราชการได้ในวงเงิน 1 ล้านบาท เพ่ือให้สํานักงาน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์มีสภาพคล่องในการหมุนเวียนเงินเพ่ือใช้จ่ายและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ให้
ผู้บริหารทราบเป็นปัจจุบันทุกวัน มีการจัดทํางบพิสูจน์ยอดความถูกต้อง ของเงินฝากธนาคารทั้งเงินรายได้และเงิน
ฝากธนาคารทดรองราชการของคณะศึกษาศาสตร์ประจําทุกเดือน (8.1-2-4) และยังกระทบยอดเงินฝากกองคลัง
เป็นประจําทุกเดือน (8.1-2-5) โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนและมีการกระทบยอดกับบัญชีเงินรับฝากของ
ภาควิชาและโครงการพิเศษ โรงเรียนสาธิตฯ โครงการศูนย์การศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” 
เพ่ือความถูกต้องโปร่งใส (8.1-2-6) 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและพัฒนาหน่วยงานและบุคคล  
คณะศึกษาศาสตร์จัดทํางบประมาณประจําปี 2555 ที่สอดคล้องกับพันธกิจสนับสนุนด้านวิชาการ ด้าน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านกิจกรรมนิสิตและพัฒนาบุคลากร เช่น โครงการสัมมาทิฐิ โครงการศึกษาดูงานของ
สํานักงานเลขานุการคณะ โครงการจัดการความรู้ มีการประชุมร่วมปรึกษาหารือระดมสมองในการพัฒนางาน     
(8.1-3-3, 8.1-3-6) ซึ่งการดําเนินงานตามโครงการช่วยพัฒนาสํานักงานเลขานุการคณะให้มีผลการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพโดยการลดข้ันตอนการทํางาน คู่มือการดําเนินงาน (8.1-3-5) เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการประจํา
คณะ และได้ดําเนินการใช้เงินเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กําหนดไว้ (8.1-3-1, 8.1-3-2 และ 8.1-3-4) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง  
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คณะศึกษาศาสตร์จัดทํารายงานฐานะทางการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินและเร่งรัดการเบิกจ่าย       
(8.1-4-1) และเงินรายได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน    
(8.1-4-2) งบรายได้-ค่าใช้จ่าย (8.1-4-3) รายงานลูกหน้ีเงินรายได้ (8.1-4-4) รายงานเงินคงเหลือประจําวัน      
(8.1-4-5) เพ่ือนําเสนอผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน  

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของคณะอย่างต่อเน่ือง 

คณะศึกษาศาสตร์มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ืองรายไตรมาส โดยนํารายรับ-รายจ่ายมาวิเคราะห์การใช้เงิน
งบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้เงิน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายประจําปี นําข้อมูลทางการเงินไปใช้ใน
การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคง รวมทั้งข้อมูลในส่วนการวิเคราะห์การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ
แผ่นดินและใช้เป็นข้อมูลการติดตามเร่งรัดหน่วยงานในการดําเนินการเบิกจ่าย (8.1-5-1, 8.1-5-2 และ 8.1-5-3) 
และเร่งรัดการส่ง ใช้เงินยืมจากลูกหน้ีเพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

คณะศึกษาศาสตรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน และดําเนินการตรวจสอบ
ทุกปีงบประมาณ โดยเชิญผู้ตรวจสอบจากสํานักงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาร่วมใน
การตรวจสอบด้วย เพ่ือความชัดเจนและถูกต้อง (8.1-6-1) นอกจากน้ี โครงการภาคพิเศษทุกโครงการได้รับการ
ตรวจสอบบัญชี/งบดุลจากผู้ตรวจสอบบัญชี ทุกสิ้นปีงบประมาณ  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนําข้อมูลจากรายงานทาง 
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  

โดยการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดําเนินงาน ได้แก่ ระบบงบประมาณ (BUDGET) ซึ่งเป็น
ระบบในการจัดเก็บข้อมูล การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน แยกตามแผนงาน หน่วยงาน ทําให้สะดวกรวดเร็ว 
สามารถฟ้ืนคืนข้อมูลได้ง่ายและใช้โปรแกรมการบันทึกบัญชีสําเร็จรูป Accellent Accounting ใช้บันทึกบัญชีเงิน
รายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ รวมทั้งจัดทํารายงานการเงินใช้ดําเนินการระหว่างการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ 
สามารถจัดทํารายงานฐานะทางการเงิน วิเคราะห์งบการเงินให้ผู้บริหารจัดทําตารางเปรียบเทียบรายรับ รายจ่ายทั้ง
เงินงบประมาณและเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ (8.1.7-5 และ 8.1.7-6) จัดทํารายงานค่าสาธารณูปโภค (8.1-7-7) 
และรายงานการใช้วัสดุ (8.1-7-8, 8.1-7-9 และ 8.1-7-10) เป็นข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจของผู้บริหาร  (8.1-7-1, 8.1-7-2, 8.1-7-3 และ 8.1-7-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 4.00 5.00 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 

8.1-1-2 เอกสารบริหารเงินงบประมาณประจําปี 2555 

8.1-1-3 กลยุทธ์ทางการเงินคณะศึกษาศาสตร ์

8.1-2-1 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจําปี 

8.1-2-2 การปรับปรุงการจัดสรรเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

8.1-2-3 ระเบียบรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545 

8.1-2-4 งบพิสูจน์ยอด เงินฝากธนาคารเงินรายได้และเงินทดรองราชการ 

8.1-2-5 เงินกระทบยอดเงินฝากกองคลัง 

8.1-2-6 แจ้งยอดเงินนอกงบประมาณคงเหลือประจําเดือน 

8.1-3-1 เอกสารบริหารเงินงบประมาณประจําปี 2555 

8.1-3-2 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส พ.ศ.2555 

8.1-3-3 รายงานการประชุม 

8.1-3-4 รายงานการใช้เงินตามแผนงบประมาณประจําปี 2555 

8.1-3-5 คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

8.1-3-6 โครงการจัดการความรู้ 

8.1-4-1 รายงานเงินงบประมาณแผ่นดินและเร่งรัดการเบิกจ่าย 

8.1-4-2 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

8.1-4-3 งบรายได้-ค่าใช้จ่าย ปี 2555 

8.1-4-4 รายงานลูกหน้ีเงินรายได้ 

8.1-4-5 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8.1-5-1 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานงบประมาณรายรับรายจ่าย 

8.1-5-2 เอกสารเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ 

8.1-5-3 เร่งรัดการส่งใช้คืนเงินยืมจากลูกหน้ี 

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

8.1-7-1 รายละเอียดยอดเงินคงเหลืองบประมาณปี 2555 

8.1-7-2 วิเคราะห์งบการเงิน (งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

8.1-7-3 รายงานเงินนอกงบประมาณประจําเดือน 

8.1-7-4 รายงานเงินคงเหลือประจําเดือน (สํานักงาน) 

8.1-7-5 ตารางเปรียบเทียบ รายรับ-รายจ่าย เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ 

8.1-7-6 ตารางเปรียบเทียบ รายรับ-รายจ่าย เงินงบประมาณ 

8.1-7-7 รายงานค่าสาธารณูปโภค ประจําปี 2555 

8.1-7-8 รายงานการใช้วัสดุ ประจําปี 2555 

8.1-7-9 รายงานวัสดุสํานักงานคงเหลือประจําเดือน  

8.1-7-10 รายงานวัสดุงานบ้านคงเหลือประจําเดือน  

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ดังน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง คณะศึกษาศาสตร์มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพทั้ง
องค์กรด้วยกระบวนการ PAR-PDCA (Participatory – PDCA) ซึ่งเป็นการดําเนินงานท่ีคณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน และนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะต้ังแต่ขั้นการ
วางแผนการดําเนินงาน (P) การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด (D) มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน (C) และการจัดทํารายงานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการ
ประเมิน (A) ผู้บริหารระดับสูงของคณะศึกษาศาสตร์ได้เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพซึ่งหลังจากที่ได้มีการ
แต่งต้ังคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ใหม่ในเดือนมิถุนายน 2555 แล้ว ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือทําหน้าที่เช่ือมโยงการดําเนินงานประกันคุณภาพระหว่างคณะและหน่วยงานภายในทุกระดับ  

คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในโครงการหน่ึงช่วยเก้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้มีกิจกรรมการจัดการ
สัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
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คณะศึกษาศาสตร์ให้ความสําคัญกับการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพและได้ส่งผลงานเข้าร่วม
โ ค ร งก า ร ร า ง วั ลคุณภาพของมหา วิทย า ลั ย เ กษตรศาสตร์ ม าตลอดซึ่ ง ไ ด้ รั บ ร า ง วั ลคุณภาพจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ คือ รางวัลระดับดีของภาควิชาการศึกษา และใน
ระดับคณะ ได้รับ 2 รางวัล ในปี พ.ศ. 2554 ได้แก่  รางวัลระดับดีเย่ียม ประเภทหน่วยงานคุณภาพ จากผลงาน 
“รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2553” และรางวัลระดับดีเย่ียม ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี/
นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จากผลงานเรื่อง “โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส คณะศึกษาศาสตร์” 
ซึ่งในปี 2555 น้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลระดับดี ในประเภทที่ 1 หน่วยงานท่ีมีผลงาน
ดีเด่น ได้รับรางวัลจากอธิการบดีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555  

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.97 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.90 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหต ุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             4.97 4.90   

9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.51 4.51 4.93 4.80 4.93 4.80   

          

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของคณะ 

  3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคมุ ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคณุภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมลูครบถว้นตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
กําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มกีาร
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
คณะศึกษาศาสตร์มีการดําเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับนโยบาย

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (9.1-1-1) อย่างต่อเน่ืองและได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากร
เป็นอย่างดี มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับคณะ ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ (9.1-1-2) 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ (9.1-1-3) มีการประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชาในทุกปีการศึกษา มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (9.1-1-4) มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพมา
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ประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาปรับปรุงคณะศึกษาศาสตร์ (9.1-1-5) และมีกระบวนการประกันคุณภาพในทุก
กิจกรรมและทุกโครงการตามกระบวนการ PDCA ทําให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ให้
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์ ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดี (9.1-2-1) โดยการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์น้ันเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงที่ประกอบด้วยคณบดี
และรองคณบดีตลอดจนผู้ช่วยคณบดี โดยคณบดีและรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพได้ดูแลรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีดูแลรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพในองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับงานในภาระหน้าที่ (9.1-2-2) ส่วนการดําเนินงานประกันคุณภาพในระดับ
ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการคณะน้ัน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในระดับภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ
คณะเพ่ือดําเนินงานในเร่ืองของการประกันคุณภาพ (9.1-2-3) นอกจากน้ันคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้งาน
นโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทําแผนการประกันคุณภาพภายใน การจัดกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศส่วนกลางและการประสานงานตรวจสอบคุณภาพภายใน ทั้งยังมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ (9.1-2-4) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาควิชาเพ่ือทํา
หน้าที่ประสานงานวางแผนการจัดเก็บและกําหนดความเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างคณะและภาควิชา (9.1-2-5) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คณะศึกษาศาสตร์กําหนดอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ คือ “สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี” และ

กําหนดเอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ คือ “คณะศึกษาศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เช่ียวชาญ
การสอน และการวิจัย” (9.1-3-1 และ 9.1-3-2) 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการขับเคล่ือนการดําเนินงานประกันคุณภาพทั้งองค์กรด้วยกระบวนการ PAR-
PDCA (Participatory – PDCA) ซึ่งเป็นการดําเนินงานที่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะต้ังแต่ขั้นการวางแผนการดําเนินงาน P 
การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด D มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน C และการจัดทํารายงานการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการประเมิน A ทั้งน้ี โดยการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-1)  โดยมีการรายงานที่ข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ใน CHE QA Online และได้กําหนดแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (9.1-4-2) 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

คณะศึกษาศาสตร์ได้นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ (สปค.01) และดําเนินการตามแผนได้ครบถ้วนในทุกตัวบ่งช้ี    
(9.1-5-1) รวมทั้งได้ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ตามตัวบ่งช้ีที่
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดขึ้นใหม่ (9.1-5-2) 

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์ยังได้นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานเลขานุการ
คณะ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ให้ทบทวนวิสัยทัศน์พันธ
กิจใหม่ เน่ืองจากสํานักงานเลขานุการคณะได้ใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งมีลักษณะของการ
เป็นหน่วยงานวิชาการผลิตบัณฑิต ในขณะที่สํานักงานเลขา ฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการ ดังน้ันจึงไม่
สะท้อนการทํางานบางอย่างของสํานักงานนุการคณะ ประกอบกับสํานักประกันคุณภาพได้ปรับปรุงตัวบ่งช้ีสําหรับ
สํานักงานเลขานุการคณะต่าง ๆ ขึ้นใหม่ คณะศึกษาศาสตร์จึงได้จัดให้มีการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการ
คณะ ฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2556 เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทําให้ได้พันธกิจที่ชัดเจนขึ้นในด้าน
การเป็นหน่วยงานบริการ และได้แผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมภารกิจหลักในการบริการมากขึ้นสอดคล้องกับการทํางาน
ด้านการสนับสนุนงานวิชาการของคณะท่ีทําอยู่ ทั้งน้ีโดยสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีใหม่ที่สํานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดด้วย หลังจากน้ันได้จัดให้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์น้ีไปยังบุคลากรทั้งหมดของ
สํานักงานเลขานุการคณะ เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2556 ผลของการมีกลยุทธ์ของสํานักงานเลขานุการคณะทําให้เกิด
การปรับปรุงระบบการทํางานด้วย ได้แก่ การเริ่มมีคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์  การกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะ ฯ ประกอบด้วยหัวหน้า
หน่วยงานของสํานักงานเลขา ฯ ทําให้มีการนําข้อมูลจากการประชุมไปสู่บุคลากรทุกระดับได้สะดวก รวมทั้งการจัด
ให้มีการจัดการความรู้ของบุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
การจัดการความรู้เก่ียวกับการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของเลขานุการคณะ และการริเริ่มโครงการ
ปรับปรุงงานภายในด้านการปรับปรุงพ้ืนที่ในสํานักงานและท่ีจอดรถ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานที่สะท้อนศักยภาพของ
บุคลากรสํานักงานเลขานุการคณะอย่างแท้จริง มากกว่าการร่วมใช้กิจกรรมของคณาจารย์ระดับคณะอย่างที่เคยเป็น 
(9.1-5-3)  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศต่างๆ อันได้แก่ ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการสอน 
ระบบสารสนเทศนิสิต อาจารย์ ผลงานวิจัย งานการเงิน ซึ่งสามารถเข้าสืบค้นได้ด้วยระบบ Online ใน website 
ของคณะศึกษาศาสตร์ www.edu.ku.ac.th (9.1-6-1) 

7. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

สําหรับนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้ใช้กระบวนการประกันคุณภาพในการดําเนินงาน
โดยผ่านกระบวนการ PDCA ในการจัดทําแผนกิจกรรมโครงการ ดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
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เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานคร้ังต่อไป (9.1-7-1) ในส่วนการดําเนินงานของคณะโดยเฉพาะสารสนเทศของ
คณะที่จัดทําไว้บริการบน website น้ัน คณะศึกษาศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการของสํานักงานเลขานุการคณะ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่บริการของคณะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน
และการให้ความคิดเห็นในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ และนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมา
ปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง (9.1-7-2) นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินความ
พึงพอใจระบบสารสนเทศของคณะ เพ่ือคณะจะได้นําผลประเมินน้ันมาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป (9.1-7-3) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งได้มีพิธีลงนามและร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เมื่อวันที่ 25 
มีนาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-1) และได้ตกลงมีความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้ผู้แทน
ของคณะคือรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้างานนโยบายและแผน เป็นผู้แทนเข้าร่วม
โครงการเสวนา เรื่อง ความสําเร็จของการบูรณการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรี
ปทุมเพ่ือให้สามชิกเครือข่ายประกันคุณภาพได้ทราบแนวคิดในการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
และเป็นข้อมูลในการนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านต่างๆให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่
สถาบัน (9.1-8-2) 

นอกจากน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้เป็นสมาชิกของสภาคณบดีศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์แห่งประเทศไทย 
โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนาร่วมกันในทุก 2 เดือน (9.1-8-3 ) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

กระบวนการประกันคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
ทุกระดับ และเป็นไปตามกระบวน การ PAR-PDCA โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองก่อให้เกิดผลการดําเนินงาน
ของคณะศึกษาศาสตร์ บรรลุผลตามเป้าหมายและพันธกิจ ในปี 2555 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพระดับ
ดีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น (9.1-9-1 และ 9.1-9-2)  
เกณฑ์การประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 5.00 9 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 5.00 4.00 5.00 9 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปี
การศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1-1-2 แผนการประกนัคุณภาพภายในทั้งในระดับคณะ ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ 

9.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 และ
กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

9.1-1-4 รายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา สํานักงานเลขานุการคณะ  
และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1-1-5 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

9.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ 

9.1-2-2 แผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

9.1-2-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภาควิชา 

9.1-2-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   

9.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 

9.1-3-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานศกึษาอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องคณะศกึษาศาสตร์ 

9.1-3-2 รายงานการศึกษาอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ 

9.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

9.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

9.1-5-1 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ปี 2554 

9.1-5-2 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานเลขานุการคณะ ปีการศึกษา 2556 

9.1-5-3 เอกสารการประเมินตนเองของสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร ์
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

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

9.1-7-1 เอกสารการประเมินโครงการของฝ่ายพัฒนานิสิต 

9.1-7-2 ผลการประเมนิความพึงพอใจในการให้บรกิารของสํานักงานเลขานุการคณะ 

9.1-7-3 ผลการประเมนิระบบสารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์ 

9.1-8-1 เอกสารการเข้าร่วมเครือข่ายประกันคุณภาพ 

9.1-8-2 บันทึกข้อความ ขอเชิญเข้ารว่มโครงการเสวนา เรื่อง ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจ
หลักของสถาบันอุดมศึกษา 

9.1-8-3 เอกสารของสภาคณบดีศึกษาศาสตร์คุรุศาสตร ์

9.1-9-1 ผลงานรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2555 

9.1-9-2 สารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที ่1 หน้า 6  

  

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสงักัด 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 4.51 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการดําเนนิงาน 

ข้อ ข้อมูลพืน้ฐาน ผลการดําเนนิงาน (ปีการศกึษา) 

2553 2554 2555 

1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย
ต้นสังกัด 

4.78 4.88 4.93 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.78 4.88 4.93 4.78 4.88 4.93 4.51 บรรล ุ 4.51 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.78 4.71 4.80 4.78 4.74 4.80 4.51 บรรล ุ 4.51 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2555 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งช้ืที่กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 19 ตัวบ่งช้ี รวมท้ังหมด 43 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคณุภาพตามพนัธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 24 ตัวบ่งช้ี และ 
สมศ. จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี รวมท้ังหมด 38 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย  4.64 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

 
องค์ประกอบ 

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

องค์ประกอบที่ 
1  ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ 
และแผน
ดําเนินการ   

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

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 
2  การผลิต
บัณฑิต  

4.48 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.73 3.94 5.00 3.72 3.93 4.81 4.81 3.73 4.39 4.81 4.81 3.72 4.39 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดีมาก ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 
3  กิจกรรม
การพัฒนา
นิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 4.67 4.50 4.67 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 4.67 4.50 - 4.67 ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 
4 การวิจัย  

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.02 4.02 - 4.63 4.63 5.00 5.00 4.02 4.51 4.67 4.67 4.63 4.65 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 
5 การบริการ
ทางวิชาการแก่
สังคม  

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 
6 ระบบและ

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
 ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

กลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 
7 การบริหาร
และจัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 4.75 4.75 4.75 - 3.55 3.55 - 3.55 3.55 5.00 5.00 3.55 4.71 4.75 4.75 3.55 4.51 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 
8 ระบบและ
กลไกการเงิน
และ
งบประมาณ 

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

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก - ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 
9 ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.93 4.93 - 4.80 4.80 5.00 5.00 4.93 4.97 5.00 5.00 4.80 4.90 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.61 4.62 5.00 5.00 5.00 4.84 4.83 4.84 5.00 4.23 4.28 5.00 4.35 4.39 4.94 4.93 4.23 4.67 4.81 4.80 4.35 4.64         

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ด ี ด ี ดี
มาก 

ด ี ด ี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก         
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คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมนิประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังน้ี 

1. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่ามีการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนทางการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษาของประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีคุณภาพ มีความ
พร้อมทางด้านวิชาการ คุณภาพชีวิต และประสบการณ์วิชาชีพ เปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก
เครือข่ายโรงเรียนที่ได้มีการประสานความร่วมมือในการให้การศึกษาแก่นิสิตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่ามีการบริหารจัดการในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถผลิต
งานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบายต่อการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับนโยบายของคณะที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางการศึกษาของประเทศ โดยมี
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เช่น การประชุม อบรม สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ 
การให้รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ การสนับสนุนงบประมาณผลิตงานวิจัยจากกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ทําให้
มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์และนักวิจัยเพ่ิมขึ้น  

3. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่าการดําเนินงานตามพันธกิจด้าน
การบริการทางวิชาการได้เป็นอย่างดี มีการสํารวจความต้องการจําเป็นของผู้ใช้บริการ เพ่ือนํามาจัดทําเป็นแผนการ
บริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกคณะ 
รวมถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทําให้คณะศึกษาศาสตร์มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกด้าน
การจัดการศึกษา จึงได้รับความไว้วางใจให้จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4. การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่ามีการส่งเสริมและสนับสนุน
พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะที่
เป็นวิถีชีวิต โดยรณรงค์ให้อาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยตลอด
ปีการศึกษา นอกจากน้ีคณะฯ ยังจัดกิจกรรมเพ่ือหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 

การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.66 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.64 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 
3.2  
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ตารางที่ 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 

 ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 3.55 3.84 5.00 3.55 3.84 5.00 5.00 3.55 3.84 5.00 5.00 3.55 3.84 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.61 4.62 5.00 5.00 5.00 4.94 4.94 4.94 - 4.70 4.70 - 4.68 4.68 4.93 4.92 4.70 4.87 4.88 4.87 4.68 4.83 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

   มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 3.55 3.55 - 3.55 3.55 5.00 5.00 3.55 4.82 5.00 5.00 3.55 4.82 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

   มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพันธกิจ
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา  

4.61 4.62 5.00 5.00 5.00 4.90 4.89 4.90 - 4.89 4.87 - 4.87 4.87 4.89 4.88 4.89 4.89 4.82 4.81 4.87 4.83 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.02 4.02 - 4.63 4.63 5.00 5.00 4.02 4.41 4.00 4.00 4.63 4.38 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี ดี
มาก 

ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 4.61 4.62 5.00 5.00 5.00 4.84 4.83 4.84 5.00 4.23 4.28 5.00 4.35 4.39 4.94 4.93 4.23 4.67 4.81 4.80 4.35 4.64 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

ผลการประเมิน ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ด ี ด ี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ด ี ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก         
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คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่  
ละด้านสามารถสะท้อนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์  ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่าภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 3.84 คุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก สะท้อนให้เห็นระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่าภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.86  
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ได้คะแนนเฉล่ีย 4.61 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
และด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เช่นกัน หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า 
ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ได้คะแนนเฉล่ีย 4.82 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา ได้คะแนนเฉล่ีย 4.88 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ 
มีการบริหารจัดการตามพันธกิจเป็นไปด้วยดี ส่งผลให้ได้ผลผลิตได้คุณภาพระดับดีมาก 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.41 อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นผลการประเมินด้านกระบวนการ สะท้อนให้เห็นว่าคณะ
ศึกษาศาสตร์ มีกระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  รวมทั้งมีการพัฒนา
หน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
บุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.66 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.64 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตารางที่ 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 
มุมมองด้าน
การบริหาร
จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
 

ปัจจัจนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

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

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 4.86 4.83 4.86 5.00 4.03 4.17 5.00 4.03 4.17 5.00 5.00 4.03 4.59 4.88 4.86 4.03 4.51 ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดีมาก 

2. ด้าน
กระบวน 
การภายใน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.62 4.62 - 4.59 4.59 5.00 5.00 4.62 4.89 5.00 5.00 4.59 4.88 ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก ดี
มาก 

- ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

- ดีมาก 

4.ด้าน
บุคลากรและ
การแลรีนรู้
และ
นวัตกรรม 

4.22 4.25 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - 4.12 4.12 - 4.57 4.57 4.61 4.61 4.12 4.37 4.12 4.12 4.57 4.35 ดีมาก ดี
มาก 

ดี ดี ดี ดี ดี
มาก 

ดี 

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของ
ทุกมุมมอง 

4.61 4.62 5.00 5.00 5.00 4.84 4.83 4.84 5.00 4.23 4.28 5.00 4.3
5 

4.39 4.94 4.93 4.23 4.67 4.81 4.80 4.35 4.64         

ผลการ
ประเมิน 

ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดีมาก ด ี ด ี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ด ี ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ด ี ดีมาก         
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คณะศึกษาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังน้ี 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.55 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก  

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่าภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.89 คุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก โดยผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ด้านกระบวนการได้
คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต ได้คะแนนเฉล่ีย 4.52 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

3. ด้านการเงิน พบว่าภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยผล
การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านกระบวนการได้คะแนนเฉล่ีย 
5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบทั้งการหารายได้และการใช้จ่าย  

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่าภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.37...      
คุณภาพอยู่ในระดับดี โดยผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า ได้คะแนนเฉล่ีย 4.22 คุณภาพอยู่ในระดับดี ด้าน
กระบวนการได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต ได้คะแนนเฉล่ีย 4.12 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี 

การประเมินคณุภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.66 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของ             
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.64 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศกึษา (ป.5) 
 

มาตรฐาน 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
 ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐาน
ด้านศักยภาพ
และความ
พร้อมในการ
จัดการศึกษา 

4.48 4.50 5.00 5.0
0 

5.00 4.90 4.90 4.90 - 4.30 4.30 - 4.25 4.25 4.88 4.88 4.30 4.77 4.81 4.81 4.25 4.70 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

   1) ด้าน
กายภาพ 

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

ดี
มาก 

- ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

   2) ด้าน
วิชาการ 

4.22 4.25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.42 4.42 - 4.39 4.39 4.69 4.69 4.42 4.64 4.70 4.70 4.39 4.65 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

   3) ด้าน
การเงิน 

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

ดี
มาก 

- ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

- ดี
มาก 

   4) ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 4.83 4.83 4.83 - 4.24 4.24 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.24 4.81 4.83 4.83 4.18 4.67 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

2. มาตรฐาน
ด้านการ
ดําเนินการ
ตามภารกิจ
ของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.0
0 

5.00 4.78 4.75 4.78 5.00 4.21 4.27 5.00 4.37 4.43 5.00 5.00 4.21 4.60 4.82 4.80 4.37 4.60 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี
มาก 

   1) ด้านการ
ผลิตบัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 4.75 4.67 4.75 5.00 3.55 3.84 5.00 3.55 3.84 5.00 5.00 3.55 4.36 4.80 4.75 3.55 4.24 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดี 

   2) ด้านการ
วิจัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.02 4.02 - 4.63 4.63 5.00 5.00 4.02 4.51 4.67 4.67 4.63 4.65 ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม 

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 
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มาตรฐาน 
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลีย่ ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ผลการประเมิน 
 ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

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

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

   4) ด้านการ
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

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

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

เฉลี่ย
ภาพรวม 

4.61 4.62 5.00 5.0
0 

5.00 4.84 4.83 4.84 5.00 4.23 4.28 5.00 4.35 4.39 4.94 4.93 4.23 4.67 4.81 4.80 4.35 4.64         

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ดี
มาก 

ด ี ด ี ดีมาก ดี
มาก 

ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก         
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คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังน้ี 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านกายภาพ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
- ด้านวิชาการ ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.64 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมนิได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.28 คุณภาพอยู่ในระดับดี 
- ด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.51 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
- ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 5.00

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 5.00

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน 
  จุดที่ควรพัฒนา 
                  ไม่ม ี
  ข้อเสนอแนะ 

สร้างระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 
 1. อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพสูงในการทํางาน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมี
ความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการทํางานกันเป็นอย่างดี ทําให้การดําเนินงานและการติดตามงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
 2. การแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ในฝ่ายวิชาการจะยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ
มาจากตัวแทนอาจารย์จากทุกภาควิชาและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนวิชาการเข้ามา ทํางานร่วมกันเพ่ือวางแผนงาน 
ดําเนินการกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
 3. การแบ่งงานรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน  
 4. การทํางานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนและสื่อ
การเรียนรู้ เช่น การร่วมมือกับบริษัท PICO ในโครงการใช้สื่อการสอนของ TEACHER TV เป็นภาษาอังกฤษ และ 
UNESCO ในการจัดสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

5. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการต่างๆ จากคณะศึกษาศาสตร์และแหล่งทุน
ภายนอก ทําให้สามารถดําเนินกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

6.ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายวิชาการ มีการกําหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและมีการ
ประเมินผลในภาพรวมอย่างชัดเจน สามารถนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไปได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดทํา มคอ 3, 4, 5, 6 มีรายละเอียดการจัดทํามากเกินไป อาจารย์มีภาระงานมาก จึงทําให้ไม่ 

เป็นไปตามเวลาที่กําหนด 
     2. ยังขาดฐานข้อมูลด้านวิชาการเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพิจารณาและจัดสรรภาระงานให้เหมาะสมเป็นมาตรฐาน  
2. เสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการจัดทํารูปแบบ มคอ ให้กระชับ แต่ยังได้ประเด็นหรือใจความให้เพียง

พอที่จะใช้การจัดการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
  จุดแข็ง 

มีโครงการกิจกรรมที่สร้างเสริมจุดเน้นของคณะศึกษาศาสตร์คือความเป็นครูจํานวนมาก 
  จุดที่ควรพัฒนา 
       ไม่ม ี
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตที่บูรณาการจุดเน้นของคณะศึกษาศาสตร์กับอัตลักษณ์ของ 
สถาบันเพ่ือลดภาระการทํางานของอาจารย์ 

2. ควรมีโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการเข้าสู่วิชาชีพของนิสิต 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง  

     1.คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการทําหน้าที่กําหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยของคณะ รวมทั้งกํากับติดตาม
เพ่ือให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  

    2. คณะศึกษาศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
ส่งผลให้ได้คณะศึกษาศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นจํานวนมาก มีการสนับสนุนให้อาจารย์ได้
ทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน จนเป็นคณะต้นแบบของการทําวิจัยในช้ันเรียน นอกจากน้ันมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนได้ทําวิจัยเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง เพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

  3. คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ทํางานร่วมกันระหว่างอาจารย์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้เกิดการถ่ายโอนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัย  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําเสนอและเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ตลอดจนให้รางวัลสําหรับคณาจารย์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสารที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

  4. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับทางการศึกษาและมีการสํารวจการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการวิจัยอย่างแท้จริง  
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 จุดที่ควรพัฒนา 
       ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะ 
      ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

     1. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดบริการวิชาการ  
     2. มีการดําเนินงานด้านการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบต้ังแต่การศึกษาความต้องการจําเป็นของ

ผู้รับบริการ การวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการวิชาการ มีการประเมินผลการให้บริการวิชาการท่ี
ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ  กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอํานวย
ความสะดวก  พร้อมทั้งนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้บริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  
 จุดที่ควรพัฒนา 
       ไม่ม ี

ข้อเสนอแนะ 
      ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  จุดแข็ง 

      มีนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจนเก่ียวกับการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมที่อยู่ใน 
วิถีชีวิตและมีความสําคัญในบริบทของคณะศึกษาศาสตร์และดําเนินงานโครงการต่างๆอย่างต่อเน่ือง 
  จุดที่ควรพัฒนา 
  ไม่ม ี
  ข้อเสนอแนะ 
        ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

คณะศึกษาศาสตร์มีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
และนิสิต เข้ารว่มเป็นคณะกรรมการในชุดต่าง 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นด้านกายภาพของคณะศึกษาศาสตร์ด้วย 
2. การพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษไม่ต่อเน่ือง 
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 ข้อเสนอแนะ 
1. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้บุคลากร 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1.มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
2. มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณโดยคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. มีบุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถ 

  จุดที่ควรพัฒนา 
       ไม่ม ี
  ข้อเสนอแนะ 
      ไม่ม ี

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

ใช้การมีส่วนรว่มของบุคลากรทุกระดับในระบบการประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ 
  จุดที่ควรพัฒนา 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารที่ดีสอดคลอ้งกับพันธกิจ 
และการพัฒนา โดยมีการกําหนดและให้ความสําคัญในเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ข้อเสนอแนะ 
        ควรจัดใหม้ี Website ของคณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็นระบบสารสนเทศรองรับการดําเนินงานของระบบ
ประกันคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแพร่และจัดเก็บข้อมูล 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ 
มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังน้ี 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

ประเมินระดับคณะแต่ให้ภาควิชารายงานผลการดําเนินงาน 

ภาควิชาการศึกษา - -             - 

ภาควิชาพลศึกษา - - - 

ภาควิชาอาชีวศึกษา - 

 

สร้างระบบและกลไกการ
ติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจําปี 
 

ควรแต่งต้ัง

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน

ปฎิบัติการประจําปี 

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว 

- - - 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

มีกิจกรรมและโครงการให้บริการแก่

สังคมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรภายนอก

เข้าร่วมกิจกรรม โดยภาควิชามีการ

วางแผน และแนวทางการปฏิบัติที่

เป็นระบบ คณาจารย์และบุคลากร

ทุกระดับมีจิตบริการ (Service 

mind) ในการให้บริการวิชาการแก่

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย มีการบูรณาการการ

บริการวิชาการกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย และ

การปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ของ

คณาจารย์และบุคลากรได้เป็นอย่างดี 

1.การจัดเอกสารควรมีดัชนี
ให้ครบตาม SAR ที่ระบุไว้ 
2.ไม่พบเอกสารตามท่ีระบุ
ใน SAR 
3.เอกสารที่แจง้ใน SAR ไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์ ควรทํา
ความเข้าใจกับเกณฑ์
มาตรฐาน และจัดหา
เอกสารให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกัน 
4.ควรให้คณาจารย์ทุกท่านที่
รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาแต่ละ
องค์ประกอบ ศึกษาข้อมูล
หลักเกณฑ์เพ่ือจัดทํา
หลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน 

1.ควรมีรายงานการ
ประชุมของ
คณะกรรมการทุกชุด 
2.ควรตรวจสอบ
หลักฐานและเอกสารให้
ถูกต้อง สอดคลอ้งกัน
ระหว่าง SAR กับแฟ้ม
เอกสารหลักฐาน 
3. เอกสารทีแ่จ้งว่าเป็น
รายงานการประชุม ควร
จัดแยกให้ชัดเจนว่า
หลักฐานของตัวบ่งช้ีและ
องค์ประกอบใดควรรวม
เป็นแฟ้มเดียวกัน 
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ทั้งยังมีผลการวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์ได้จริง สามารถตอบสนอง

ความต้องการของทุก 

ภาคส่วน นําความรู้ ประสบการณ์

จากผู้ให้บริการวิชาการมาพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย 

รวมทั้งมีผลการประเมินความสําเร็จ

ของการบูรณาการวิชาการและนําผล

ไปปรับปรุงพัฒนาแผนการ

ดําเนินการ กระบวนการ และ

ผลสมัฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม  

5.ควรนําหลักฐานที่ต้องใช้
ในหลายองค์ประกอบใส่
แฟ้มเอกสารให้ครบทุก
องค์ประกอบ 

โรงเรียสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย           
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

1. โรงเรียนกําหนดปรัชญา 
วัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนบุคลากร
มีการรับรู้ร่วมกัน 
2. มีการกําหนดวิสัยทัศน์ โดยการ
ประชุมร่วมกันของบุคลากรทั้งใน
และนอกองค์กร 
3. มีการประชุมเพ่ือจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฏิบัติงาน 
4.  มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานเป็นระยะ
ต่อเน่ือง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
5. มีการปรับปรุงแผนงานและ
โครงการให้สอดคล้องและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

- - 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต 

ภาควิชาการศึกษา 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสตูรทุกหลักสูตรอย่าง
ชัดเจนโดยมีความทันสมัยและ

จํานวนของอาจารย์ประจําที่
ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และ

กํากับ ติดตาม
แผนพัฒนาเพ่ือส่งเสริม
ให้คณาจารย์ได้รับ
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สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. คณาจารย์มศีักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
พัฒนาผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
3.  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
4.  มคีณะกรรมการประจําหลักสูตร
ของสาขาวิชาในการบริหารติดตาม
และพัฒนาหลกัสูตรทั้งในระดับ
รายวิชาและสาขาวิชาฯ อย่าง
ต่อเน่ือง 

ศาสตราจารย์ 
 

 

ตําแหน่งผลงานทาง
วิชาการตามที่ได้วางไว้ 
 

 

ภาควิชาพลศึกษา 1. ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรที่ดี กล่าวคือ มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก
หลักสูตรของภาควิชา ที่มีโครงสร้าง
ของคณะกรรมการตามข้อกําหนด
ของ สกอ. โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตร และมี
การติดตามผลการปรับปรุงหลักสูตร 
มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. มีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนที่ดี โดยเน้นการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และมีการปรับปรุงการเรียนการสอน 
รวมทั้งให้ข้อมลูย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

 1. ภาควิชาพลศึกษาอยู่ใน
รอบของการเกษียณอายุ
ของอาจารย์รุ่นแรกๆ และมี
การรับอาจารย์ใหม่เข้ามา
ทดแทนจํานวนมาก ทําให้
สัดส่วนของอาจารย์ประจําที่
มีตําแหน่งวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. จํานวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกตํ่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนพัฒนาอาจารย์
และรับอาจารย์ใหม่ทีม่ี
วุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 
2. ดําเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนอาจารย์ให้
มีตําแหน่งทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้น 
3. มีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับ
อาจารย์อย่างเป็น
รูปธรรม 
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และอาจารย์ผูส้อนนําผลการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
นอกจากน้ันมีการบูรณาการการวิจัย
และการบริการวิชาการเข้ากับการ
เรียนการสอนซึ่งส่งผลดีอย่างมากต่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
3. มีการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและเข้าสูส่ากล 
ได้แก่การจัดการเรียนการสอน
รายวิชากิจกรรมพลศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตโครงการ
นานาชาติ 
4. มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการเรียนการสอน การ
ใช้เทคโนโลยี และการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม 
5. หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
ภาควิชาพลศึกษาเน้นและเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
จริง ในสภาพการณ์จริแท้จริง 
6. ภาควิชาพลศึกษาได้จัดต้ังศูนย์
กิจกรรมพลศึกษาที่ให้บริการวิชา
กิจกรรมพลศึกษากับนิสิตทั้ง
มหาวิทยาลัย ในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปที่ตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
7. มีการสนับสนุนให้อาจารย์ทําวิจัย
ในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 
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8. มีการนําบุคคลและหน่วยงาน/
องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 1. ทุกหลักสูตรของระดับ
บัณฑิตศึกษามุ่งเน้นการวิจัยสอดรับ
นโยบายมหาวิทยาลัย 
2. คณาจารย์ของภาควิชาฯ มีความรู้ 
และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจน
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
(สวพ.) สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศึกษา 
องค์การมหาชน (สมศ.) สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
องค์การมหาชน (สทศ.) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
(สอศ.)  

1. สัดส่วนคณาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ (รอง
ศาสตราจารย์) ยังตํ่ากว่า
เกณฑ์ 
2. ควรมีการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เป็นผลมาจากการวิจัยในช้ัน
เรียน 
 

 

1. ควรส่งเสริมให้
อาจารย์ที่มีตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอ
ตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
2. ควรมอบหมายให้ทุก
สาขาวิชาทําวิจัยในช้ัน
เรียน อย่างน้อย
สาขาวิชาละ 1 เรื่อง 

 

 

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว 

1. มีระบบกลไกการพัฒนาและ

บริหารหลักสูตรเป็นไปตามระบบ

ของมหาวิทยาลัย  

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3. มีอาจารย์ทีม่ีความชํานาญใน
สาขาวิชา ดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิดและ
เป็นกันเอง 
 

1.การส่งเสริมให้นิสิต
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
2. การส่งเสริมให้นิสิต

บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ จบ

การศึกษาภายในเวลา 2 ปี 

 

1. คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรควรกําหนด
กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิต
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. ควรจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นิสติ
บัณฑิตศึกษาภาคปกติ
ทําวิทยานิพนธ์ 
ให้เสร็จตามกําหนดเวลา
เพ่ือจบการศึกษาภายใน 
2 ปี 
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ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

1.คณาจารย์ของภาควิชาทุกท่านมี
ศักยภาพ มีความรู้ความสามารถใน
การทํางาน 
2.มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
เวลาที่กําหนดทุกหลักสูตร 
 

1.ขาดแผนการบริหาร และ
พัฒนาอาจารย์ รวมทั้งการ
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
ที่กําหนด 
2. การเขียนรานงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ควร
ช้ีแจงและอธิบายลักษณะ
การดําเนินการตามเกณฑ์
มากกว่าจะเขียนข้อความ
ลอยๆ เช่น “มีการพูดคุย”, 
“มีการประชุมสม่ําเสมอ”, 
แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏ 

- 

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

1. มีคณะกรรมการงานวิชาการของ
โรงเรียนในการบริหารติดตามและ
พัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ และมีคณะกรรมการ
งานศึกษาเด็กในการบริหารและ
พัฒนาเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเน่ือง 
2. มีคณาจารย์ทีม่ีประสบการณ์และมี
วุฒิตามตรงตามสาขาวิชาที่
รับผิดชอบ นักเรียนและผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3. ผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6, 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้สูง
กว่าระดับสังกัด ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ  
4.ได้รับความช่วยเหลือจาก

1.พัฒนาอาจารย์ 
รุ่นใหมใ่ห้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสืบ
ทอดวัฒนธรรมองค์กร
อย่างเข้มแข็ง 
2.มอบหมายให้ 
กระจายอย่างทั่วถึง 
3.ควรจัดทําแผน 
พัฒนาบุคลากรที่มีข้อมลู
เชิงประจักษ์ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 

ภาควิชาการศึกษา 1. มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเน่ือง    
2. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต
ในทุกระดับและสาขาวิชา 

- - 

ภาควิชาพลศึกษา มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตทํา
หน้าที่พัฒนาระบบและกลไกในการ
ให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารแก่นิสติ และระบบให้
คําปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตใน
ระดับปริญญาตรี  

- - 

 

ภาควิชาอาชีวศึกษา - ภาควิชาฯยังขาดการนําผล
การประเมินมาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการ 
ของนิสิต 
 

 

การเสนอโครงการ
ลักษณะเดียวกันในคร้ัง
ถัดไป ขอให้แนบผลการ
ประเมินเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงการนําผลการประเมิน
ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินโครงการ  

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว 

1. มีกระบวนการทํางาน PDCA ใน

การทํางานพัฒนานิสิตที่ครบวงจร 

2. มีการวางโครงสร้างและพัฒนา

บริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาแก่

นิสิตในคณะศึกษาศาสตร์อย่าง

ชัดเจน โดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญของ

ภาควิชาเป็นผู้ดําเนินการ และการ

สร้างคณะทํางานในการให้บริการ

1. ควรเสริมสรา้ง

สัมพันธภาพระหว่าง

คณาจารย์ และนิสิต เพ่ือ

เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้

ให้มากขึ้น 

2. ควรพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับการ
สื่อสาร และการเรียนการ

1. ใหม้ีกิจกรรมเช่ือม
สัมพันธภาพระหว่าง
คณาจารย์ และนิสิต 
2. ใหม้ีกิจกรรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นิสิตอย่างสมํ่าเสมอ 
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ส่วนหน่ึงขึ้นจากนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 

3. มีการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม

ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง 

และนําความรู้ที่ได้เรียนรู้จาก

ห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง ในบรกิารการ

ปรึกษารายบุคคล และแบบกลุ่ม ทํา

ให้นิสิตได้พัฒนาการใช้ทักษะต่างๆ 

ด้านการปรึกษาทางจิตวิทยาอย่าง

ชํ่าชอง และเช่ียวชาญมากขึ้น 

4. มีการนําองค์ความรู้จากการ

ปฏิบัติงานมาพัฒนาต่อยอดให้เกิด

กระบวนการพัฒนาตนเองเป็นวงจร

ของการเรียนรู้ และกระบวนการ

ทํางานในระยะยาว 

5. มีการสอดแทรกองค์ความรู้ในการ

พัฒนานิสิตให้แก่นิสิตในระหว่างการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพ่ือกระตุ้นและ

เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่ให้

เข้าใจกระบวนการเรียนการสอน 

การทํางานเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง 

สอนกับนิสิตให้มากขึ้น 
 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

ภาควิชามีการกําหนดแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน 
มีโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
แก่นิสิตด้านการประกันคุณภาพ  

1.ภาควิชาไม่มีเอกสารการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์
ให้แก่ศษิย์เก่า 
2.ภาควิชาไม่มีเอกสารผล
ประเมินคุณภาพการ

ภาควิชาควรมีการจัด
กิจกรรมการพัฒนานิสิต
ที่เข้มแข็ง หากมีการนํา
ผลการประเมนิ
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์การ
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การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสิต ผ่านเว็บไซต์
ภาควิชาที่มีความน่าสนใจ เช่น 
ข้อมูลทุนการศกึษา ทุนวิจัย การรับ
สมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัย
และเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่มีนิสิต
จําเป็นต้องเรียนรู้ มีการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือเป็น
แหล่งดูงานแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 

ให้บริการเรื่องการจัดทํา
ฐานข้อมูลนิสิตการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนิสิต และ
การจัดกิจกรรมการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ 
3.ภาควิชาไม่มีเอกสาร
ดําเนินการนําผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ให้บริการไปใช้เพ่ือการ
พัฒนา 
 

ให้บริการแก่นิสิตในทุก
ด้าน ภาควิชากําหนดให้
นิสิตจัดทํารายงานผล
การจัดกิจกรรม และ
นํามารายงานผลการจัด
กิจกรรม มาสังเคราะห์
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ
กิจกรรมและผลท่ีเกิดขึ้น
ในแต่ละรอบปี รวมทั้ง
จุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือ
ประกอบการจัดทําแผน
และวิเคราะห์
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในด้านที่ยังไม่
บรรลุผลเท่าทีค่วร แล้ว
นําเสนอผลให้ผู้เก่ียวข้อง
ทุกระดับ เพ่ือรวมกัน
ระดมความคิดในการ
พัฒนานิสิตผ่านกิจกรรม
นิสิตและจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
รวมทั้งมีช่องทางให้ศิษย์
เก่าได้ให้ข้อมูลเพ่ือ
ปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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โรงเรียสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

1. มีอาจารย์ประจําช้ัน อยู่ใน
ห้องเรียนจํานวน  2-3 คน  เพ่ือดูแล
ให้คําปรึกษาและปรับพฤติกรรม
นักเรียน 
2. มีเอกสาร “สัปดาห์น้ีมีอะไร” 
เพ่ือให้ข้อมูลขา่วสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน แก่อาจารย์และ
นักเรียนทุกสัปดาห์ 
3.  มีโครงการการศึกษาพิเศษ 
สําหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษ ทั้งด้านบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (พ.1)  ออทิสติก  
(พ.2) และมีวุฒิภาวะไม่สมวัย (พ.3) 
4. มีโครงการเติมเต็มศักยภาพ
สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ 
5. มีการกําหนดให้นักเรียน
ทําการศึกษาความรอบรู้เฉพาะเรื่อง 
(Senior Project) ก่อนจบหลกัสูตร 
โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 

ไม่มีการจัดกิจกรรมเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

- 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 

ภาควิชาการศึกษา  1. มีทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน
ภาควิชาแก่คณาจารย์ 
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการ
แสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก และ
สร้างสรรค์งานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ  

ผลิตผลงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือจดสิทธิบัตร 
 

 

ส่งเสริมให้อาจารย์

ผลิตผลงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค์เพ่ือจด

สิทธิบัตร 

ภาควิชาพลศึกษา 1. มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย ที่พัฒนาระบบและ
กลไกในการส่งเสริมอาจารย์ในการ
สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม

- 

 

- 
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ประเทศชาติ  
2. อาจารย์ของภาควิชามีศักยภาพ
ด้านการวิจัยสูงมาก เป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการ ทําให้สามารถแสวงหาทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้เป็น
จํานวนมาก สามารถสร้างงานวิจัยที่
มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์อย่าง
มาในการนําผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนา 
3. มีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับ
การเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการแก่สังคม รวมทั้งให้โอกาส
อาจารย์รุ่นใหม่ได้เข้าร่วมงานวิจัยกับ
อาจารย์อาวุโสที่มีศักยภาพและ
ประสบการณ์ด้านการวิจัยสูง ซึ่งเป็น
การถ่ายโอนประสบการณให้กับคน
รุ่นใหม ่

ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาฯ มีศักยภาพในการวิจัยสูง 
ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและ
ภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ 
ประจําสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
รวมทั้งให้ทุนสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และมีอาจารย์
นําเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

คณาจารย์ในภาควิชาฯ ไม่มี
การสร้างสรรค์ผลงานที่
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ 
ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน

ภายนอกหรือชุมชน 

ภาควิชาฯ ควรสร้าง
ระบบหรือกลไกที่
ส่งเสริมให้คณาจารย์
สร้างผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์  
 

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว 

มีคณาจารย์ทีม่ีความชํานาญเรื่องการ
วิจัย 
 

ขาดแผนในการพัฒนาความ
ชํานาญในการทําวิจัย
ร่วมกัน 
 

มีการประชุมและ
วางแผนในการพัฒนา
ความชํานาญในการทํา
วิจัยร่วมกัน 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

1.มีกลไกในการสนับสนุนการทําวิจัย 
2.มีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน 

สร้างเครือข่ายการวิจัย และ
แสวงหาทุนวิจัยภายนอก 

สนุบสนุนการตีพิมพ์และ
เผยแพร่งานวิจัยในระดับ
นานาชาติ 
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โรงเรียสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

1. มีคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย 
มีแผนการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมการ
วิจัยอย่างต่อเน่ือง 
2.  มีการเผยแพร่งานวิจัยแก่บุคลากร 
ต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา 
 

1.อาจารย์จะเป็นงานวิจัยใน
ช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนเป็นส่วนใหญ่  
ไม่ได้เป็นงานวิจัยเพ่ือ 
สร้างสรรค์หรอือ้างอิง 
2. ไม่มีแผนผังระบบการ
พัฒนางานวิจัย 
3. มีเงินสนับสนุนการวิจัย
น้อยและไม่ได้สัดส่วนกับ
จํานวนอาจารย์และนักวิจัย
ซึ่งมีจํานวนมาก 

1. จัดเวลาทํางานวิจัยให้
อาจารย์โดยระบุลงใน
แผนงานโรงเรียน 
2. จัดอบรม สมัมนา 
ระเบียบวิธีวิจัยให้แก่
อาจารย์เป็นระยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการ
เป็นที่ปรึกษางานวิจัย
ให้แก่นักเรียนและนิสิต 
3. จัดทําเอกสารแสดง
ระบบการพัฒนงานวิจัย 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ภาควิชาการศึกษา ภาควิชามีแผนจัดโครงการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเน่ืองทั้ง
ในส่วนของการส่งเสริมให้นิสติระดับ
บัณฑิตศึกษาดําเนินการและ
คณาจารย์เป็นผู้ดําเนินการ 

- 

 

- 

 

ภาควิชาพลศึกษา 1. มีคณะกรรมการฝ่ายบริการ
วิชาการเป็นผู้พัฒนาระบบและกลไก
การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย และส่งเสริมให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ3. มีการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการการบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

- - 
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ภาควิชาอาชีวศึกษา บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ

วิชาการด้านการประเมิน ระดับชาติ เช่น 

การได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาของ สมศ. และได้รับเชิญเป็น

กรรมการออกขอ้สอบของ สทศ. และ 

สพฐ. เป็นต้น 

การบูรณาการกิจกรรม/

โครงการ ด้านบริการวิชาการ

เข้ากับการเรียนการสอน และ

การวิจัยของภาควิชายังมีน้อย 

 แต่ละสาขาวิชาควรมี
วางแผนบูรณาการ
ระหว่างงานวิจัย การ
เรียนการสอน และ
บริการวิชาการ 

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว 

1.มีจํานวนโครงการหลายโครงการ  
(5 โครงการ) ที่สามารถสะทอ้นผล
การดําเนินงานในลักษณะของการ 
บูรณาการในด้านการเรียนการสอน
และการวิจัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
2. มี 2 โครงการท่ีสามารถบูรณาการ

งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัยอีก คือ 

   - โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ของการเข้าสู่วิชาชีพของนิสิตภาค

จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

เรื่อง การจัดบริการวิชาการในความ

ร่วมมือทางวิชาการในแผนปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็งรุ่นที่ 3 

  - โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ของการเข้าสู่วิชาชีพของนิสิต

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนวในการให้บริการทางวิชาการ

โครงการเลือกแนวทาง....วางอนาคต

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Open 

House 

1. ควรจัดบริการวิชาการที่

สามาถหารายได้มายัง

ภาควิชาฯ ให้มีจํานวน

โครงการมากขึ้น 

2.เปิดโอกาสให้เครือข่าย

ทางวิชาชีพมาดําเนินการ

ร่วมกันเปิดโอกาสให้

เครือข่ายทาง 

 

แต่ละโครงการควรมี
ผู้รับผิดชอบเป็น
คณะทํางานร่วมกัน 
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ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

ภาควิชามีการบริการวิจัยแก่สังคมที่
เป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของ
ภาควิชา มีขั้นตอนการบริการ
วิชาการอย่างเป็นระบบ มีความ
เช่ือมโยงการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในภาควิชาและ
นิสิต เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
และเผยแพร่ประสบการณ์ผ่านสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา
จัดทําฐานข้อมลูการบริการวิชาการสู่
สาธารณะ 

- โครงการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจแก่นิสิตด้าน
การประกันคุณภาพ ควร
ระบุวันเวลาการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจน 
เพ่ือนําไปใส่ในแผนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
นิสิตของปีต่อไป 

โรงเรียสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

1.มีคณะกรรมการบริการวิชาการ มี
แบบแผนมหีลกัสูตรการฝึกอบรมและ
มีการประชาสมัพันธ์ ให้สาธารณชน
ทราบ 
2. อาจารย์มีความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียน ทําให้มคีวามมั่นใจใน
การถ่ายทอดแนวคิด และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนเป็นพ่ี
เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีคณะกรรมการงานศึกษาดูงาน 
และวิเทศสมัพันธ์เพ่ือดําเนินงานให้ 
บริกาและสถาบันต่าง ๆ ที่มาศึกษาดู 
งานทั้งในและต่างประเทศ 
4.งานส่งเสริมความถนัด ความสนใจ 
และความสามารถพิเศษ  สามารถสน
อกความต้องการของเด็กและ
ผู้ปกครอง ทั้งภายในโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน 

ผู้รับบริการมีจาํนวนมากทํา

ให้บุคลากรมีภาระงานเพ่ิมขึ้น

ส่งผลกระทบต่อภาระงาน

ประจํา 

กําหนดขอบเขตช่วงเวลา
ในการให้บริการแก่สังคม 
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5.โรงเรียนให้การสนับสนุน 
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ดําเนินงานเป็นอย่างดี 

องค์ประกอบที ่6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ภาควิชาการศึกษา  ภาควิชามีกิจกรรมและโครงการฯที่
ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนา
เอกลักษณ์ ศลิปวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  และมีการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และการพัฒนานิสิต 

- 

 

- 

 

ภาควิชาพลศึกษา 1. มีระบบและกลไกรวมท้ังมี
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. มีการบูรณาการการดําเนินงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 
2. มีการเผยแพร่กิจกรรมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
3. มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกจิกรรมนิสิต 
4. มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกจิกรรมนิสิต 

- 

 

- 

 

ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชามีการบูรณาการ 

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เข้ากับการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 

1. ภาควิชาฯ ควรเพ่ิมช่อง
ทางการเผยแพร่โครงการ/
กิจกรรม/ด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

1. เพ่ิมช่องทางการ
เผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและ
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 สาธารณชนให้มากขึ้น 
2. ภาควิชาฯ ควรนําผลการ
ประเมินโครงการ/กิจกรรม/
ไปปรับปรุงการบูรณาการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรม
นิสิต 
 

วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน เช่น 
facebook, website 
ภาควิชา 
2. นําผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม/ไป
ปรับปรุงการบูรณาการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิตให้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม 

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ 
แนะแนว 

1. มีการจัดการเรียนการสอนที่
เช่ือมโยงกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนิสิต 
2. มีบุคลากรทีม่ีผลงานเป็นที่
ประจักษ์อย่างต่อเน่ือง 

ยังขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในระดับภาควิชา 
 

ควรมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบโดยตรงใน
ระดับภาควิชา 
 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

ภาควิชามีการกําหนดระบบกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม
การปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับ
รวมทั้งนิสิต สง่ผลให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีงามขององค์กรในด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ไม่มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

 

ควรมีพัฒนาการ
ประเมินผลการประเมิน
ความสําเร็จของการบูร
ณาการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต นําผลการ
ประเมินไปบูรณาการ
การเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการ PDCA 
เขียนแผนปรับปรุงและ
พัฒนาต่อเน่ืองทุกปี 
นําไปสู่การสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและ
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วัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

โรงเรียสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

1. มีคณะกรรมการดําเนินงานทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและกจิกรรม
นักเรียนเพ่ือจัดระบบแผนงานการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีนาฏศิลป์ และ
งานชมรมนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการ
เผยแพร่ลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและ
นอกประเทศอย่างต่อเน่ือง 
3. ติดตามประเมินผลการจัด 
กิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ และนํา 
การประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

- - 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

ภาควิชาการศึกษา 1. ภาควิชามีระบบการบริหารจัดการที่
มุ่งให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมทั้งอาจารย์และ
บุคลากรทั้งในแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ มีระบบการประเมิน
ผู้บริหารภาควิชาอย่างเป็นทางการทั้ง
ในระดับคณะและภาควิชา เพ่ือนําผล
การการประเมินมาปรับปรุงการบริหาร
ภาควิชาให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
2. มีระบบกลไกการจัดการความรู้ที่
คณาจารย์และนิสิตสามารถไปศึกษา
หาความรู้ได้ตลอดเวลาครบทุก
สาขาวิชา 
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ภาควิชาพลศึกษา 1. มีการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ และมแีผนกลยุทธ์ที่มี
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย 
และงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มี
คุณภาพสูง 
2.มีระบบและกลไกการจัดการ

ความรู้และการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือ

การบริหาร 

- - 

 

ภาควิชาอาชีวศึกษา 1. ผู้บริหารภาควิชาฯ มีความมุ่งมั่น
ในทํางานร่วมกับบุคลากรและ
คณาจารย์ภายในภาควิชาฯ 
2. พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ จัดทําห้องประชุม
ภาควิชาฯ เพ่ือรองรับวัตถุประสงค์
การประชุมที่หลากหลาย, ปรบัสภาพ
ห้องธุรการเพ่ือความสะดวกในการ
ให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากรและ
นิสิต และเพ่ิมคอมพิวเตอร์ให้แต่ละ
สาขาวิชาเพ่ือส่งเสริมการเรยีนรู้
ร่วมกันของนิสิตและอาจารย์อันจะ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้วย
งบพัฒนาบุคลากรคนละ 5,000 บาท
ต่อปี โดยสามารถเก็บสะสมได้ 3 ปี
ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อ 3 ปี
และส่งเสริมคณาจารย์ให้พัฒนา
ตําแหน่งวิชาการ รวมถึงการ
สนับสนุนให้ไปบริการวิชาการ
ภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และนํามาประยุกต์ใช้ในภาควิชาฯ 
ได้ตามความเหมาะสม 

1. ความเสี่ยงด้านการนํา
ระบบการเงินและการ
บริหารจัดการใหม่มาใช้ อาจ
ขาดความต่อเน่ืองด้านการ
บริหารจัดการภาควิชา 
2. ยังขาดระบบสารสนเทศ/

การรวบรวมและจัดเก็บ

ข้อมูลของภาควิชา

อาชีวศึกษาที่ช่วยในการ

ตัดสินใจ  

 

1. จัดอบรมการใช้ระบบ
การเงินและการบริหาร
จัดการใหม่ และนํามา
ถ่ายทอดให้บุคลากรทุก
ท่านทราบ  
2. จัดทําระบบ
สารสนเทศ/ระบบ
ฐานข้อมูลของภาค
อาชีวศึกษาที่
นอกเหนือจากระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับ
งานประกันคุณภาพ 
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 4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษา เรียนรู้ตามความสนใจและ
ความเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้ทํา
ผลงานวิจัยจากงานประจําที่ทําอยู่ 
(Routine to Research) 
5. มีการจัดทําระบบการจัดการ
ความรู้ 1 KM ต่อ 1 หน่วยงาน ด้วย
การจัดการและจัดทําคู่มือการจัดการ
ความรู้สอดคลอ้งตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
6. การจัดทําประกันคุณภาพโดย
คณาจารย์ในภาควิชาฯ มีส่วนร่วมใน
การจัดทําตัวบ่งช้ีต่างๆ ตาม
องค์ประกอบต่างๆ 
7. ภาควิชาฯ ให้การสนับสนุนในการ
ขอตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์
ภายในภาควิชาอาชีวศึกษา 
8. คณาจารย์มคีวามรู้และมี
ความสามารถ ได้รับเชิญไปเป็น
วิทยากร ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิของหลาย
หน่วยงาน 

  

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ 
แนะแนว 

1. ได้มีการพัฒนาและจัดทํา การ
จัดการเรียนรู้ของทั้งคณาจารย์ และ
นิสิตเพ่ิมมากย่ิงขึ้นรวมทั้งยังมีการ
จัดการเรียนรู้ โดยผ่านช่องทาง 
Online คือ Facebook  ในช่ือ
จิตวิทยาการศึกษาและ 
การแนะแนว มก. บางเขน 

คณะกรรม 

การจัดการเรียนรู้ของ

ภาควิชาฯยังดําเนินการได้ไม่

ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ 

ควรให้นิสิตของภาควิชา
ฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ 
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 2. มีความร่วมมือภายในโดยการ
ร่วมกันจัดการเรียนรู้กับ
คณะกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
คณะศึกษาศาสตร์ 

  

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

มีวิสัยทัศน์ในการดําเนินงาน และ
การบริหารภาควิชาสอดคล้องกับ
นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ควรมีโครงการหรือกิจกรรม
ในการพัฒนาสถาบันสู่การ
เรียนรู้ในด้านทักษะการผลิต
บัณฑิต และการวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการ
ดําเนินงาน 

 

1.ควรมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศของ
ภาควิชา 
2.ควรปรับ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานชุดต่างๆ ให้มี
ความกระชับ และ
ครอบคลุมภารกิจที่
ชัดเจน 
3.ควรมีการรายงานทาง
การเงินและงบประมาณ
ให้บุคลากรรับทราบใน
การประชุมภาควิชาฯ 

โรงเรียสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

1.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ตามลําดับช้ัน มีการทํางานเป็นทีม 
2. ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนการ
ดําเนินงานจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนอย่าง
สม่ําเสมอ 
3.มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

บุคลากรยังขาดทักษะในการ
นําเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ขาดกําลังคนที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญ 
ในการดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- 
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องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ 

ประเมินระดับคณะแต่ให้รายงานผลการดําเนินการ 

ภาควิชาการศึกษา - - - 

 

ภาควิชาพลศึกษา - 

 

- 

 

- 

 

ภาควิชาอาชีวศึกษา มีการติดตามการใช้จ่ายเงินอย่าง
ต่อเน่ืองโดยมีการรายงานด้าน
การเงินในการประชุมภาควิชา 
อาชีวศึกษา 
 

การรับ-ส่งเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ่ายของคณาจารย์ 
ให้ตรงตามระยะเวลาที่
กําหนด เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มและ
อัตราการเบิกจ่ายเงินใน
บางส่วน จึงทําให้เกิดความ
ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน
เกิดการดําเนินการล่าช้า 

ควรประชุม/สัมมนา

ช้ีแจงระเบียบการเงินใน

การเบิกจ่ายให้แก่

คณาจารย์เพ่ือทราบและ

ถือปฏิบัติ 

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ 
แนะแนว 

- - - 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

- - - 

โรงเรียสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

- - - 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ภาควิชาการศึกษา  1. ภาควิชามีการดําเนินการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยอาจารย์
และบุคลากรของภาควิชามีส่วน
รับผิดชอบร่วมกันทําให้ภาควิชาได้
ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในการ
ดําเนินการเพ่ือนํามาพัฒนาการ

- 

 

- 
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ทํางานตามภารกิจของภาควิชาให้ดี
ขึ้น  
2. ภาควิชามีการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอก 

ภาควิชาพลศึกษา 1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารการศึกษาที่ดีและ
สอดคล้องกับพันธกิจและการพัฒนา
ภาควิชา โดยมีการกําหนดและให้
ความสําคัญในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
2. มี Website ของภาควิชาพล
ศึกษา ที่เป็นระบบสารสนเทศที่
รองรับการดําเนินงานของระบบ
ประกันคุณภาพ 

- 

 

- 

 

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในภาควิชาฯ 
ทุกคน มคีวามมุ่งมั่นต้ังใจในการ
ทํางานประกันคุณภาพที่ได้รับ
มอบหมาย และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ 

 ภาควิชาควรมีแนวปฏิบัติที่
ดีเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

 

คณะกรรมการบริหาร

ภาควิชาฯ ดําเนินการ

พิจารณาหาแนวทางใน

การปฏิบัติที่ดีของงาน

ประกันคุณภาพ 

ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว 

1. ภาควิชาฯดําเนินการตามนโยบาย
ของคณะและมหาวิทยาลัย ตาม
ระบบและกลไกประกันคุณภาพ 
2. ภาควิชาฯเข้ารับการประเมิน
คุณภาพเป็นประจําทุกปีต้ังแต่ปี 
2547 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

- - 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

มีระบบสารสนเทศ (Dropbox) เพ่ือ
สนับสนุนงานประกันคุณภาพ 
 

พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพให้มีความ
ชัดเจน โดยให้บุคลากรทุก
คนได้มีส่วนร่วม 

1.ควรให้ความรู้เพ่ิมเติม
ในเรื่องการประกัน
คุณภาพ และให้บุคลากร
ทุกคนได้อบรมหลักสูตร
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เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพ 
2. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การประกันคุณภาพให้
เป็นต้นแบบเพ่ือเผยแพร่
หน่วยงานต่างๆ 
3.ควรจัดเรียงเอกสารให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี 

โรงเรียสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษา 

1.โรงเรียนสาธิตฯ ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รอบที ่1 รอบที่ 2 และ รอบ
ที่ 3  อยู่ในระดับดีและดีมาก 
2. งานทุกงานของโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในโดยทุกงานมีการรายงาน
ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ประเมินผลการดําเนินงานและจัดทํา
รายงานประจําปี ทุกปีการศึกษา 

ลักษณะงานของโรงเรียนซึ่ง
มุ่งเน้นจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทําให้ไม่สามารถ
เก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีที่ทาง
มหาวิทยาลัย 
 กําหนดได้ในบางด้าน   
2. การจัดหลักสูตรไม่
ครบถ้วนตามท่ีระบุใน SAR 

1.การกําหนดเกณฑ์ตัว
บ่งช้ีควรแจ้งให้โรงเรียน
ทราบในต้นปีการศึกษา
เพ่ือให้สามารถ
เตรียมการเก็บข้อมูลได้
ตามกําหนดเวลา     2.
จัดเอกสารให้ครบถ้วน 
เช่น นําเอกสารที่อ้างถึง
ในรายงานการประชุมมา
ประกอบการประเมิน 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1. ได้มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เฉพาะของสํานักงานเลขานุการแยก
ออกจากของคณะศึกษาศาสตร์ ตาม
แนวทางของสํานักประกันคุณภาพ ที่
แจ้งมาภายหลัง ถึงแม้ว่าจะให้เริ่ม
ดําเนินการในปี 2556 แต่ได้ทดลอง
ดําเนินการในปีน้ี เพ่ือให้สามารถ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปี 2556 
ให้ดีขึ้น 
2. สามารถเพ่ิมการดําเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 1 ได้  (ซึ่งปีทีแ่ล้วขอ
ไม่ประเมิน) ถงึแม้จะมีเวลาไม่

บุคลากรระดับหน่วยงานยัง
ไม่ได้รับความรู้เก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพเพียงพอ 
เพราะไม่สามารถจัดเวลาให้
ความรู้ที่เหมาะสมได้ 
 

ควรจัดเวลาและตัว
บุคคลให้ได้รับความรู้ใน
การทําแผนกลยุทธ์ให้
พอเพียงที่จะสามารถ
ดําเนินการได้ครบทุก
ภารกิจ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

พอที่จะทําให้ครบทุกเกณฑ์มาตรฐาน 
แต่ก็ทําให้เห็นแนวทางในการ
ดําเนินงานในปีต่อไป  

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ได้
อย่างสวยงาม 
 

ควรพัฒนาและปรับปรุงงาน
อย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอเพ่ือ
สร้างความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ 
 

ให้นําผลการประเมิน
คุณภาพมาพิจารณา
จัดทําแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงงานเพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ 

องค์ประกอบที ่3 การบริการและการจัดการ 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1. บุคลากรทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ  
2. บุคลากรมศีกัยภาพ มีความรัก
องค์กร มีการนําความรู้ที่ได้พัฒนามา
ปฏิบัติงานจริง 
3. มีการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ 

ควรปรับปรุงวิธีการประเมิน
ผู้บริหารให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ 

- 

องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

สํานักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์มผีลการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุ ดีเย่ียม มีการ
จัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ ผู้บริหารสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจได้ 

- - 

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักงานเลขานุการ
คณะ 

1.มีการถ่ายทอดแผนงานประกัน
คุณภาพ 
2.มีการปรับปรุงงานตามวงจร PDCA 
อย่างน้อยสองงาน 
 

ยังไม่มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้บุคลากร
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพภายในคณะ 

ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลากรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก
คณะ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์ ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 
19 – 20 กรกฎาคม 2555 น้ัน คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรบัปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึง่มีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 
จํานวน 20 กิจกรรม และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรบัปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 18 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 1 กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ 1 กิจกรรม รายละเอียดดังน้ี
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4.1 ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554  
คณะศึกษาศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2555 
1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์

ตนเอง 
3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 

งบประมาณ 
7. 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม        

1.ควรผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น โดยมีกลไกสร้าง
แรงจูงใจในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
ได้แก่ การสนับสนุนทุนในการทํา
ผลงานวิจัยของอาจารย์ให้มากขึ้น การ
ให้รางวัล และควรนําข้อมูลในบันทึกการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ของภาควิชาต่างๆ มาจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรในระดับคณะ 

ดําเนินการได้ 1. จัดทําแผนพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
2. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
2. การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

1. มีแผนพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
2. มีทุนวิจัยสําหรับ    
คณาจารย์เพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
3. มีคณาจารย์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

100,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 
 

2.ควรมีการประเมินผลสําเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง  

ดําเนินการได้ ประเมินผลของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนและนําผลมา
ปรับปรุง 

โครงการวิจัยประเมินผล
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

มีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปรับปรุง
แล้ว 

30,000 บาท ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร  
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ  
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 
งบประมาณ 

7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

3.ควรมีระบบติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ดําเนินการได้ สร้างกลไกให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนามาดําเนินการจัดการ
ความรู้และรายงานการนําไปใช ้

โครงการจัดการความรู้ มีคลังความรู้จากผู้
ได้รับทุนคณะและ
ทราบการนําความรู้ ไป
ใช้ 

30,000 บาท ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
รองคณบดีฝ่าย
สิทธิประโยชน์และ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 

4.ควรจัดให้มีระบบกลไกการส่งเสริมให้
นิสิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ ที่เป็นส่วนกลางของ
คณะ 

ดําเนินการได้ ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําวิชา
มอบหมายงานให้นิสิตเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
 

การสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
สําหรับนิสิตที่นําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

1. จํานวนนิสิตเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
2. จํานวนนิสิตที่ 
นําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ 
3. จํานวนเงินทุน
ค่าลงทะเบียนของนิสิต
ที่ไปนําเสนอผลงาน
วิชาการ 
 

30,000 บาท ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

5.การรับรองการใช้ประโยชน์อาจ
ดําเนินการในรูปแบบของการสํารวจ
การใช้ประโยชน์และนําผลไปปรับปรุง
ต่อไป 

ดําเนินการได้ 1.พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์
ของงานวิจัยต่อการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาชุมชน 
2.ให้มีแบบรายงานการนํา
ผลงานวิจัยไปใชใ้นการเรียน    
การสอน 

กิจกรรมสํารวจการใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย 

1. มีข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย 
2. มีหลักฐานการ
รับรองการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 

20,000 บาท ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
สิทธิประโยชน์และ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 
งบประมาณ 

7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

6.คณะมีงานวิจัยจํานวนมากแต่การ
ตีพิมพ์เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การรับรองยังมีจํานวนน้อย (ได้คะแนน
ตัวบ่งชี้ สมศ. 7 เพียง 1.24 คะแนน) 

ดําเนินการได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ตีพิมพ์งานวิจัยเป็นผลงานทาง
วิชาการมากขึ้น 
 

โครงการเขียนบทความ
ทางวิชาการลงตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 

จํานวนงานวิจัยและ
งานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์อย่างน้อย ปีละ 
10 เรื่อง 
 

20,000 บาท 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 

7.การจัดเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในยังไม่
สอดคล้อง และครบถ้วนกับข้อมูลใน
รายงานการประเมินตนเองรวมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่มีการอ้างต่อไม่
ปรากฏสําเนาทําให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ 

ดําเนินการได้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
เอกสารการประกันคุณภาพตาม
องค์ประกอบเพื่อดําเนินการและ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําเอกสารการประกัน
คุณภาพตามองคป์ระกอบ
เพื่อดําเนินการและ
ตรวจสอบ 

เอกสารมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลใน
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

- ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
หัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8.คณะควรดูแลความปลอดภัยภายใน
เพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มกล้องวงจรปิด    
การเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 

ดําเนินการได้ รวบรวมข้อมูลการดูแลรักษา
ความปลอดภัยภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ วิเคราะห์ 
จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มมาตรการรักษา
ความปลอดภัย 

มาตรการดูแลความ
ปลอดภัยภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์มี
มาตรการดูแลความ
ปลอดภัย 

30,000 บาท ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
หัวหน้าหน่วย
อาคาร สถานที่ 
และยานพาหนะ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 
งบประมาณ 

7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1        

1.ควรนําแผนปฏิบัติงานของคณะ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2555–2559 มา
ทบทวนเพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี และแผนพัฒนาการอุดมศึกษาอีกทั้ง
ควรกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของตัว
บ่งชี้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 

ดําเนินการได้ 1. การจัดสัมมนาทบทวน
ความสอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ 
2. มีการกําหนดตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ใน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจําป ี

1.โครงการสัมมนาทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ 
2. การประชุมกําหนด 
ตัวบ่งชี้และค่าเปา้หมายใน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจําป ี

1.แผนปฏิบัติงาน คณะ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 
2555-2559 มีความ
สอดคล้องกับแผนอื่นๆ  
2. มีตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายในแผน     
กลยุทธ์และแผน 
ปฏิบัติงานประจาํปี 

50,000 
บาท 

ตลอดปี 
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการ 
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 2        

1.ควรผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นโดยมีกลไกสร้างแรงจูงใจ
ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ การ
สนับสนุนทุนในการทําผลงานวิจัยของ
อาจารย์ให้มากขึ้น การให้รางวัล 

ดําเนินการได้ 1.แต่งตั้งกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์เพื่อ
ผลักดันการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 
2.สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

โครงการให้ทุนวิจัยเพื่อการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ
ภายใต้กองทุนพัฒนาอาจารย์ 

คณาจารย์ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น   
ปีละ 5 คน 

100,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 

2.ควรนําข้อมูลในบันทึกการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ของภาควิชา
ต่างๆ มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน
ระดับคณะ 
 

ดําเนินการได้ จัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์
เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

มีแผนพัฒนาคณาจารย์
เพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

- ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 
งบประมาณ 

7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

3.ควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
และนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

ดําเนินการได้ 1.ประเมินผลของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนและนําผลมา
ปรับปรุง 
2.พัฒนาระบบการทําวิจัย
และพัฒนาประสิทธิภาพการ
พัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการวิจัยประเมินผลการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 
 

มีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปรับปรุง
แล้ว 
 

30,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

4.ระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนยังไม่สมบูรณ์ เพราะทางคณะยังไม่ได้
ติดตามถึงการนําไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ดําเนินการได้ สร้างกลไกให้บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนามาดําเนินการ
จัดการความรู้และรายงาน
การนําไปใช้ 

โครงการจัดการความรู้ มีคลังความรู้จากผู้
ได้รับทุนคณะและ
ทราบการนําความรู้ 
ไปใช้ 

30,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
รองคณบดีฝ่าย
สิทธิประโยชน์และ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 

5.ควรจัดให้มีระบบกลไกการส่งเสริมให้
นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัยหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติที่เป็นส่วนกลางของคณะ 

ดําเนินการได้ ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําวิชา
มอบหมายงานให้นิสิตเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
 

การสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
สําหรับนิสิตที่นําเสนอผลงาน
วิชาการ 

1. จํานวนนิสิตเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ 
2. จํานวนเงินทุน
ค่าลงทะเบียนของนิสิต
ที่ไปนําเสนอผลงาน
วิชาการ 

30,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 
งบประมาณ 

7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

6.ควรจัดหาปัจจัยเกื้อหนุนด้านหนังสือ 
วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาที่
เปิดสอนเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับปริญญา
ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกรวมทั้ง
จัดหาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่แยก
จากกันและปรับปรุงระบบสัญญาณ
เครือข่าย 

ดําเนินการได้ 1. สํารวจสภาพและความ
ต้องการของอาจารย์และนิสิต
ที่เกี่ยวกับวารสาร วิชาการ 
หนังสือตํารา 
2. สํารวจสภาพปัญหาการใช้
ระบบสัญญาณเครือข่ายไร้
สายและปรับปรุงระบบ
สัญญาณเครือข่าย 

1. โครงการสํารวจสภาพและ
ความต้องการของอาจารย์
และนิสิตที่เกี่ยวกับ
วารสารวิชาการ หนังสือ
ตํารา 
2. สํารวจสภาพปัญหาการใช้
ระบบสัญญาณเครือข่ายไร้
สาย 

1. มีวารสารและ
หนังสือตรงตามความ
ต้องการใช้งานของ
อาจารย์และนิสิต 
2. ความครอบคลุมของ
พื้นที่ที่สามารถใช้
บริการระบบสัญญาณ
เครือข่ายไร้สายได้ 

200,000 
บาท 
 
 
50,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 
 

รองคณบดีฝ่ายสื่อ
นวัตกรรมการสอน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 3    ไม่มี        

องค์ประกอบที่ 4        

1.การรับรองการใช้ประโยชน์อาจ
ดําเนินการในรูปแบบของการสํารวจการใช้
ประโยชน์และนําผลไปปรับปรุงต่อไป 

ดําเนินการได้ 1.พัฒนาระบบการใช้
ประโยชน์ของงานวิจัยต่อการ
จัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาชุมชน 
2.ให้มีแบบรายงานการนํา
ผลงานวิจัยไปใชใ้นการเรียน   
การสอน 

กิจกรรมสํารวจการใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย
ประจําปี 

1. มีข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย
ประจําปี 
2. มีหลักฐานการ
รับรองการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 

20,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
สิทธิประโยชน์และ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

2.ควรเพิ่มมาตรการส่งเสริมการยื่นจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเนื่องจากในรอบ
ปีที่ผ่านมามีการยื่นมาแล้วแต่ในรอบปี 
2554 ยังไม่มีการยื่นจด  

ดําเนินการได้ 1. จัดทํามาตรการส่งเสริม
การยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 
2. พัฒนาระบบส่งเสริมการยื่น
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

มาตรการส่งเสริมการยื่นจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

จํานวนการยื่นจดสิทธิ 
บัตรหรืออนุสิทธิบัตร
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

10,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
สิทธิประโยชน์และ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
หัวหน้าภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 
งบประมาณ 

7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

3.คณะมีงานวิจัยจํานวนมากแต่การตีพิมพ์
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรอง
ยังมีจํานวนน้อย (ได้คะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. 
7 เพียง 1.30 คะแนน) 

ดําเนินการได้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ตีพิมพ์งานวิจัยเป็นผลงานทาง
วิชาการมากขึ้น 
 

โครงการเขียนบทความทาง
วิชาการลงตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

จํานวนงานวิจัยและ
งานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์อย่างน้อย ปีละ 
10 เรื่อง 

20,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 5     ไม่มี        

องค์ประกอบที่ 6 

1.เอกสารหลักฐานที่มีการอ้างต่อไม่
ปรากฏสําเนาทําให้ยากต่อการตรวจสอบ 
ควรทําสําเนาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจาก
เอกสารต้นฉบับ เช่น หน้าปก และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานยืนยันในเกณฑ์ข้อ
นั้น 
 

ดําเนินการได้ พัฒนาระบบการเก็บเอกสาร
เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พัฒนาระบบการเก็บเอกสาร
เพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มีระบบการเก็บ
เอกสารเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

10,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
หัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 7        

1.ควรดูแลความปลอดภัยภายในเพิ่มขึ้น 

เช่น การเพิ่มกล้องวงจรปิด การเพิ่ม

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ดําเนินการได้ รวบรวมข้อมูลการดูแลรักษา
ความปลอดภัยภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ วิเคราะห์ 
จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มมาตรการ
รักษาความปลอดภัย 

มาตรการดูแลความปลอดภัย
ภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์มี
มาตรการดูแลความ
ปลอดภัย 

30,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
หัวหน้าหน่วย
อาคาร สถานที่ 
และยานพาหนะ 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           285 

1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 
งบประมาณ 

7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 8        

1.ยังไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
ชัดเจน ดังนั้น คณะควรมีการจัดทําแผน
กลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน โดยมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินใน
ปัจจุบัน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค) และนําข้อมูลมาจัดทําแผน   กล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน ที่มีการกําหนดตัว
บ่งชี้ และเป้าหมาย อีกทั้งกําหนด
ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 

ดําเนินการได้ 1. จัดระบบข้อมูลทางการเงิน
เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ประจําคณะเป็นประจําทุก
เดือน 
2. จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านการเงินและรวบรวม
เป็นกลยุทธ์ทางการเงิน 

1. จัดระบบข้อมูลทาง
การเงิน 
2. จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านการเงินและทํา 
กลยุทธ์ทางการเงิน 

ได้ระบบข้อมูลทาง
การเงินและกลยุทธ์
ทางการเงิน 

20,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
หัวหน้างานคลัง
และพัสดุ 

องค์ประกอบที่ 9 

1.ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะให้ชัดเจนเพื่อ
สะท้อนผลความสําเร็จของการผลิตบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 
 

ดําเนินการได้ จัดให้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด     อัต
ลักษณ์ของคณะ 

โครงการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
อัตลักษณ์ของคณะ 

ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ 

10,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
 

2.ควรนําผลการประกันคุณภาพมา
เชื่อมโยงกับแผนการดําเนินงาน / ผลการ
ดําเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลการดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

ดําเนินการได้ ทบทวนและปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานโดยพิจารณาจาก
ผลการประกันคุณภาพที่
เชื่อมโยงกับแผนการ
ดําเนินงาน  
 
 

โครงการติดตามผลการ
ดําเนินงานและทบทวนแผน
กลยุทธ์ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี ้

10,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           286 

1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์
ตนเอง 

3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. 
งบประมาณ 

7. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

3.การจัดเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในยังไม่สอดคล้อง 
และครบถ้วนกับข้อมูลในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

ดําเนินการได้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
เอกสารการประกันคุณภาพ
ตามองค์ประกอบเพื่อ
ดําเนินการและตรวจสอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
เอกสารการประกันคุณภาพ
ตามองค์ประกอบเพื่อ
ดําเนินการและตรวจสอบ 

เอกสารมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลใน
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

10,000 
บาท 

ตลอดปี
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
หัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
 คณะศึกษาศาสตร ์

รายงาน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2556 
1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
3. ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม        

1.ควรผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยมีกลไกสร้าง
แรงจูงใจในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนทุนใน
การทําผลงานวิจยัของอาจารย์ให้มาก
ขึ้น การให้รางวัล และควรนําข้อมูลใน
บันทึกการขอตําแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ของภาควิชาต่างๆ มาจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรในระดับคณะ 

1. จัดทําแผนพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
2. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 

1. การจัดทํา
แผนพัฒนาคณาจารย์
เพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 
2. การสนับสนุนทุน
วิจัยเพื่อการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

1. มีแผนพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
2. มีทุนวิจัยสําหรับ    
คณาจารย์เพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
3. มีคณาจารย์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้น 

1. มีการสํารวจข้อมูลเพื่อ
นําไปจัดทําแผนพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการและ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ ปี 
2553 - 2556 
2.มีกองทุนพัฒนา
อาจารย์เพื่อสนับสนุนให้
คณาจารย์ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
3.จัดโครงการพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

100 100,000 
บาท 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.
งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

2.ควรมีการประเมินผลสําเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง  

ประเมินผลของแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
และนําผลมาปรับปรุง 

โครงการวิจัย
ประเมินผลแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

มีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่
ปรับปรุงแล้ว 

มีโครงการวิจัย เรื่อง การ
ประเมินแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ ซึ่ง
จัดทําโดยหน่วยการ
เจ้าหน้าที่  

100 30,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
บริหาร รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ  

3.ควรมีระบบติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

สร้างกลไกให้บุคลากรที่
ได้รับการพัฒนามา
ดําเนินการจัดการความรู้
และรายงานการนําไปใช้ 

โครงการจัดการความรู้ มีคลังความรู้จากผู้
ได้รับทุนคณะและ
ทราบการนําความรู้ 
ไปใช้ 

1.จัดโครงการจัดการ
ความรู้โดยให้อาจารย์ที่
ไปรับการอบรมทั้งในแล
ต่างประเทศมาถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้
กับเพื่อนอาจารย์  
2.สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมประชุม ฝึกอบรม  
3.มีแบบฟอร์มรายงาน
การสรุปผลการฝกึอบรม 
ดูงานและให้ผู้ได้รับการ
ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา
บุคลากร  

100 30,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
รองคณบดีฝ่าย
สิทธิประโยชน์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

4.ควรจัดให้มีระบบกลไกการส่งเสริม
ให้นิสิตระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ ที่เป็น
ส่วนกลางของคณะ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจํา
วิชามอบหมายงานให้นิสิต
เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 

การสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุมทาง
วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
สําหรับนิสิตที่นําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

1. จํานวนนิสิตเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ 
2. จํานวนนิสิตที่ 
นําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ 
3. จํานวนเงินทุน
ค่าลงทะเบียนของนิสิต
ที่ไปนําเสนอผลงาน
วิชาการ 

อาจารย์ประจําวิชาได้
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล
และสนับสนุนให้นิสิตเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ 

100 30,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

5.การรับรองการใช้ประโยชน์อาจ
ดําเนินการในรูปแบบของการสํารวจ
การใช้ประโยชน์และนําผลไป
ปรับปรุงต่อไป 

1.พัฒนาระบบการใช้
ประโยชน์ของงานวิจัยต่อ
การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาชุมชน 
2.ให้มีแบบรายงานการนํา
ผลงานวิจัยไปใชใ้นการ
เรียน การสอน 
 
 
 
 

กิจกรรมสํารวจการใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย 

1. มีข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของ
งานวิจัย 
2. มีหลักฐานการ
รับรองการใช้
ประโยชน์จาก
งานวิจัย 

1.จัดทําแบบฟอร์มสํารวจ
การใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัย และ
ประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ทราบทั่งถึงกัน 

100 20,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
สิทธิประโยชน์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

6.คณะมีงานวิจัยจํานวนมากแต่การ
ตีพิมพ์เป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการรับรองยังมีจํานวนน้อย (ได้
คะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. 7 เพียง 1.24 
คะแนน) 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การตีพิมพ์งานวิจัยเป็น
ผลงานทางวิชาการมาก
ขึ้น 
 

โครงการเขียน
บทความทางวิชาการ
ลงตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

จํานวนงานวิจัยและ
งานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์อย่างน้อย 
ปีละ 10 เรื่อง 
 

จัดโครงการอบรมการ
เขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

100 
 

20,000 บาท 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 

7.การจัดเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในยังไม่
สอดคล้อง และครบถ้วนกับข้อมูลใน
รายงานการประเมินตนเองรวมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่มีการอ้างต่อไม่
ปรากฏสําเนาทําให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําเอกสารการประกัน
คุณภาพตามองคป์ระกอบ
เพื่อดําเนินการและ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําเอกสารการ
ประกันคุณภาพตาม
องค์ประกอบเพื่อ
ดําเนินการและ
ตรวจสอบ 

เอกสารมีความ
สอดคล้องกับข้อมูล
ในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

มีคณะกรรมการจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเองซึ่งมีหน้าที่จัดทํา
เอกสารประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

100 
 

- รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
หัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8.คณะควรดูแลความปลอดภัย
ภายในเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มกล้อง
วงจรปิดการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
 

รวบรวมข้อมูลการดูแล
รักษาความปลอดภัย
ภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
วิเคราะห์ 
จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่ม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 

มาตรการดูแลความ
ปลอดภัยภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์มี
มาตรการดูแลความ
ปลอดภัย 

ได้ดําเนินการจัดจา้ง รปภ.
เพื่อรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง และใน
บางภาควิชาได้มีการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้าง
แล้ว 

100 
 
 
 
 

30,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
หัวหน้าหน่วย
อาคาร สถานที่ 
และยานพาหนะ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1        

1.ควรนําแผนปฏิบัติงานของคณะ
ศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2555–2559 มา
ทบทวนเพื่อให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และ
แผนพัฒนาการอุดมศึกษาอีกทั้งควร
กําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของ
ตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจําปี 

1. การจัดสัมมนาทบทวน
ความสอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ 
2. มีการกําหนดตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายของตัว
บ่งชี้ในแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจําปี 

1.โครงการสัมมนา
ทบทวนแผยุทธศาสตร์ 
 
2. การประชุมกําหนด 
ตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายในแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานประจําป ี

1.แผนปฏิบัติงาน 
คณะศึกษาศาสตร์ 
พ.ศ. 2555-2559 มี
ความสอดคล้องกับ
แผนอื่น ๆ  
2. มีตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายในแผน     
กลยุทธ์และแผน 
ปฏิบัติงานประจาํปี 

 1.จัดโครงการสัมมนา
เพื่อทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2552 – 
2555 และจัดทําแผนยุทธ์
ศาสตร์ ปี 2555 – 2559 
2.แผนยุทธศาสตร์และ
แผนงานประจําปีมีการ
กําหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมาย 

100 50,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
คณะกรรมการ 
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 2        

1.ควรผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นโดยมีกลไกสร้าง
แรงจูงใจในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนทุนใน
การทําผลงานวิจยัของอาจารย์ให้
มากขึ้น การให้รางวัล 

1.แต่งตั้งกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์เพื่อผลักดันการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2.สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

โครงการให้ทุนวิจัย
เพื่อการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการภายใต้
กองทุนพัฒนาอาจารย์ 

คณาจารย์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นปีละ 5 คน 

 มีกองทุนพัฒนาอาจารย์
เพื่อสนับสนุนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2555 มี 
คณาจารย์ ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ และมีจาํนวน
อาจารย์ที่ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ ระดับ
ศาสตราจารย์ 3 คน     

100 100,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

รองศาสตราจารย์ 3 คน 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
10 คน รวม 16 คน และ
ขอประเมินการสอน 1 คน 

2.ควรนําข้อมูลในบันทึกการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ของภาควิชาต่างๆ มาจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรในระดับคณะ 

จัดทําแผนพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาคณาจารย์
เพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 

มีแผนพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

มีการสํารวจข้อมูลเพื่อ
นําไปจัดทําแผนพัฒนา
คณาจารย์เพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ และจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วย
วิชาการ ปี 2553 - 2556 

 

100 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 

3.ควรมีการประเมินผลสําเร็จของ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนและนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

1.ประเมินผลของ
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและนําผลมา
ปรับปรุง 
2.พัฒนาระบบการทําวิจัย
และพัฒนาประสิทธิภาพ
การพัฒนาของบุคลากร
สายสนับสนุน 

โครงการวิจัย
ประเมินผลการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 
 

มีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปรับปรุง
แล้ว 
 

มีโครงการวิจัย เรื่อง การ
ประเมินแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ ซึ่งจัดทํา
โดยหน่วยการเจ้าหน้าที่
และจะได้ดําเนินการนํา
ผลการวิจัยมีปรับปรุง
แผนการบริหารบุคลากร
สายสนับสนุนต่อไป 

100 30,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

4.ระบบติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนยังไม่
สมบูรณ์ เพราะทางคณะยังไม่ได้
ติดตามถึงการนําไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

สร้างกลไกให้บุคลากรที่
ได้รับการพัฒนามา
ดําเนินการจัดการความรู้
และรายงานการนําไปใช้ 

โครงการจัดการความรู้ มีคลังความรู้จากผู้
ได้รับทุนคณะและ
ทราบการนําความรู้ 
ไปใช้ 

.จัดโครงการจัดการ
ความรู้โดยให้อาจารย์ที่ไป
รับการอบรมทั้งในแล
ต่างประเทศมาถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้กับ
เพื่อนอาจารย์  
2.สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมประชุม ฝึกอบรม  
3.มีแบบฟอร์มรายงาน
การสรุปผลการฝกึอบรม 
ดูงานและให้ผู้ได้รับการ
ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา
บุคลากร 

100 30,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
รองคณบดีฝ่าย
สิทธิประโยชน์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
หัวหน้าภาควิชา 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

5.ควรจัดให้มีระบบกลไกการส่งเสริม
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัยหรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติที่เป็น
ส่วนกลางของคณะ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจํา
วิชามอบหมายงานให้นิสิต
เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 

การสนับสนุนการเข้า
ร่วมประชุมทาง
วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
สําหรับนิสิตที่นําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

1. จํานวนนิสิตเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงาน
ในการประชุม
วิชาการ 
2. จํานวนเงินทุน
ค่าลงทะเบียนของ
นิสิตที่ไปนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

อาจารย์ประจําวิชาได้
ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูล
และสนับสนุนให้นิสิตเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ 

100 30,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 

6.ควรจัดหาปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
หนังสือ วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับสายวิชาที่เปิดสอนเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอกรวมทั้งจัดหา
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่แยก
จากกันและปรับปรุงระบบสัญญาณ
เครือข่าย 

1. สํารวจสภาพและความ
ต้องการของอาจารย์และ
นิสิตที่เกี่ยวกับวารสาร 
วิชาการ หนังสือตํารา 
2. สํารวจสภาพปัญหา
การใช้ระบบสัญญาณ
เครือข่ายไร้สายและ
ปรับปรุงระบบสญัญาณ
เครือข่าย 

1. โครงการสํารวจ
สภาพและความ
ต้องการของอาจารย์
และนิสิตที่เกี่ยวกับ
วารสารวิชาการ 
หนังสือตํารา 
2. สํารวจสภาพปัญหา
การใช้ระบบสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย 

1. มีวารสารและ
หนังสือตรงตามความ
ต้องการใช้งานของ
อาจารย์และนิสิต 
2. ความครอบคลุม
ของพื้นที่ที่สามารถใช้
บริการระบบ
สัญญาณเครือข่ายไร้
สายได้ 

 มีการสํารวจความ
ต้องการจุดเชื่อมต่อ
สัญญานเครือข่ายไร้สาย 
และจัดทําโครงการเพิ่มจุด
บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งอยู่
ในระหว่างดําเนินการ 

60 200,000 บาท 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
สื่อนวัตกรรมการ
สอนและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 3    ไม่มี        
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4        

1.การรับรองการใช้ประโยชน์อาจ
ดําเนินการในรูปแบบของการสํารวจ
การใช้ประโยชน์และนําผลไป
ปรับปรุงต่อไป 

1.พัฒนาระบบการใช้
ประโยชน์ของงานวิจัยต่อ
การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาชุมชน 
2.ให้มีแบบรายงานการนํา
ผลงานวิจัยไปใชใ้นการ
เรียนการสอน 

กิจกรรมสํารวจการใช้
ประโยชน์ของงานวิจัย
ประจําปี 

1. มีข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของ
งานวิจัยประจําป ี
2. มีหลักฐานการ
รับรองการใช้
ประโยชน์จาก
งานวิจัย 

1.จัดทําแบบฟอร์มสํารวจ
การใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัย และ
ประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ทราบทั่งถึงกัน 

100 20,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
สิทธิประโยชน์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

2.ควรเพิ่มมาตรการส่งเสริมการยื่น
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมามีการยื่น
มาแล้วแต่ในรอบปี 2554 ยังไม่มี
การยื่นจด 

1. จัดทํามาตรการ
ส่งเสริมการยื่นจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2. พัฒนาระบบส่งเสริมการ
ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

มาตรการส่งเสริมการ
ยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

จํานวนการยื่นจด
สิทธิ บัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรอย่างน้อยปี
ละ 1 เรื่อง 

ส่งเสริมการยื่นจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
โดยการจัดการบรรยาย
พิเศษ เรื่อง จากผลงาน
วิชาการสู่ลิขสิทธิ์ 

100 10,000 บาท รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
สิทธิประโยชน์
และศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
หัวหน้าภาควิชา 

3.คณะมีงานวิจัยจํานวนมากแต่การ
ตีพิมพ์เป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการรับรองยังมีจํานวนน้อย (ได้
คะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. 7 เพียง 1.30 
คะแนน) 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การตีพิมพ์งานวิจัยเป็น
ผลงานทางวิชาการมาก
ขึ้น 
 

โครงการเขียน
บทความทางวิชาการ
ลงตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

จํานวนงานวิจัยและ
งานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์อย่างน้อย 
ปีละ 10 เรื่อง 

จัดโครงการอบรมการ
เขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

100 20,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5     ไม่มี        

องค์ประกอบที่ 6        

1.เอกสารหลักฐานที่มีการอ้างต่อไม่
ปรากฏสําเนาทําให้ยากต่อการ
ตรวจสอบ ควรทําสําเนาเฉพาะส่วน
ที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต้นฉบับ เช่น 
หน้าปก และประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็น
หลักฐานยืนยันในเกณฑ์ข้อนั้น 
 

พัฒนาระบบการเก็บ
เอกสารเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาระบบการเก็บ
เอกสารเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มีระบบการเก็บ
เอกสารเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ทําการสําเนาเอกสารที่
เกี่ยวข้องจากเอกสาร
ต้นฉบับตามเกณฑ์
ประเมินเพื่อการตรวจ
ประเมิน 

100 10,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  
หัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 7        

1.ควรดูแลความปลอดภัยภายใน

เพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มกล้องวงจรปิด 

การเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย 

รวบรวมข้อมูลการดูแล
รักษาความปลอดภัย
ภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ 
วิเคราะห์ 
จุดเสี่ยง เพื่อเพิ่ม
มาตรการรักษาความ
ปลอดภัย 

มาตรการดูแลความ
ปลอดภัยภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์มี
มาตรการดูแลความ
ปลอดภัย 

ได้ดําเนินการจัดจ้าง รปภ.
เพื่อรักษาความปลอดภัย
ตลดอด 24 ชั่วโมง และ
ในบางภาควิชาได้มีการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดบ้าง
แล้ว 

100 
 
 
 

30,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
หัวหน้าหน่วย
อาคาร สถานที่ 
และยานพาหนะ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 8        

1.ยังไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
ชัดเจน ดังนั้น คณะควรมีการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ชัดเจน 
โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเงินในปัจจุบนั (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) และนําข้อมูล
มาจัดทําแผน   กลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
งาน ที่มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมาย อีกทั้งกําหนดระยะเวลา 
และผู้รับผิดชอบ 
 

1. จัดระบบข้อมูลทาง
การเงินเพื่อรายงาน
คณะกรรมการประจํา
คณะเป็นประจําทุกเดือน 
2. จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงิน
และรวบรวมเป็นกลยุทธ์
ทางการเงิน 

1. จัดระบบข้อมูลทาง
การเงิน 
2. จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงิน
และทํากลยุทธ์ทาง
การเงิน 

ได้ระบบข้อมูลทาง
การเงินและกลยุทธ์
ทางการเงิน 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และรายงาน 
มีการรายงานข้อมูลทาง
การเงินให้คณบดีทราบ
เป็นประจําทุกเดือน 
 

100 20,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 
หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ 
หัวหน้างานคลัง
และพัสดุ 

องค์ประกอบที่ 9        

1.ควรมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของ
คณะให้ชัดเจนเพื่อสะท้อนผล
ความสําเร็จของการผลิตบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 

จัดให้มีการประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของ
คณะ 

โครงการประเมินผล
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 
อัตลักษณ์ของคณะ 

ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ 

ยังไม่ได้ดําเนินการ
เนื่องจากไม่มีเกณฑ์      
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 10,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา  
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

5. ผลการดําเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 

6.ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

7.งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

2.ควรนําผลการประกันคุณภาพมา
เชื่อมโยงกับแผนการดําเนินงาน / 
ผลการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
 
 
 

ทบทวนและปรับปรุงผล
การดําเนินงานโดย
พิจารณาจากผลการ
ประกันคุณภาพที่
เชื่อมโยงกับแผนการ
ดําเนินงาน  
 

โครงการติดตามผล
การดําเนินงานและ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุตามเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ทุก
ตัวบ่งชี้ 

จัดโครงการประชุมชี้แจง
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2555 
– 2559 เพื่อให้คณาจารย์
และบุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็นและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ 

100 10,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 

3.การจัดเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในยังไม่
สอดคล้อง และครบถ้วนกับข้อมูลใน
รายงานการประเมินตนเอง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําเอกสารการประกัน
คุณภาพตามองคป์ระกอบ
เพื่อดําเนินการและ
ตรวจสอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําเอกสารการ
ประกันคุณภาพตาม
องค์ประกอบเพื่อ
ดําเนินการและ
ตรวจสอบ 

เอกสารมีความ
สอดคล้องกับข้อมูล
ในรายงานการ
ประเมินตนเอง 

มีคณะกรรมการจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเองซึ่งมีหน้าที่จัดทํา
เอกสารประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

100 10,000 บาท รองคณบดีฝ่าย
แผนและประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
หัวหน้าภาควิชา 
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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บทที่ 5 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary)  
รายงานน้ี เ ป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา  2555  

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของคณะ
ศึกษาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) และได้รวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จํานวน 5 คน นิสิต จํานวน 7 คน ศิษย์เก่า จํานวน 4 คน และบุคลากร จํานวน 5 คน  

คณะศึกษาศาสตร์  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบและมีการ
ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนดจํานวน 38 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเองเทียบกับผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ดังนี้ 

ประเภทตัวบ่งชี้   
จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

ค่าคะแนน 
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 23 4.93 4.80 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ + มก. 1 ตัวบ่งชี้   24 4.94 4.81 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 - 11   11 4.21 4.37 ดี ดี 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 – 15  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 12) 14 4.23 4.35 ดี ดี 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี  12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

37 4.67 4.63 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

38 4.67 4.64 ดีมาก ดีมาก 

รายละเอียดและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ จําแนกตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต
สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี)้ 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
(4) (19) (18) (19) (1) (14) (15) (24) (23) (14) (38) 

1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์  
   และแผนดําเนินการ   

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

2  การผลิตบัณฑิต  4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 3.72 3.93 4.81 4.81 3.72 4.39 

3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  - 4.67 4.50 4.67 - - - 4.67 4.50 - 4.67 

4 การวิจัย  5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.63 4.63 4.67 4.67 4.63 4.65 

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

6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง 
   ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

7 การบริหารและจัดการ  - 4.75 4.75 4.75 - 3.55 3.55 4.75 4.75 3.55 4.51 

8 ระบบและกลไกการเงิน และ 
   งบประมาณ 

- 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 - 5.00 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 5.00 5.00 5.00 - 4.80 4.80 5.00 5.00 4.80 4.90 

เฉลี่ยภาพรวม 4.62 4.84 4.83 4.84 5.00 4.35 4.39 4.81 4.80 4.35 4.64 

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

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 
2. คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก และมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายสาขาทางด้านศึกษาศาสตร์ ส่งผล

ให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการได้อย่างเข้มแข็งและชัดเจน ตอบสนองต่อผลการพัฒนา
บุคลากรด้านการศึกษาของประเทศ 

 จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรมีการจัดทําแผนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ มีการผลักดันและติดตามให้เป็นไปตามแผน 
2. ควรเพ่ิมกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าและมีการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าอย่าง

ทั่วถึง 
3. ควรศึกษาเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งช้ีให้เข้าใจ และเขียนรายละเอียดคําอธิบายและแสดงหลักฐานในแต่

ละเกณฑ์มาตรฐานให้ตรงกับที่แต่ละเกณฑ์มาตรฐานต้องการ 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           301 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ในการเสนอโครงการควรมีการระบุตัวช้ีวัดต่างๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ในด้านใดบ้าง และในการติดตาม ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ควร
แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนงานประจําปีของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้เช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ได้จัดทําเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทําแผน 
ในปีการศึกษาต่อไป  

2. ควรให้มีการดําเนินการการจัดการความรู้ในภาพรวมของคณะ ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ระดับคณะ  

3. ควรเขียนรายงานประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และควรจัดเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องและครบถ้วนกับรายงานการประเมินตนเอง 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยควรมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ปรับปรุงฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (เน่ืองจาก
พบว่าคะแนนในฐานข้อมูล ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล SCIMAGOJR ใน Q3 และ Q4 ให้ปรับค่า
นํ้าหนักจาก 0.75 เป็น 1.00) 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า คณะฯ มีการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี โดยมีโครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนา       
ปรับปรุงฯ จํานวน 19 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 16 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 1 กิจกรรม และยังไม่ได้
ดําเนินงาน 2 กิจกรรม  ได้แก่ โครงการสํารวจสภาพและความต้องการของอาจารย์และนิสิตที่เก่ียวกับวารสารวิชาการ 
หนังสือ ตํารา และโครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอัตลักษณ์ของคณะ 
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ข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมิน 
ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 

ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

ภาพรวม 19 กิจกรรม 
16 

กิจกรรม 
1  

กิจกรรม 
2  

กิจกรรม 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
1.ควรนําแผนปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร ์
พ.ศ.2555–2559 มาทบทวนเพ่ือให้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการอุดมศึกษาอีกท้ัง
ควรกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําป ี

1.โครงการสัมมนาทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ 

 

√   

2. การประชุมกําหนด 
ตัวบ่งชี้และค่าเปา้หมายในแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําป ี

√   

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 
1.ควรผลักดันให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึนโดยมีกลไกสร้างแรงจงูใจในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนทุนใน
การทําผลงานวิจยัของอาจารย์ให้มากข้ึน การให้
รางวัล 

โครงการให้ทุนวิจัยเพ่ือการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการภายใต้กองทุน
พัฒนาอาจารย์ 

√   

2.ควรนําข้อมูลในบันทึกการขอตําแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ของภาควิชาต่างๆ มา
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในระดับคณะ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์
เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 

√   

3.ควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง 

โครงการวิจัยประเมินผลการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

√   

4.ระบบติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่
สมบูรณ์ เพราะทางคณะยังไม่ได้ติดตามถึงการ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการจัดการความรู้ √   
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 

ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

5.ควรจัดให้มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยหรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติท่ีเป็นส่วนกลาง
ของคณะ 

การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สําหรับนิสิตท่ีนําเสนอผลงาน
วิชาการ 

√   

6.ควรจัดหาปัจจัยเกื้อหนุนด้านหนังสือ 
วารสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสายวิชาท่ีเปิดสอน
เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอกรวมท้ังจัดหาห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการท่ีแยกจากกันและปรับปรุงระบบ
สัญญาณเครือข่าย 

1. โครงการสํารวจสภาพและความ
ต้องการของอาจารย์และนิสิตท่ี
เกี่ยวกับวารสารวิชาการ หนังสือ
ตํารา 

  √ 

2. สํารวจสภาพปัญหาการใช้ระบบ
สัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

 √  

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 
1.การรับรองการใช้ประโยชน์อาจดําเนินการใน
รูปแบบของการสํารวจการใช้ประโยชน์และนํา
ผลไปปรับปรุงต่อไป 

กิจกรรมสํารวจการใช้ประโยชน์ของ
งานวิจัยประจําป ี

√   

2.ควรเพ่ิมมาตรการส่งเสริมการย่ืนจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรเนื่องจากในรอบปีท่ีผ่านมามี
การย่ืนมาแล้วแต่ในรอบปี 2554 ยังไม่มีการย่ืน
จด 

มาตรการส่งเสริมการย่ืนจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

√   

3.คณะมีงานวิจัยจํานวนมากแต่การตีพิมพ์เป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองยังมี
จํานวนน้อย (ได้คะแนนตัวบ่งชี้ สมศ. 7 เพียง 
1.30 คะแนน) 

โครงการเขียนบทความทางวิชาการ
ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 

√   

องค์ประกอบที ่6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.เอกสารหลักฐานท่ีมีการอ้างต่อไม่ปรากฏ
สําเนาทําให้ยากต่อการตรวจสอบ ควรทําสําเนา
เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสารต้นฉบับ เช่น 
หน้าปก และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลักฐาน
ยืนยันในเกณฑ์ข้อนั้น 

พัฒนาระบบการเก็บเอกสารเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

√   

องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ 
1.ควรดูแลความปลอดภัยภายในเพ่ิมข้ึน เช่น 
การเพ่ิมกล้องวงจรปิด การเพ่ิมเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

มาตรการดูแลความปลอดภัยภายใน 
คณะศึกษาศาสตร์ 

√   
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ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมิน 

ปีการศึกษา 2554 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 

ดําเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ 
1.ยังไม่พบแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีชัดเจน 
ดังนั้น คณะควรมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินท่ีชัดเจน โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเงินในปัจจุบัน (จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค) และนําข้อมูลมาจัดทําแผน   กล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน ท่ีมีการกําหนดตัวบ่งชี้ 
และเป้าหมาย อีกท้ังกําหนดระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดระบบข้อมูลทางการเงิน √   
2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงินและทํากลยุทธ์ทางการเงิน 

√   

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
1.ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะให้ชัดเจนเพ่ือสะท้อน
ผลความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตตามอัต
ลักษณ์ 

โครงการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดอัตลักษณ์ของคณะ 

  √ 

2.ควรนําผลการประกันคุณภาพมาเชื่อมโยงกับ
แผนการดําเนินงาน / ผลการดําเนินงานเพื่อให้
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงผลการดําเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายของแผน 
กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

โครงการติดตามผลการดําเนินงาน
และทบทวนแผนกลยุทธ์ 

√   

3.การจัดเอกสารหลักฐานเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในยังไม่สอดคล้อง และ
ครบถ้วนกับข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําเอกสาร
การประกันคุณภาพตามองค์ 
ประกอบเพื่อดําเนินการและ
ตรวจสอบ 

√   

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 12 
ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 
2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 36 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีสกอ. 23 ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ีสมศ. 13 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 
12, 15) ตามท่ีกําหนดไว้ โดยคณะศึกษาศาสตร์ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.61 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับ
ผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินให้คะแนน 4.44 อยู่ในเกณฑ์ดี 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนองพันธ
กิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ี
ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมินฯ เบ้ืองต้น 

ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุบล  เรยีงสุวรรณ ช้ัน 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 09.30 – 10.30 น. คณะกรรมประเมินฯ พบผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร ์

• ประธานกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 

• ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2555 โดยนําเสนอประเด็นหลักที่สําคญั ดังน้ี 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุในรอบปีที่ผ่านมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรงุของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกนั

คุณภาพ 
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•  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน  

ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุบล  เรยีงสุวรรณ ช้ัน 4 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 
เวลา 13.00 – 13.45 น.  
เวลา 13.45 – 14.30 น. 
เวลา 14.30 – 15.15 น. 
เวลา 15.15 – 16.00 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ศ. ดร.อุบล เรียงสุวรรณ  
ช้ัน 4  อาคาร 1 ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา     จํานวน  5 คน 
กลุ่มที ่2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละช้ันปี                            จํานวน  7 คน 
กลุ่มที ่4 กลุ่มศิษย์เก่า                                              จํานวน  4 คน  
กลุ่มที ่3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้าง       จํานวน  5 คน 

เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน (ต่อ) 
 
วันพฤหสับดีที ่20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมกัน ณ ห้องประชุม ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ช้ัน 4 

อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 13.30 – 14.30 น.
เวลา 13.30 – 14.00 น. 
เวลา 14.00 – 14.30 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
- ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  ณ อาคาร 2 ช้ัน 2 
- ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา      ณ อาคาร 1 ช้ัน 2 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00  – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม และสรุปผลการประเมิน 

คุณภาพภายใน 
 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
เวลา 08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร

และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ รับทราบ 

วิธีการดําเนนิงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 
และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการประเมิน

ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดํา เ นินงานไ ด้อ ย่าง ต่อเ น่ือง  สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในราย
องค์ประกอบคุณภาพได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งช้ีคุณภาพ (ป 1) 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย  
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี้เฉพาะ สกอ. และ สมศ.(37 ตัวบ่งชี้)  
ยกเว้น ตัวบ่งช้ีที่ 3.3, 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1,18.2  

4.67 4.63 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(38 ตัวบ่งชี้)  
ยกเว้น ตัวบ่งช้ีที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 

4.67 4.64 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้) 4.93 4.80 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้) 4.94 4.81 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้) 4.21 4.37 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตวับ่งชี้ของ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 12 4.23 4.35 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  5.00 5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 5.00 5.00 

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ข้อ NA 5 5 5.00 5.00 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ คะแนน NA 4.38 4.38 4.38 4.38 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ NA 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต 4.39 4.39 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

2.2 อาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

60 94 77.69 91.50 78.21 5.00 
  

5.00 
  121 117 

2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

30 25 20.66 24.5 20.94 3.44 
  

3.49 
  121 117 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย  
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

ตัวหาร ตัวหาร 

1  
(สมศ.) 

  
  
  
  
  
  
  
  

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 99 90.83 99 90.83 4.54 
  

4.54 
  109 109 

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คน   128 128     

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
(ภาคนอกเวลาราชการ) 

คน   129 129    

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ 

คน   99 99    

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน   15 15    

จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน   0 0    

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ไม่ได้งานทํา คน   10 10     

จํานวนบัณฑิตที่ไม่ประสงค์ทํางาน   4 4    

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คน   14,052.45  14,052.45      

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดม- 
ศึกษาแห่งชาติ (คะแนนประเมินจากนายจ้าง) 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.00 4.44 4.44 4.44 4.44 

3  
(สมศ.) 
  

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 55.75 18.71 
 

55.75 18.71 
 

3.74 3.74 

298 298 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด คน  298 298   

การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง (ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน  79 19.75 79 19.75   

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding) หนึ่ง  
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน  19 9.50 19 9.50   

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน   34 25.50 
 
 

34 25.50 
 
 

  

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 1.00)  

ผลงาน   1 1.00 1 1.00   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125) 

ผลงาน   - 0.00 - 0.00   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน   - 0.00 - 0.00   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน   - 0.00 - 0.00   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน   - 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย  
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

ตัวหาร ตัวหาร 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน   - 0.00 - 0.00    

4  
(สมศ.) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 4.00 14.81 4.00 14.81 1.48 
  

1.48 
  

27 27 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด คน   27 27    

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ําหนัก 
0.25) 

ผลงาน   12 3.00 
 

12 3.00    

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ.  
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน    - 0.00 
 

 - 0.00 
 

   

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน    - 0.00  - 0.00     

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุดใน Subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานานชาติที่มีชื่อ
ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 
(ค่าน้ําหนัก 1.00)   

ผลงาน   1 1.00 1 1.00    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125) 

ผลงาน    - 0.00 
 

 - 0.00 
 

    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน    - 0.00  - 0.00   

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน    - 0.00 
 

 - 0.00 
 

  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน    - 0.00  - 0.00   

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน    - 0.00 
 

 - 0.00 
 

   

14 
(สมศ.) 

  
  

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 5.00 
  

642 5.31 617 5.27 4.42 
  

4.39 
  121 117 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 0) คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

อาจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 2) คน   13.00 26.00 14.00 28.00    

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 5) คน   46.00 230.00 41.50 20.7.50    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย  
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

ตัวหาร ตัวหาร 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 1) คน   0.00 0.00 1.00 1.00    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 3) คน   5.00 15.00 4.00 12.00    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 6) คน   32.00 192.00 32.00 192.00    

รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 3) คน   0.00 0.00 0.00 0.00    

รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 5) คน   7.00 35.00 6.50 32.50    

รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 8) คน   18.00 144.00 18.00 144.00    

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ําหนัก 6) คน   0.00 0.00 0.00 0.00    

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท (ค่าน้ําหนัก 8) คน   0.00 0.00 0.00 0.00    

ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ําหนัก 10) คน   0.00 0.00 0.00 0.00     

องค์ประกอบที ่3  กิจกรรมการพัฒนานสิติ 5.00 4.67 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ข้อ 7 7 6 5.00 4.00 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

3.3 ระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ 
ปริญญาตรี 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย  4.51 4.65 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 5 5.00 4.00 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

สัดส่วน 80 20,897,307 174,144.73 25,881,400 241,882.24 5.00 
  

5.00 
  122 107 

 

5 
(สมศ.) 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ 10 9.25 7.58 10.75 9.11 3.79 
  

4.56 
  122.00 118.00 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คน 
 

121 117 
  

จํานวนนักวิจัยทั้งหมด คน 
 

1 1 
  

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  (ค่า
น้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน   13 3.25 13 3.25    

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ําหนัก 0.50) 
 

ผลงาน   3 1.50 3 1.50    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย  
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

ตัวหาร ตัวหาร 

  
  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน  2 1.50 0 0.00   

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus  
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน   3 3.00 6 6.00     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125) 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ําหนัก 0.50) 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 1.00) 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00     

6 
(สมศ.) 

  
  
  
  

งานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 25.00 20.49 31.00 26.27 5.00 
  

5.00 
  122.00 118.00 

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เร่ือง 
 

20.00 19.00 
 

  

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เร่ือง 
 

0.00 12.00 
 

  

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เร่ือง 
 

1.00 0.00 
 

  

การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เร่ือง 
 

4.00 0.00 
 

  

7 
(สมศ.) 

  
  
  
  

ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 10 8.00 6.56 10.25 8.69 3.28 
  

4.34 
  122.00 118.00 

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

เร่ือง   4 1.00 4 1.00    

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

เร่ือง   1 0.50 1 0.50    

ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

เร่ือง   2 1.50 5 3.75    
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย  
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

ตัวหาร ตัวหาร 

ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

เร่ือง   5 5.00 5 5.00     

องค์ประกอบที ่5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  5.00 5.00 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ 

แก่สังคม 
ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

8 
(สมศ.) 

ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ 30 12.00 40.00 2.00 33.33 5.00 
  

5.00 
  30.00 6.00 

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เร่ือง 
 

11 1   
- ใช้การพัฒนาการวิจัย เร่ือง 

 
7 1   

- ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เร่ือง 
 

12 0   
- โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด เร่ือง 

 
30 6   

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5.00 5.00 5.00 5.00 

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน  
(ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม) 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้นําและ/หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน  
(ทางการเกษตร) 
 

ข้อ 0 0 0 0.00 0.00 

องค์ประกอบที ่6 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข้อ 5 6 5 

(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 6) 
5.00 5.00 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

เป้าหมาย  
ปี  

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมิน  

SAR กรรมการ 

SAR กรรมการ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและจัดการ 4.71 4.51 
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําคณะและ

ผู้บริหารทุกระดับของคณะ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 4 
(ไม่พบเกณฑ์ข้อ 5) 

5.00 4.00 

7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00 

12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน คะแนน   ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 4.00 3.55 3.55 3.55 3.55 

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 5.00 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.97 4.90 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
ข้อ 9 9 9 5.00 5.00 

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

คะแนน 4.51 4.93 4.80 4.93 4.80 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี สมศ. 
16.1, 16.2 และ 17 (ไม่คิดคะแนนการประเมินในภาพรวมองค์ประกอบ)  พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
คณะมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
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 แนวทางเสริม 
เห็นควรให้มีแนวทางติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน โดยกําหนดระยะเวลาอย่าง
ชัดเจนและถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติงานด้วย 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ในการเสนอโครงการควรมีการระบุตัวช้ีวัดต่างๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าสามารถตอบสนองต่อแผนปฏิบัติ

งานและแผนยุทธศาสตร์ในด้านใดบ้าง  
2. การติดตาม ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ควรแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกับแผนงานประจําปี

ของคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
3. ควรวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ได้จัดทําเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทํา

แผนในปีการศึกษาต่อไป 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย
ตัวบ่งช้ี สกอ. 8 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 6 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.39 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังน้ี 

 จุดแข็ง 
คณาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกจํานวนมาก และมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายสาขาทางด้านศึกษาศาสตร์ และ
สามารถผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพระดับชาติ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรเพ่ิมตําแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเขียนแผนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และให้มีการ
ดําเนินการตามแผน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของจํานวนคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการของอาจารย์และบุคลากร
ในปัจจุบัน และความต้องการในอนาคตที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะที่วางไว้ รวมทั้งการนําเสนอ
โครงการกิจกรรมที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

2. ควรนําข้อมูลการประเมินแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมาปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
3. โครงการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน มีการติดตามการนําความรู้และทักษะ 

ที่ได้จากโครงการมาใช้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี แต่อย่างไรก็ตามคณะควรจัดให้มีระบบการติดตามการนํา
ความรู้และทักษะทีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับทุกโครงการ  
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิติ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี 
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี มก. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
 มีศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนานิสิต เช่น ศูนย์การศึกษาเชิงหรรษา 
 แนวทางเสริม 

ควรกําหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนานิสิต เช่น ส่งเสริมทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนิสิตมาเป็นข้อมูลใน

การพัฒนาการให้บริการท่ีสนองความต้องการของนิสิต เพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
บริการให้ครบทุกด้าน 

2. ควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าและมีการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าอย่าง
ทั่วถึง 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 
สกอ. 3 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังน้ี 

 

 จุดแข็ง 
คณาจารย์มีความเช่ียวชาญด้านศึกษาศาสตร์หลากหลายสาขา และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ จึงทําให้
สามารถสร้างผลงานวิจัยตลอดจนได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศ 

 แนวทางเสริม 
1. คณะควรเพ่ิมการจัดสรรเงินทุนวิจัยให้กับคณาจารย์มากขึ้น โดยอาจกําหนดให้คณาจารย์เมื่อได้รับทุน

สนับสนุนวิจัยแล้วต้องนําผลงานไปนําเสนอในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หรือไปตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติด้วย 

2. ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับงานวิจัยที่ นําไปใช้ประโยชน์ควรระบุประเภทให้ถูกต้อง ( เ ชิงสาธารณะ  
เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และการใช้ประโยชน์ทางอ้อม) 
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  ข้อเสนอแนะ 
คณะควรผลักดันให้คณาจารย์ผู้ทําวิจัยใส่ข้อมูลในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จํานวน  
6 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี สกอ. 2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 4 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก 

 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังน้ี 
  

จุดแข็ง 
มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการผลิตบุคลากร
คุณภาพให้แก่วงการศึกษาไทย 

  แนวทางเสริม 
สนับสนุนให้มีเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมากข้ึน โดยมีความร่วมมือและ
กําหนดแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัยและการเรียนการสอนน้อยและยังไม่มีความเช่ือมโยงที่
ชัดเจน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ิมขึ้นและมีความเช่ือมโยงให้เห็น

ชัดเจนย่ิงขึ้น 
2. เมื่อมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ควรนําเสนอให้ชัดเจน เช่น การลงรายละเอียด

แผนการสอนและสําหรับการบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยควรนําเสนอให้เห็นในแบบเสนอ
โครงการวิจัย 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 3 ตัว
บ่งช้ี ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

มีรายวิชาที่เอ้ือต่อการบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 
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 แนวทางเสริม 
คณะมีหน่วยงาน ท่ีมีศั กยภาพด้านศิลป วัฒนธรรมอ ยู่แล้ ว  ซึ่ ง น่ าจะ กําหนดหรือสร้ า งมาตรฐาน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ และอาจเป็น Best Practice ให้กับคณะอ่ืนๆ ได้  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 
ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี สกอ. 4 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

คณะให้ความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับโดยให้มีส่วนร่วมในการบริหารตลอดจนให้ความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างชัดเจน 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรให้มีการดําเนินการการจัดการความรู้ในภาพรวมของคณะ ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการจัดกาความรู้

ระดับคณะ จากการประเมินพบว่ามีการจัดการความรู้ซึ่งดําเนินการโดยบางภาควิชา และสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

2. ควรให้มีกระบวนการจัดการความรู้ให้ครบถ้วนจนสามารถนําความรู้ที่ได้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะมาใช้
ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า 
คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี 
 

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างชัดเจนรวมทั้งรายงานสถานะทางการเงินเป็นรายเดือน/รายไตรมาส 
2. มีการจัดทํากลยุทธ์ทางการเงินโดยมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะอย่างละเอียด ทั้งงบประมาณ

แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 
3. มีการวางแผนเตรียมการออกนอกระบบของคณะเพ่ือหางบประมาณตกแต่งอาคารใหม่โดยหาแนวทางเพิ่ม

รายได้และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 2 ตัว
บ่งช้ี ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี สกอ. 1 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ี สมศ. 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า คณะศึกษาศาสตร์มีผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.97 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังน้ี 
 

 จุดแข็ง 
1. มีการดําเนินงานประกันคุณภาพที่บุคลากรมีส่วนร่วม 
2. คณะมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย 9 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้มีการ

พัฒนางานประกันคุณภาพมากข้ึน 
  แนวทางเสริม 

 ควรเพ่ิมเครือข่ายการประกันคุณภาพระดับคณะในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือ สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 จุดที่ควรพัฒนา 

ควรศึกษาเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งช้ีให้เข้าใจ และเขียนรายละเอียดคําอธิบายและแสดงหลักฐานในแต่ละ
เกณฑ์มาตรฐานให้ตรงกับที่แต่ละเกณฑ์มาตรฐานต้องการ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเขียนรายงานประเมินตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ควรจัดเอกสารหลักฐานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องและครบถ้วนกับรายงานการ

ประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมี
ผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
(4) (19) (18) (19) (1) (14) (15) (24) (23) (14) (38) 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต  - - - - 5.00 3.55 3.84 5.00 5.00 3.55 3.84 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

4.62 4.94 4.94 4.94 - 4.68 4.68 4.88 4.87 4.68 4.83 

   มาตรฐานท่ี 2 ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 5.00 5.00 5.00 - 3.55 3.55 5.00 5.00 3.55 4.82 

   มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา  

4.62 4.90 4.89 4.90 - 4.87 4.88 4.82 4.81 4.87 4.83 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  

- 4.00 4.00 4.00 - 4.63 4.63 4.00 4.00 4.63 4.38 

เฉลี่ยภาพรวม 4.62 4.84 4.83 4.84 5.00 4.35 4.39 4.81 4.80 4.35 4.64 

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

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานได้ดังน้ี  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.84 ได้คุณภาพระดับดี 
สะท้อนให้เห็นว่า นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และคณะมีการวัดระดับ
ความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่คณะจัดให้นิสิต  และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  ทั้งน้ีคณะควรขับเคลื่อนคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ครบทั้ง 5 
ด้าน  รวมท้ังควรมีการเร่งขับเคล่ือนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เอก  ให้มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
เพ่ิมมากขึ้น 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.83  อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก   หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 
4.82  ได้คุณภาพระดับดีมาก     สะท้อนให้เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์  มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรม
มาภิบาล  มีการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้   และมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสม    ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย 4.83  ได้คุณภาพระดับดีมาก   
สะท้อนให้เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งงานวิจัยและการให้บริการวิชาการ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม   มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่
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ชัดเจน มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะ ทั้งน้ีคณะควรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ตาม
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจําขอตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น   สําหรับการ
จัดบริการต่างๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่า  คณะควรนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ และประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการต่อไป 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภาพระดับดี    สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีการบริหารจัดการงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ  แต่ทั้งน้ีคณะควรเพ่ิมการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ รวมทั้ง
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ของคณะ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ รวมถึงความสามารถในเชิงแข่งขัน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมอง
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 
4.64 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมนิตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. สกอ.+มก. สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+มก. สกอ. สมศ. รวม 
(4) (19) (18) (19) (1) (14) (15) (24) (23) (14) (38) 

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.86 4.83 4.86 5.00 4.03 4.17 4.88 4.86 4.03 4.51 

2. ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.59 4.59 5.00 5.00 4.59 4.88 

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

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.25 4.00 4.00 4.00 - 4.57 4.57 4.12 4.12 4.57 4.35 

เฉลี่ยภาพรวม 4.62 4.84 4.83 4.84 5.00 4.35 4.39 4.81 4.80 4.35 4.64 

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

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานได้ดังน้ี  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.51 ได้คุณภาพระดับดี
มาก   สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
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ตามคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต การให้
คําปรึกษาวิชาการ และการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างดี  ทั้งน้ีคณะศึกษาศาสตร์  ควรสนับสนุนผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกให้ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพ่ิมขึ้น  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.89  ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก   สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาแผน   มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร  พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาดีมาก   

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย  5.00   ได้คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้
เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีการจัดสรรเงินสนับสนุน 
และส่งเสริมให้อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได้คุณภาพ
ระดับดี  สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์ประจําที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจของคณะ  รวมท้ังมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างมาก  
ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์  ควรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยเฉพาะการสนับสนุนอาจารย์ประจําให้ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  และควรส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการพัฒนาสังคมฐานความรู้
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะอย่างมีระบบ พร้อมส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป    

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เก่ียวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.64 ได้
คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

(จํานวนตัวบ่งชี้) 
สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

(4) (19) (18) (19) (1) (14) (15) (24) (23) (14) (38) 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

4.50 4.90 4.90 4.90 - 4.25 4.25 4.81 4.81 4.25 4.70 

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

   2) ด้านวิชาการ 4.25 5.00 5.00 5.00 - 4.39 4.39 4.70 4.70 4.39 4.65 

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

   4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.83 4.83 - 4.18 4.18 4.83 4.83 4.18 4.67 

2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

5.00 4.78 4.75 4.78 5.00 4.37 4.43 4.82 4.80 4.37 4.60 

   1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.75 4.67 4.75 5.00 3.55 3.84 4.80 4.75 3.55 4.24 

   2) ด้านการวิจัย 5.00 4.50 4.50 4.50 - 4.63 4.63 4.67 4.67 4.63 4.65 

   3) ด้านการให้บริการทางวิชาการ 
       แก่สังคม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ 
       วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.62 4.84 4.83 4.84 5.00 4.35 4.39 4.81 4.80 4.35 4.64 

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

 หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 

มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย5.00  ด้าน
วิชาการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.65 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉล่ีย 4.67  สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์  มีอาคาร และพ้ืนที่ใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพียงพอต่อการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะความเหมาะสมของพื้นที่ใช้สอยต่อจํานวนนิสิตซึ่งมีค่อนข้างสูงมาก    ด้านการเงิน มีแผนการเงินที่
สามารถจัดสรรได้ตามพันธกิจและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สําหรับด้านวิชาการคณะศึกษาศาสตร์มีความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจด้านวิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและ
ผู้ใช้บัณฑิต แต่ทั้งน้ีคณะควรสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ซึ่งพิจารณาได้จากคุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการ  ส่วนด้านการบริหารจัดการ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์   มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการ
ตามแผนการบริหารบุคคล มีสวัสดิการให้กับอาจารย์และบุคลากรทุกระดับ   แต่ทั้งน้ีคณะควรมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่
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มีอยู่ในคณะ และมีระบบการจัดการความรู้ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภาพระดับดี
มาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 
ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉล่ีย 4.65 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 และด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุม
เป้าหมาย และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน สําหรับด้าน
การผลิตบัณฑิต พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มีการดําเนินการตามแผนสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพ  สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ  มีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ ตอบสนองความ
ต้องการของนิสิตได้เป็นอย่างดี  ทั้งน้ี คณะควรนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิตและศิษย์เก่า และสนับสนุนให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพ่ิมขึ้น 
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ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

1   จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณท้ังหมด 22 22 

2   จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณท่ีบรรลุเป้าหมาย 22 22 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต  

3 1 1 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดส 
อนท้ังหมด 

30 30 

4 2 2 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

5 3 3 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

6 4 4 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

7 5 5 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก 10 10 

8 6 6 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข - - 

9 7 7 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับ
เดียวกัน 

5 5 

10 8 8 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
แผน ก 

10 10 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

12 10 10 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 9 9 

13 11 587 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 9 9 

14 12 25 (สกอ.) จํานวนศนูย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังท้ังหมด - - 

15 13 26 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง - - 

16 14 27 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

17 15 28 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

18 16 29 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

19 17 30 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

20 18 31 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

21 19 32 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

22 20 33 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง  และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

- - 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

24 22 35 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

25 23 36 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

26 24 37 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

27 25 38 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

28 26 39 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

29 27 40 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 32 32 

30 28 41 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

31 29 42 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

32 30 43 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

33 31 44 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16 

34 32 45 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

35 33 46 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

36 34 47 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 

31 31 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

38 36 49 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

39 37 50 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

40 38 51 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16 

41 39 52 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

42 40 53 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

43 41 11 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนท้ังหมด 30 30 

44 42 12 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

45 43 13 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

46 44 14 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

47 45 15 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16 

48 46 16 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

49 47 17 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

50 48 18 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กร
วิชาชีพท้ังหมด 

30 30 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

52 50 20 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

53 51 21 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

54 52 22 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16 

55 53 23 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

56 54 24 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

      



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           328 

ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

57 55 61 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

- - 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

59 57 63 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

60 58 64 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

61 59 65 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

62 60 66 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

63 61 67 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

64 62 54 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี) 

32 32 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

66 64 56 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

67 65 57 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

68 66 58 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16 

69 67 59 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

70 68 60 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

71 69 695 - -(สกอ.) จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี ้

32 32 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

73 71 697 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 6 6 

74 72 698 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

75 73 699 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 16 16 

76 74 700 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

77 75 701 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 10 10 

78 76 68 (สกอ.) จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

- - 

79 77 69 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

80 78 70 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี - - 

81 79 71 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

82 80 72 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

83 81 73 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

84 82 74 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

85 83 75 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 2,384 2,384 
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ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

86 84 76 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา - - 

87 85 77 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัท้ังหมด - ระดับปริญญาตร ี 1,062 1,062 

88 86 78 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 

89 87 79 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 981 981 

90 88 80 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 614 614 

91 89 81 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 367 367 

92 90 82 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

93 91 83 - -(สกอ.) จํานวนนักศึกษาปัจจุบนัท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก 341 341 

94 92 102 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 121 121 

95 93 103 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 119 119 

96 94 104 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 2 2 

97 95 598 (REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตาม
วุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 

121 121 

98 96 599 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

- - 

99 97 600 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

13 24.50 

100 98 601 - -(REPORT) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

46 91.50 

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละฯ) 

- - 

102 100 107 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งอาจารย์ 121 55.50 

103 101 108 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- - 

104 102 109 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

13 14 

105 103 110 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

46 41.50 

106 104 111 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 37 37 

107 105 112 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- 1 

108 106 113 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

5 4 
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109 107 114 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

32 32 

110 108 115 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 25 24.50 

111 109 116 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

- - 

112 110 117 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

7 6.50 

113 111 118 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

18 18 

114 112 119 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - - 

115 113 120 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือ
เทียบเท่า 

- - 

116 114 121 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

- - 

117 115 122 - -(สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

- - 

118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 26.1 26.1 

119 117 123 (สกอ.) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,931.86 1,931.86 

120 118 124 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

121 119 125 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 1,207.07 1,207.07 

122 120 126 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

123 121 127 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท 602.08 602.08 

124 122 128 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

125 123 129 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก 122.71 122.71 

126 124 130 (สกอ.) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศึกษา 260 260 

127 125 131 (สกอ.) จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ
ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

4,611 4,611 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.28 4.28 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.10 4.10 
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130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น
อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและ
การรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.07 4.07 

131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.12 4.12 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

4.11 4.11 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดับอนุปริญญา - - 

134 132 138 - -(สกอ.) ระดับปริญญาตรี 4.11 4.11 

135 133 139 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิต - - 

136 134 140 - -(สกอ.) ระดับปริญญาโท - - 

137 135 142 - -(สกอ.) ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - - 

138 136 143 - -(สกอ.) ระดับปริญญาเอก - - 

139 137 84 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ1) 128 128 

140 138 85 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 109 109 

141 139 86 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

99 99 

142 140 87 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 7 7 

143 141 88 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา - - 

144 142 681 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว - - 

145 143 89 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 15 15 

146 144 682 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - - 

147 145 683 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - - 

148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

14,052.45 14,052.45 

149 147 669 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 36 36 

150 148 670 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สําหรับ สมศ2 16.2) - - 

151 149 671 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บข้อมูล สาํหรับ สมศ2 16.2) - - 

152 150 93 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

36 36 

153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศกึษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           332 

ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.44 4.44 

155 153 96 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศกึษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

158 156 99 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาท่ีจบการศกึษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4.44 4.44 

162 160 692 (REPORT) จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 36 36 

163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.44 4.44 

164 162 165 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี
ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย] 

133 133 

165 163 672 - (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

79 79 

166 164 166 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

19 19 

167 165 167 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

34 34 

168 166 170 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 1 

169 167 175 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

- - 

170 168 176 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

- - 

171 169 177 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 
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172 170 178 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

173 171 179 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- - 

174 172 180 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

- - 

175 173 91 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศกึษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

298 298 

176 174 181 (สมศ.) จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

13 13 

177 175 183 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่นับซํ้ากับค่านําหนัก
อ่ืนๆ) 

12 12 

178 176 184 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

- - 

179 177 185 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับ
ท่ีนับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

- - 

180 178 186 - -(สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ 
IS หรือ Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

1 1 

181 179 588 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก) 

13 13 

182 180 589 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

- - 

183 181 590 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

184 182 591 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

185 183 592 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- - 

186 184 593 - -(สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 
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187 185 92 (สมศ.) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบ
ประเมิน) 

27 27 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- - 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- - 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- - 

191   จํานวนกิจกรรมนิสิตท่ีมีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้แยกตามประเภท
กิจกรรม 

18 18 

   - จํานวนกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 7 7 

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 589 589 

   - จํานวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3 3 

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 432 432 

   - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2 2 

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 303 303 

   - จํานวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 6 6 

   - จํานวนนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 1,331 1,331 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย  

192 189 146 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

122 122 

193 190 147 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัย 

122 122 

194 191 164 (สกอ.) จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

1 1 

195 192 148 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,558,333 1,418,333 

196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,558,333 1,418,333 

199 196 152 (สกอ.) จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 20,897,367 24,463,067 

200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20,897,367 24,463,067 
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203 200 156 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 119 106 

204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 119 106 

207 204 160 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1 1 

208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 1 

211 208 612 (สกอ.) จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ 2 11 

212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 11 

215 212 616 (สกอ.) จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต่อ - - 

216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

219 216 193 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

13 13 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 13 13 

223 220 194 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่า
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

3 3 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 3 

227 224 195 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับ
ท่ีนับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

2 2 

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
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230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 2 

231 228 200 (สมศ.) จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล
การจัด
อันดัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ 
Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในค่าน้ําหนักนี้ จะต้องไม่ซํ้ากับท่ีนับในค่าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

3 6 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3 6 

235 232 202 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ
จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

239 236 203 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

243 240 204 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

247 244 205 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงาน
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

251 248 206 (สมศ.) จํานวนผลงานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- - 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 

253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 

255 252 207 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 25 25 
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256 253 208 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ - - 

257 254 209 (สมศ.) จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 12 15 

258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 4 4 

259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1 1 

260 257 212 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

2 5 

261 258 213 - -(สมศ.) ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

5 5 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

262 259 214 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 30 30 

263 260 215 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
เรียนการสอน 

11 11 

264 261 216 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการ
วิจัย 

7 7 

265 262 594 (สมศ.) จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนา ท้ังการเรียน
การสอนและการวิจัย 

12 12 

องค์ประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ตํ่า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

4.07 4.07 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ  

267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) - - 

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบัน
แต่งต้ัง (คะแนนเต็ม ๕) 

3.55 3.55 

269   จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด 73 73 

270   จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

58 58 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการใน
ประเทศ 

37 37 

   -  จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการนอก
ประเทศ 
 

21 21 

      



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555                                                                           338 

ลําดับ 
ที่ 

ลําดับที่
บน

ระบบ 
CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

271   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

73 73 

   - จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศ 

73 73 

   -จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 3 3 

272   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติ 

3 3 

   - ด้านการวิจัย 2 2 

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม 1 1 

   - ด้านอ่ืนๆ - - 

273   จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับนานาชาติ 

- - 

   - ด้านการวิจัย - - 

   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 

   - ด้านอ่ืนๆ - - 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ  

284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 225,358,125.5
2 

225,358,12
5.52 

285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 2,4321,288.33 2,4321,288
.33 

286   ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของคณะโดยไม่รวมครุภัณฑ์อาคารสถานท่ีและที่ดิน   

   - ปีงบประมาณ 144,025,248.3
8 

144,025,24
8.38 

   - ปีการศึกษา - - 

287   ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 6,789,907.52 6,789,907.
52 

288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5,718,300 5,718,300 

289   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปีงบประมาณ) 4,366,847.19 4,366,847.
19 

290   ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 181,146.30 181,146.30 

291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) 74,545,969.82 74,545,969
.82 

292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) 5,802,394.84 5,802,394.
84 
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องค์ประกอบท่ี 97  องค์ประกอบตามอัตลักษณ์  

274 266 694 (สมศ.) ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

- - 

275 267 579 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

276 268 580 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

277 269 581 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

278 270 582 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

279 271 583 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ - - 

280 272 584 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

281 273 688 (สมศ.) ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ 

- - 

282 274 689 (สมศ.) จํานวนบณัฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ท้ังหมด - - 

283 275 668 (สมศ.) ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนน
เต็ม ๕) 

- - 

284 276 690 (สมศ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

- - 

องค์ประกอบท่ี 98  องค์ประกอบสํานักงาน กพร.  

293 277 222 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาต่างประเทศท้ังหมด - - 

294 278 223 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหลี - - 

295 279 224 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร - - 

296 280 225 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง - - 

297 281 226 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญ่ีปุ่น - - 

298 282 227 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ - - 

299 283 229 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า - - 

300 284 230 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - - 

301 285 231 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลายู - - 

302 286 232 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์ - - 

303 287 233 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว - - 

304 288 234 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม - - 

305 289 235 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ - - 

306 290 236 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 
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307 291 237 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
อ่ืนๆ 

- - 

308 292 238 (กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศท่ีกําหนดท้ังหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) 

- - 

309 293 239 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาเกาหลีท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

310 294 240 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาเขมรท่ีกําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

311 295 241 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาจีนกลางท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

312 296 242 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุ่นท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

313 297 243 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาทมิฬท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

314 298 245 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาพม่าท่ีกําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

315 299 246 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาฟิลิปิโนท่ีกําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

316 300 247 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษามาเลย์ท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

317 301 248 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษามลายูท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

318 302 249 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาลาวที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

319 303 250 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาเวียดนามที่กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

320 304 251 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

321 305 252 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอินโดนีเซียท่ีกําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 
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322 306 253 - -(กพร.) จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

องค์ประกอบท่ี 99  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี (3D)"  

323 307 608 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

- - 

324 308 609 (สกอ.) จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

- - 

325 309 610 (สกอ.) จํานวนกจิกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดา้นการสรา้งภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนิด - - 
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ข้อมูลการสมัภาษณ ์
 

กลุ่ม 1 อาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา   จํานวน 5 คน 
 1.   ด้านการมีส่วนร่วมในเรื่องประกันคณุภาพ 

- มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

- ร่วมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินปีที่ผ่านมา 

- ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และคณะทํางานในกิจกรรมการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
 2.   ด้านการวิจัย 

- คณะมีแผนพัฒนาอาจารย์ โดยสนับสนุนให้อาจารย์ทุกภาควิชาดําเนินการจัดทําวิจัย ซึ่งคณะมีเงินทนุ
สนับสนุนให้เป็นจํานวนเงิน ท่านละ 10,000 บาท  

- คณะมีการจัดสรรทุนสนับสนุนให้แต่ละภาควิชาทําการวิจัย  และสนับสนุนให้ภาควิชามีการนําเสนอ
ผลงานในต่างประเทศ โดยสนับสนุนเงินนําเสนอผลงานต่างประเทศ เป็นจํานวนเงินประมาณ 20,000 
บาท 

- คณะมีโครงการพัฒนาวิชาการ  และจัด KM แนะนําการเขียนตํารา สําหรับอาจารย์  เพ่ือขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ ทั้งน้ีคณะมีการจัดสรรทุนสนับสนุนในการตีพิมพ์วารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ท่านละ 10,000 บาท  

- คณะมีการจัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย รวมท้ังสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยใน
ต่างประเทศ 

- มีการนําผลงานวิจัยของอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  โดยเขียนระบุไว้ในแผนการสอน 
(course syllabus) เช่น วิชาการการโรงแรมและการท่องเท่ียว เป็นต้น 

- ข้อเสนอแนะในการสนับสนุนอาจารย์ทํางานวิจัย  มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาเรื่องสัดส่วนภาระงาน
เป็นสําคัญ  และความพร้อมของอาจารย์  ทั้งน้ีหากอาจารย์มีภาระงานสอนมาก  ก็มกัไม่มีเวลาทํางาน
วิจัย หรือทํางานวิจัยน้อย  ดังน้ัน การทํางานวิจัย อาจแบ่งเป็นกลุ่มวิจัย  ร่วมกันจากหลายภาค เป็นต้น 

 3. ด้านการเรยีนการสอน 

- ภาควิชามีการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
กิจกรรมนันทนาการ  พลศึกษา   การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทางด้านเกมส์กีฬา เป็นต้น 

- มีการจัดทําแผนกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชา
พละศึกษา 

- มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้ามามสี่วนร่วมในการเก็บข้อมูลของการวิจัยร่วมกับอาจารย์ โดยมีค่าตอบแทน
ให้แก่นิสิต 
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- สําหรับภาควิชาอาชีวศึกษา อาจารย์มีการดําเนินการจัดทําวิจัยค่อนข้างเยอะ ส่งผลให้มีจํานวนช่ัวโมง
การสอนที่น้อย เพราะนิสิตมีนิสิตเฉพาะปริญญาโท และปริญญาเอก 

- คณะมีแผนในการดําเนินการให้แต่ละภาควิชาจัดทําวิจัยเป็นแผนรายปี โดยไม่มีแผนในระยะยาว 
-   ภาควิชาอาชีวศึกษามีการจัดประชุมภาคอย่างต่อเน่ือง และมีการนําขอ้มูลจากการประชุมมาใช้ในการ

เรียนการสอน 
 4. การติดตามการนําความรูจ้ากการอบรมมาใช้ในการเรยีนการสอน 

- มีการประชุมภาควิชา เพ่ือนําผลจากการนําความรู้ที่ได้ไปใช้กําหนดอยู่ในแผนการสอน 

- มีการสํารวจการจัดโครงการบริการวิชาการ โดยใช้แบบสอบถาม   

- ภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้มีการจัดสรรงบประมาณในเรื่องของไทยเข้มแข็ง โดยมีการ
จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามจากโรงเรียนต่างๆ ว่ามีความต้องการทางด้านจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

- ในแต่ละภาควิชามีการประชุมสรุปแผนของแต่ละภาค และมีการนําข้อเสนอแนะจากการประกัน
คุณภาพในปีที่ผ่านมาของภาควิชามาพัฒนาปรับปรุง เช่น การเพ่ิมเติมในเรื่องของอาเซียน การจัดการ
ความรู้ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

กลุ่มที่ 2 นิสิตทุกระดับคละชั้นปี     จํานวน 7 คน 
 1. ความประทับใจและความรู้ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ 

- นิสิตปริญญาเอก ได้รับการจัดสรรทุนในเรือ่งของสื่อการเรียนการสอน   พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วย
สนับสนุนงานวิจัย เช่น การเป็นผู้ช่วยนักวิจัย 

- นิสิตปริญญาตรีมีความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพในรูปแบบของ PDCA โดยมีการเข้าร่วม  
อบรมกับสํานักงานประกันคุณภาพ  แต่ส่วนใหญ่เป็นนิสติจากสโมสรนิสิตเท่าน้ัน 

- คณะมีการส่งเสริมใหนิ้สิตมีการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีนิสติจากรุ่นพ่ีมาให้คําปรึกษาแก่รุ่น
น้อง ในเรื่องต่างๆ 

- คณะมีการส่งเสริมใหนิ้สิตได้รับการฝึกงานจากสถานที่ต่างๆ ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ เช่น  
การฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ 

 2. ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรของคณะท่ีมีความประทับใจ 

- กิจกรรมต้อนรบันิสิตปริญญาโท โดยภาควิชามีการจัดร่วมกับคณะ  

- กิจกรรมต้อนรบัน้องใหม่ สานสัมพันธ์รุ่นพ่ี และรุ่นน้อง ซึง่ทําให้สามารถเกิดเครือข่ายระหว่าง 
รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 

- กิจกรรมงานทาํบุญภาควิชา ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อาจารย์ บุคลากร รุน่พ่ี และรุ่นน้อง 

- การแข่งขันกีฬาเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ ของ นิสิต-นักศึกษา ในสายวิชาชีพครู 5 สถาบนั ได้แก่ คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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- การเข้าร่วมนิทรรศการที่มีความหลากหลายทางวิชาการ โดยมีกิจกรรมบอกเล่าจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  และ
การพบปะแลกเปลี่ยนกัน 

- กิจกรรมการออกค่ายอาสา โดยมีนิสิตปริญญาตรีปีที่ 1-4 และนิสิตปริญญาโทเข้าร่วมกิจกรรม  

- กิจกรรมซึ่งจัดโดยสโมสรนิสติ เช่น กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง โดยเป็นการพบปะระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่น
น้อง  

 3. ความภาคภูมิใจ 

- นิสิตมีความภาคภูมิใจที่คณะถ่ายทอดความรู้ในการทําหน้าที่ความเป็นครู อาจารย์ ได้อย่างสมบูรณ์  
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผูอ่ื้นได้มีความรู้เพ่ิมขึ้น 

- มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู  ผลิตนักเรียนให้เจริญเติบใหญ่เป็นนิสิตในรัว้มหาวิทยาลัย  

- ภูมิใจในเอกลกัษณ์ของสาขาวิชาวิจัยและประเมินผล  

- มีความภาคภูมิใจที่นิสิตคณะมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน 
กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิต     จํานวน 4 คน 
 1. ความประทับใจและความรู้ที่ได้นําไปใช้ประโยชน ์

-  อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนิสิต สามารถให้คําปรึกษา และดูแลช่วยเหลือทั้งในด้านวิชาการ  
 และชีวิตส่วนตัว 

- อาจารย์ในคณะเป็นแรงบันดาลใจให้นิสิตมคีวามมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพครู   

- นิสิตมีการติดต่อกับอาจารย์อย่างต่อเน่ือง โดยคณะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ และมีการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ศิษย์เก่าสามารถมาเข้าร่วมงานที่คณะจัดได้อยู่เสมอ 

- การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ และฝึกงานจริง  มีการจัดสถานที่ฝึกงานให้นิสิตทุกคนอย่างพอเพียง 
ส่งผลให้นิสิตได้ฝึกทักษะในอาชีพครูอย่างแท้จริง 

 2. การจัดกิจกรรมต่างๆ ใหศ้ิษย์เก่ามีส่วนร่วม 

- การเปิดโอกาสเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

- มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์คณะ  และจากความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างรุ่นพ่ีรุ่น
น้อง จึงมีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวผ่านโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ รวมถึงแจ้งผ่านปากต่อปากในโอกาสท่ี
พบปะกัน 

กลุ่มที่ 4 บุคลากร ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 5 คน 
 1. สิ่งที่ได้รบัจากคณะ 

- คณะมีการปรับตําแหน่งให้แก่บุคลากรภายในมาอย่างต่อเน่ือง 
 2. ปัญหาในการทํางาน 

- ระบบงานในด้าน ERP ของคณะที่ทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ดําเนินการ ไม่ค่อยสมบูรณ์ 
เน่ืองจากระบบอินเตอร์เน็ตของคณะเกิดความล่าช้า 
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 3. โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร 

- คณะส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในงานที่เก่ียวข้อง  โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  เช่น การอบรมทางด้านการเงิน และงบประมาณที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมอย่าง
ต่อเน่ือง สําหรับเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น 

 4. สวัสดิการที่เสริมสรา้งขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 

- คณะจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ต่างจังหวัด และให้บุคลากรทุกคนเดินทางโดยเคร่ืองบิน ทําให้
บุคลากรมีทัศนคติด้านความเท่าเทียม และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหารและการบริหารงานภายในคณะ
มากย่ิงขึ้น
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