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ค าน า 
 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีเน้นในเร่ืองของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมกีาร
ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา เพือ่ให้มมีาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากลคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ด าเนินการพฒันางานด้านประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
กระบวนการประกนัคุณภาพภายในท่ีสอดคล้องกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก เพือ่ให้เกดิการพฒันาคุณภาพการ
ด าเนินงานด้วยการประสานความร่วมมอืจากทุกฝุาย  

รายงานการประเมนิตนเองฉบับนี้ น าเสนอข้อมลูเพือ่การประเมนิคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2556 (ต้ังแต่
วันท่ี 1 มถิุนายน พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) โดยมขี้อมลูพืน้ฐานของคณะศึกษาศาสตร์  
รายงานผลการด าเนินงานตามภารกจิผลการประเมนิตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ ผลการประเมนิตามตัวบ่งชี้   สม
ศ. และได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประเมนิ
คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2555มาพจิารณาร่วมกนั โดยจัดท าแผนพฒันาปรับปรุงและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาปรับปรุงฯ ข้อมลูพืน้ฐานประกอบการประเมนิ (Common Data Set)  

คณะศึกษาศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในภาควิชา ส านักงานเลขานุการคณะ และโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพฒันาการศึกษา ท่ีมส่ีวนร่วมในกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนให้ข้อมลูและข้อเสนอแนะต่างๆ จนสามารถได้ข้อสรุปเพือ่การจัดท ารายงานการ
ประเมนิตนเองฉบับนี้ให้เป็นไปตามสภาพการปฏิบัติจริง และเห็นแนวทางท่ีส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพการ
ด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ให้พฒันาย่ิงขึ้นต่อไป 
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บทน า 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะตามประกาศส านัก

นายกรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ .ศ. 2512 เมือ่เร่ิมกอ่ต้ังมหีน่วยงานประกอบด้วยภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาอาชีวศึกษาภาควิชาพลศึกษาและส านักงานเลขานุการคณะ โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์-เกษตรหลักสูตร  2 ปีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ -พลศึกษาและรับโอนหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาคุรุศาสตร์เกษตรและสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรมาจากคณะเกษตร (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรได้โอน
กลับไปคณะเกษตรต้ังแต่ปี 2527) และได้ด าเนินการพฒันาและเปิดหลักสูตรอย่างต่อเนื่องปีการศึกษา  2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนรวมท้ังหมด 32 หลักสูตรโดยเป็นระดับปริญญาตรี  6 ระดับปริญญาโทแผนก  
16 หลักสูตรระดับปริญญาโทแผนข 9 หลักสูตรและระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอดุมศึกษาในกลุม่ ง สถาบันทีเ่น้นการวิจัยข้ัน
สงูและผลติบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  โดยด าเนินงานตามภารกจิหลักท้ัง  4 ด้าน 
ได้แก ่การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 
ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ท่ีพฒันาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ยกเว้น
เฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 12 (ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ท่ี 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2 (รายงาน
ข้อมลู แต่ไมน่ าคะแนนมาพจิารณา) รวมท้ังหมด 37 ตัวบ่งชี้  
 ผลการประเมนิตนเองของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จ านวน 37
ตัวบ่งชี ้(มก. 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ไมร่วมตัวบ่งชี้ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 
18.2) มคีะแนนผลการประเมนิ 4.80 อยู่ในระดับดีมากโดยด้านปัจจัยน าเข้าจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ 
4.72 อยู่ในระดับดีมาก  ด้านกระบวนการ จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และด้าน
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ 4.57อยู่ในระดับดีมาก 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน  
องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ 
องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการด าเนนิการ 

5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  2 การผลิตบัณฑิต 4.60 4.60 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานสิิต   5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  4 การวิจยั   4.65 4.65 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  6 การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจดัการ  4.95 4.95 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกัน 4.98 4.45 ดีมาก ดี 
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องค์ประกอบ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ 

คุณภาพ 
คะแนนภาพรวม 4.80 4.74 ดีมาก ดีมาก 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานอุดมศึกษา  

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ 

มาตรฐานที่  1 ด้านคุณภาพบัณฑิต         4.29 4.29 ดี ดี 
มาตรฐานที่  2 ด้านการบริหารจดัการการอุดมศึกษา     
 ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  4.97 4.84 ดีมาก ดีมาก 
 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  4.92 4.85 ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่  3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.58 4.58 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.80 4.74 ดีมาก ดีมาก 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  

ด้านการบริหารจัดการ คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ 

ด้านนสิิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.75 4.73 ดีมาก ดีมาก 
ด้านกระบวนการภายใน 4.98 4.83 ดีมาก ดีมาก 
ด้านการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรมม  4.53 4.54 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.80 4.74 ดีมาก ดีมาก 

 

 

 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จดัการศึกษา 

4.88 4.81 ดีมาก ดีมาก 

1)   ด้านกายภาพ 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
2)   ด้านวิชาการ 4.73 4.73 ดีมาก ดีมาก 
3)   ด้านการเงิน 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4)   ด้านการบริหารจดัการ  4.96 4.82 ดีมาก ดีมาก 
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มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คะแนน (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ประเมนิตนเอง กรรมการ ประเมนิตนเอง กรรมการ 

2. มาตรฐานด้านการด าเนนิการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

4.74 4.68 ดีมาก ดีมาก 

1)    ด้านการผลิตบัณฑิต 4.61 4.56 ดีมาก ดีมาก 
2)    ด้านการวิจยั  4.65 4.65 ดีมาก ดีมาก 
3)    ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4)    ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 

คะแนนภาพรวม 4.80 4.74 ดีมาก ดีมาก 

  ผลการประเมนิคุณภาพรายตัวบ่งชี้ พบว่า มตัีวบ่งชี้ท่ีมคุีณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก  (คะแนนผลการประเมนิ  
4.51-5.00)จ านวน 32 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ท่ีมคุีณภาพอยู่ในระดับ ดี  (คะแนนผลการประเมนิ  3.51-4.50)จ านวน 3 ตัว
บ่งชี้ ( สกอ. 2.3 สมศ.2 และ สมศ.14) ตัวบ่งชี้ท่ีมคุีณภาพอยู่ในระดับ พอใช้  (คะแนนผลการประเมนิ  2.51-3.50)
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ (สมศ.4 และ สมศ.7) 

ผลการประเมนิตนเอง/ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มจีุดแข็ง และจุดท่ี
ควรพฒันา ซ่ึงมแีนวทางการพฒันาปรับปรุงไว้ดังนี้  

 ประเมินตนเอง กรรมการ 
 จดุแข็ง 1. คณะศึกษาศาสตร์มีกลุ่มวิจยัในชั้นเรียน 

(Classroom Action Research) ส าหรับ
เป็นกลุ่มความร่วมมือของคณาจารย์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนผ่านการวิจยั
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 
2. คณะศึกษาศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือ
การให้บริการทางวิชาการกับหนว่ยงาน
ภายนอกจ านวนมาก สามารถสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ 

นสิิตและศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจและ
ผูกพันกับคณะในฐานะที่เป็นแหล่งองค์
ความรู้ชั้นน าในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ทางการศึกษา 

   

 แนวทางเสริมจดุแข็ง 1. คณะศึกษาศาสตร์ควรสนบัสนนุด้าน
งบประมาณในการจดัโครงการอย่างต่อเนือ่ง
และควรให้ขวัญก าลังใจ/รางวัลแก่คณาจารย์
ที่ประสบความส าเร็จหรือมีผลงานดีเด่นใน
ด้านการจดัการเรียนการสอนและการวิจยัใน
ชั้นเรียน 
2. ขยายขอบเขตความร่วมมือในการ
ให้บริการทางวิชาการ และเนน้ความต่อเนือ่ง 
เพื่อความย่ังยืน 

 

 จดุที่ควรพัฒนา 1. การเพิ่มจ านวนคณาจารย์ที่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการในระดับรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ให้มากขึ้น 
2. การเพิ่มจ านวนบทความวิชาการ/

1. ขาดการสังเคราะห์แผนและผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะ 
2. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ยัง
ขาดความชัดเจนตามเกณฑ์การประเมินพบ
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 
บทความวิจยัของคณาจารย์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้มาตรฐานคุณภาพ
ระดับชาติและนานาชาติ 

หลักฐานอ้างอิงที่ไม่สอดคล้องกับผลการ
ด าเนนิงานตามเกณฑ์การประเมิน  
3. ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่ง
ทุนการศึกษา ส าหรับบุคลากรสาย
สนบัสนนุ 

 ข้อเสนอแนะ 1. คณะศึกษาศาสตร์ควรส่งเสริมสนบัสนนุ
และอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์ที่
ต้องการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
2. ควรให้ขวัญก าลังใจ/รางวัลแก่คณาจารย์ที่
ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ/บทความ
วิจยัในวารสารที่ได้มาตรฐานคุณภาพ
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. ควรสังเคราะห์แผนและผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมของคณะโดยมีคณะกรรมการที่
รับผิดชอบด้านแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  
2. การรายงานการประเมินตนเอง 
โดยเฉพาะการรายงานผลการด าเนนิงาน
ควรมีความกระชับ และอธิบายตามเกณฑ์
ให้ชัดเจน 
3. การใช้หลักฐานอ้างอิงควรเลือกให้
สอดคล้องกับผลการด าเนนิงานที่เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมิน 
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรสายสนบัสนนุ
ให้รับทราบอย่างทั่วถึง 

   

 แนวปฏิบัติที่ดี มีรายงานการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาซ่ึงเป็น
คณะต้นแบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการท า
วิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียน 

มีรายงานการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมระดับอุดมศึกษาซ่ึงเป็น
คณะต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนผ่านการท าวิจยั
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 
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บทที่ 1 
ข้อมลูพ้ืนฐานของคณะ 

1.1 ช่ือหน่วยงาน ทีต้ั่ง และประวัติความเป็นมา  
 ช่ือหน่วยงาน   

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 สถานทีต้ั่ง        
เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 
 ตราประจ าหน่วยงาน 

 
 สปีระจ าหน่วยงาน 

 

 
 

 

 
 
 ประวัติความเป็นมา   

สีมว่ง 



รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 6 
 

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 เมือ่เร่ิมกอ่ต้ังมหีน่วยงานประกอบด้วย ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา 
ภาควิชาพลศึกษา และส านักงานเลขานุการคณะ โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์-เกษตร หลักสูตร 2 ปี สาขา วิชาศึกษาศาสตร์-พลศึกษาและรับโอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา
คุรุศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรมาจากคณะเกษตร (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ได้โอน
กลับไปคณะเกษตร ต้ังแต่ปี 2527) และได้ด าเนินการพฒันา และเปิดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตร์ มผู้ีบริหารด ารงต าแหน่ง ตามวาระดังนี้  

 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร  พ.ศ.2512 - พ.ศ.2514 

 

2. ศาสตราจารย์ ดร.อบุล  เรียงสุวรรณ  พ.ศ.2514  – พ.ศ.2518 

 

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม  อารีกลุ 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 
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7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพติร  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  จิวเจริญสกลุ พ.ศ.2555  – ปัจจุปัน 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ วิสัยทศัน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายหลัก  
 ปรัชญา/ปณิธาน    

“ผลติบัณฑิตทีส่มบูรณ์ด้วยปัญญาและคุณธรรม” กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีมคีวามรอบรู้ในสาขาวิชาท่ีจะน าไป
ถ่ายทอดได้ มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มคีวามใฝุรู้อยู่เสมอ รู้จักรับผิดชอบ ไตร่ตรองด้วยหลักการและเหตุผล         
มบีุคลิกภาพท่ีเหมาะสมตามแบบของวัฒนธรรมไทย มคีวามภูมใิจศรัทธาต่อวิชาชีพและยึดมัน่ในจรรยาบรรณ
ครู 

 
 
 

 วัตถุประสงค์ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมคุีณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์มเีจตคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพ และมจีรรยาบรรณวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์และแกป้ัญหา มสุีขภาพดี สามารถสร้าง
นวัตกรรมหรือผลงานท่ีมคุีณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้น าใน
การจัดการศึกษาเพือ่ตอบสนองความต้องการของประเทศและชี้น าสังคมได้ 
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2. ผลิตและพฒันางานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และน าผลไปใช้พฒันาการปฏิบัติงานพฒันากระบวนการเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต และพฒันาวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร์ เพือ่ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของสังคม และช่วยชี้น าสังคมตามความเหมาะสม สร้าง
เครือข่ายการวิจัยกบัสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เผยแพร่ผลงานวิจัย มผีลงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในรูปแบบและ
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมและหลากหลาย ภายใต้เครือข่ายความร่วมมอืท้ังในระดับชุมชน ระดับชาติ
และนานาชาติ เพือ่เพิม่ขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแกศิ่ษย์เกา่ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยโดยการมส่ีวนร่วมของคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ศิษย์เกา่และ
ชุมชนท่ีเกีย่วข้องในการเสริมสร้าง อนุรักษ ์ถ่ายทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย เพือ่ให้เกดิ
ความภาคภูมใิจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย เข้าใจวัฒนธรรม
นานาชาติและสามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข 

5. บริหารองค์กรท่ีเน้นความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล วางแผนและจัดสรรงบประมาณ
พร้อมปัจจัยเกือ้หนุนท่ีค านึงถึงความคุ้มค่า และการเสริมสร้างรายได้ เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมลูเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ มรีะบบประกนัคุณภาพในการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผลและปรับปรุงการท างานอย่างมปีระสิทธิภาพและทุกคนมส่ีวนร่วม ให้ความส าคัญกบัการพฒันา
บุคลากรให้มสีมรรถนะสูงสุด เสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติต่อการท างาน สร้างขวัญก าลังใจ เพือ่เพิม่
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กรกอ่ให้เกดิวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรการเรียนรู้ 

 วิสยัทศัน์ 
คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับนานาชาติ สามารถ

ชี้น าสังคม 

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีรักวิชาชีพ มปีัญญา มคุีณธรรมน าความรู้ ชี้น าสังคมได้  
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมเพือ่พฒันาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาไทย และด ารงอตัลักษณ์ขององค์กร 
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มุง่สู่องค์กรการเรียนรู้   

 เป้าหมาย  

บัณฑิตท่ีกอปรด้วยคุณธรรมและเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
ระดับมาตรฐานสากล การถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่พฒันาสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา
ไทย วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และการบริหารจัดการท่ีมปีระสิทธิภาพ 

 นโยบายหลกั  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการ

สอน และการจัดกจิกรรมท้ังในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร เพือ่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และยึดเป็น
แนวนโยบายหลักในการด าเนินงาน ดังนี้ 
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1. ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้มคีวามเหมาะสม ท้ังในด้านวิชาการและฝึกประสบการณ์
ในภาคปฏิบัติ เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลักสูตร และแนวทางในด้านการประกอบวิชาชีพ ท้ังในด้าน
การศึกษา พลศึกษา อาชีวศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

2. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ทางด้านวิชาการต่างๆ ของหน่วยงานคณาจารย์ และนิสิต เพือ่จะ
สามารถน าผลการศึกษาวิจัย ไปเป็นเคร่ืองมอืและแนวทางในการพฒันาการศึกษาโดยต่อเนื่องกนัไป 

3. ส่งเสริมให้ภาควิชาและหน่วยงานขยายงานบริการทางวิชาการแกสั่งคม โดยการเผยแพร่ความรู้ การจัด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาต่างๆ ให้กบัสถาบันการศึกษาในส่วนภูมภิาค การฝึกอบรม นิเทศ และ
การให้ความรู้ ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบังานวิชาการด้านการศึกษา พลศึกษา อาชีวศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวแกห่น่วยงาน ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารจัดโครงการศึกษานานาชาติ เพือ่ให้วิชาชีพศึกษาศาสตร์ท่ัวไปสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล 

5. สนับสนุนให้หน่วยงาน นิสิต และนักเรียนมส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรม และเสริมหลักสูตรทางด้านกฬีา 
เพือ่สุขอนามยัด้านจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม เพือ่ช่วยท านุบ ารุงและรักษาไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอนัดี
งามของชาติไทย 

 
 
 
 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  
 แผนภูมิโครงสร้าง 
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* แบง่ส่วนราชการภายในคณะศึกษาศาสตร์ ฐานะเทยีบเทา่ภาควิชา โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ในการประชมุคร้ังที ่11/2545เมื่อวันที ่25พฤศจกิายน พ.ศ. 2545 
 
  
 
 
 
 
 
 

 โครงสร้างการบริหาร  

 
 
 
 ศูนย์คอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษา 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
ศูนย์ปฏิบติัการฝึกประสบการณ์วิชาชพีศษ . 
 

ศูนย์จัดการคุณภาพการศึกษา  
 

ศูนย์บณัฑิตศึกษาภาคพเิศษ  
 

ศูนย์ศึกษาและพฒันาการจัดการศึกษาพเิศษ “คุณพุม่” 

คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ คณบดี ท่ีปรึกษาคณบดี 
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1.4 รายนามผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ  
 รายนามผู้บริหาร  

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกลุ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

-หน่วยสารบรรณ  
-หน่วยการเจา้หน้าที่  
-หน่วยอาคารสถานที่    
และยานพาหนะ    
   

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพสัดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน 

-หน่วยการเงินและบญัชี    
-หน่วยพัสดุ   
 

-หน่วยโสตทศันศึกษา  
-หน่วยทะเบยีนและ  
ประเมินผล  
-ศูนย์วัสดุการศึกษา  
-หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ  

- หน่วยแผนและงบประมาณ  
-หน่วยสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์  
-หน่วยประกันคุณภาพ 

ภาควิชา 
อาชวีศึกษา 

ภาควิชา 
พลศึกษา 

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

ภาควิชาเทคโนโลยี 
การศึกษา 

ภาควิชา
การศึกษา 

ร.ร.สาธิตฯ ส านกังาน 
เลขานกุารคณะ 

ภาควชิา/หน่วยงาน 

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 

รองคณบดีฝุาย 
พฒันานิสิต 

รองคณบดี 
ฝุายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝุายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝุายวิเทศ 
สัมพนัธ์ 

รองคณบดีฝุายสิทธิ
ประโยชน์และศิษย์

เกา่สัมพนัธ์ 

รองคณบดีฝุายแผน
และประกนัคุณภาพ

การศึกษา  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพมิพ ์ ถิระวัฒน์  

รองคณบดีฝุายบริหาร  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธ์ิ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ  

 
ดร.พกิลุ  เอกวรางกรู  

รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ  

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ 

รองคณบดีฝุายสิทธิประโยชน์และศิษย์เกา่สัมพนัธ์  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง 

รองคณบดีฝุายแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา สกลุธนะศักด์ิ มวัร์  

รองคณบดีฝุายวิเทศสัมพนัธ์  

 
อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล  

รองคณบดีฝุายพฒันานิสิต  

 
ดร.บุญเลิศ  อทุยานิก 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายพฒันากายภาพ  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด 

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ  

 
ดร.ปิยะพงษ ์ ไสยโสภณ  

ผู้ช่วยคณบดีฝุายกจิการพเิศษ  

 
ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ  

ผู้ช่วยคณบดีฝุายพฒันานิสิตสู่ประชาคมอาเซียน
และสากล 

 
ดร.ณัฐพล ร าไพ  

ผู้ช่วยคณบดีฝุายส่ือนวัตกรรมการสอนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา 
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ  

 
นางจารุวรรณ  ภู่ช้าง 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ  
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิกร  สุมาลี 

หัวหน้าภาควิชาการศึกษา 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์  บุญสถิรกลุ 

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.ดร.สัญชัย  พฒันสิทธ์ิ  

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

 
ดร.อวยพร  ต้ังธงชัย  

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ 

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร  

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพฒันาการศึกษา 

 รายนามคณะกรรมการประจ าคณะ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกลุ คณบดี 
2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม  จิตต์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพมิพ ์ ถิระวัฒน์  รองคณบดีฝุายบริหาร  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธ์ิ รองคณบดีฝุายวิชาการ 
5.ดร.พกิลุ  เอกวรางกรู  รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ  
6.รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ  รองคณบดีฝุายสิทธิประโยชน์และศิษย์เกา่สัมพนัธ์  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง รองคณบดีฝุายแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา สกลุธนะศักด์ิ มวัร์  รองคณบดีฝุายวิเทศสัมพนัธ์  
9. อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล รองคณบดีฝุายพฒันานิสิต 
10 ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ ผู้ช่วยคณบดีฝุายพฒันานิสิตสู่ประชาคมอาเซียน

และสากล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ  
12. ดร.ปิยะพงษ ์ ไสยโสภณ ผู้ช่วยคณบดีฝุายกจิการพเิศษ 
13. ดร.บุญเลิศ  อทุยานิก ผู้ช่วยคณบดีฝุายพฒันากายภาพ  
14. ดร.ณัฐพล ร าไพ ผู้ช่วยคณบดีฝุายส่ือนวัตกรรมการสอนและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิกร  สุมาลี หัวหน้าภาควิชาการศึกษา  
17. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์  บุญสถิรกลุ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ

แนว 
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ต.ดร.สัญชัย  พฒันสิทธ์ิ  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
19. ดร.อวยพร  ต้ังธงชัย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา  
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จ่างภากร 
 
 

อาจารย์ใหญ่ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพฒันาการศึกษา 

22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงวุฒิ  คิดควร ผู้แทนคณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์วิจัยและพฒันาการศึกษา 

23.ดร.ประสบโชค  โชคเหมาะ 
24. นางจารุวรรณ  ภู่ช้าง 

ผู้แทนคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  
หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ  

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  
ประจ าคณะฯ 

26. ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพนิ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
27. นางสาวยุพนิ  วงษอ์บุล ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  จิวเจริญสกลุ คณบดี 
2. ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม  จิตต์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพมิพ ์ ถิระวัฒน์  รองคณบดีฝุายบริหาร  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธ์ิ รองคณบดีฝุายวิชาการ 
5.ดร.พกิลุ  เอกวรางกรู  รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ  
6.รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ  รองคณบดีฝุายสิทธิประโยชน์และศิษย์เกา่สัมพนัธ์  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง รองคณบดีฝุายแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา สกลุธนะศักด์ิ มวัร์  รองคณบดีฝุายวิเทศสัมพนัธ์  
9. อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล รองคณบดีฝุายพฒันานิสิต 
10 ดร.นพวรรณ  ฉิมรอยลาภ ผู้ช่วยคณบดีฝุายพฒันานิสิตสู่ประชาคมอาเซียน

และสากล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย  อกัษรคิด ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ  
12. ดร.ปิยะพงษ ์ ไสยโสภณ ผู้ช่วยคณบดีฝุายกจิการพเิศษ 
13. ดร.บุญเลิศ  อทุยานิก ผู้ช่วยคณบดีฝุายพฒันากายภาพ  
14. ดร.ณัฐพล ร าไพ ผู้ช่วยคณบดีฝุายส่ือนวัตกรรมการสอนและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
24. นางจารุวรรณ  ภู่ช้าง หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ  
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
26. ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพนิ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

คณะศึกษาศาสตร์ 
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1.5 หลักสูตร และสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน  
 ปีการศึกษา 2556คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรวมท้ังหมด 32 หลักสูตร 17 สาขาวิชา โดย
เป็นระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต - หลักสูตร - สาขาวิชา ระดับปริญญา
โท แผน ก รวม 16 หลักสูตร 16 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท แผน ข รวม 9 หลักสูตร 9 สาขาวิชา และระดับ
ปริญญาเอก 10 หลักสูตร 10 สาขาวิชา ท้ังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก และหลักสูตรระดับปริญญาเอก คิด
เป็นร้อยละ 81.25 ของหลักสูตรท้ังหมด โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 จ านวนหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนในแต่ละภาควิชาและ/หรือสาขาวิชา  
(หน่วย : หลักสูตร) 

ภาควิชา/สาขาวิชา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวม หลักสูตรภาคพิเศษ* 

ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 
แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

แผน 
ก 

แผน 
ข 

ภาควิชาการศึกษา 2 6 4 5 - - - - 17 - 3 3 3 
ภาควิชาจติวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว 

- 1 1 - - - - - 2 - - 1 - 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา - 1 1 1 - - - - 3 - - 1 1 
ภาควิชาพลศึกษา 2 3 - 2 - - - - 7 - 2 - - 
ภาควิชาอาชีวศึกษา 2 4 2 2 - - - - 10 - 1 - 1 
ไม่สังกัดภาควิชา ** - 1 1 - - - - - 2 - 1 1 - 

รวม 6 16 9 10 - - - - 41 - 7 6 5 
หมายเหตุ –  * หลักสูตรภาคพิเศษที่เป็นการน าหลักสูตรภาคปกติที่มีอยู่แล้วไปเปิดสอน 
 ** นบัซ้ า หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เปิดรับนสิิตทั้งแผน ก และแผน ข 

 จ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  

ล าดับ ภาควชิา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

รวม ภาคต้น ภาค
ปลาย 

รวม ภาคต้น ภาค
ปลาย 

รวม 

 ภาควิชาการศึกษา        
1 การบริหารการศึกษา [01152] 5 3 8 12 10 22 30 
2 วิจยัและประเมินผลการศึกษา [01153] 13 9 22 9 8 17 39 
3 การประถมศึกษา [01155] 8 9 17 8 6 14 31 
4 การสอนภาษาอังกฤษ [01156] - - - 1 - 1 1 
5 การสอนคณิตศาสตร์ [01158] 13 15 28 8 5 13 41 
6 การสอนวิทยาศาสตร์ [01159] 15 12 27 1 - 1 28 
7 การสอนสังคมศึกษา [01160] 1 - 1 - - - 1 
8 การสอนภาษาไทย [01161] 1 1 2 - - - 2 
9 หลักสูตรและการสอน [01162] 14 12 26 6 9 15 41 
10 พัฒนศึกษา [01163]  2 - 2 2 1 3 5 
 ภาควิชาจติวิทยาการศึกษาและการแนะแนว        
1 จติวิทยาการศึกษา [01166] 14 15 29 10 4 14 43 
2 จติวิทยาการปรึกษา [01167] 2 2 4 - - - 4 
3 จติวิทยาโรงเรียน [01168] 4 5 9 3 5 8 17 
 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา        
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ล าดับ ภาควชิา 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

รวม ภาคต้น ภาค
ปลาย 

รวม ภาคต้น ภาค
ปลาย 

รวม 

1 เทคโนโลยีการศึกษา [01169] 9 11 20 8 5 13 33 
2 เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา [01170] - - - 2 2 4 4 
3 คอมพิวเตอร์การศึกษา [01171] 3 2 5 2 4 6 11 
 ภาควิชาพลศึกษา        
1 พลศึกษา [01172] 42 41 83 7 4 11 94 
2 สุขศึกษา [01173] 24 28 52 7 6 13 65 
3 นันทนาการ [01174] 3 1 4 - - - 4 
4 พลศึกษา [01175] 32 31 63 - - - 63 
 
 
 

       

 
 ภาควิชาอาชวีศึกษา        
1 อาชวีศึกษา [01176] 15 18 33 - - - 33 
2 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 

[01177] 
11 8 19 - - - 

19 
3 ธุรกิจศึกษา [01179] 9 16 25 7 3 10 35 
4 ศึกษาศาสตร์ - คหกรรมศาสตร์ [01180] 13 10 23 - - - 23 

1.6 จ านวนนิสิตทัง้หมด FTES และผู้ส าเร็จการศึกษา 
 จ านวนนิสิตทั้งหมดปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์  

(ใชข้อ้มูลส านักทะเบยีนและประมวล ณ วันท่ี 30 มิถนุายน 2556) 
ระดับปรญิญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทัง้หมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ปริญญาตรี 1,127 - - - 1,127 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก 279 370 - - 649 

แผน ข - 378 - - 379 
ปริญญาเอก 164 175 - - 339 
รวมจ านวนนิสิตทัง้หมด 1,571 923 - - 2,494 
รวมจ านวนนิสิตปริญญาโท แผน ก 
และปริญญาเอก 

618     

ร้อยละของจ านวนนิสิตปริญญาโท 
แผน ก และปริญญาเอกต่อจ านวน
นิสิตท้ังหมด 

24.78     

 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (ใช้ข้อมลูกองแผนงาน)  
ระดับปริญญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทัง้หมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ปริญญาตรี 1,032.96 139.16 - - 1,172.12 
สูงกว่าปริญญาตรี 330.69 786.13 - - 1,116.81 
รวม FTES 1,363.65 925.29 - - 2,288.94 
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 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ใช้ข้อมลูส านักทะเบียนและประมวลผล)  
ระดับปรญิญา หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ รวมทัง้หมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
ปริญญาตรี 164 - - - 164 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก 30 20 - - 50 

แผน ข - 107 - - 107 
ปริญญาเอก 11 20 - - 31 
รวมจ านวนบัณฑิตทัง้หมด 205 147 - - 352 

1.7 จ านวนอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
 (ใช้ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที)่  
 (การนับจ านวนบคุลากร ก าหนดใหน้ับท่ีมีระยะเวลาการท างาน ดังนีต้ั้งแต่ 9เดือนขึ้นไป  คิดเปน็ 1 คน6 - 9 เดือน คิดเปน็ 
0.5 คน  น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได้) 
 จ านวนอาจารยป์ระจ า (FTET) (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)  

วฒิุการศึกษา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์  - 12.5 38.5 51 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 40.5 44.5 
รองศาสตราจารย์  - 8 22 30 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม 1 23.5 101 125.5 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าทีล่าทกุประเภท (ลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัยต่างประเทศและลา.....)  

วฒิุการศึกษา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์  - 3 1 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - 2 2 
รองศาสตราจารย์  - - - - 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม - 3 3 6 

 

 

 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด ( FTET) (รวมลาทกุประเภท)  
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วฒิุการศึกษา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อาจารย์  - 15.5 38.5 54 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 40.5 44.5 
รองศาสตราจารย์  - 8 22 30 
ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม 1 26.5 101 128.5 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556  

ประเภท จ านวนบุคลากร (คน) 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
นกัวิจยั - - 1 - 1 
ช่วยวิชาการ 6 34.5 9 - 49.5 

รวม 6 34.5 10  50.5 
แรงงาน เชน่ พนักงานท าความสะอาด พนักงานขบัรถ 
ฯลฯ 

15.5 1 - - 16.5 

1.8 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยยอ่เก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานที ่
 รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ประเภท งบประมาณ (บาท)  รอ้ยละ สัดส่วน
งบประมาณ 
แผ่นดิน : เงิน

รายได้ 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

รวม 110,759,547.19 347,963,598.62 458,723,145.81 100 24.15 : 75.85 
-  งบบคุลากร 84,352,547.26 123,123,571.73 207,476,118.99 45.23 40.65 : 59.35 
-  งบด าเนินการ 1,932,299.93 141,948,317.29 143,880,617.22 31.36 1.34: 98.66 
-  งบลงทุน - 10,982,412.74 10,982,412.74 2.40 0 : 100 
-  งบอดุหนุน 24,474,700.00 32,929,657.86 57,404,357.86 12.51 42.64 : 57.36 
-  งบรายจ่ายอืน่ๆ - 38,379,636.00 38,379,636.00 8.50 0 : 100 

 

 

 

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมลูจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรายรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวนเงิน (บาท)  
-  งบประมาณแผ่นดิน 254,945,600.00 
-  งบประมาณเงินรายได้ 452,290,179.00 

รวมทัง้หมด 707,235,779.00 
สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้  36.05 : 63.95 

 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณ (บาท) 
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แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
-  งบบคุลากร 84,933,700.00 167,638,947.00 252,572,647.00 
-  งบด าเนินการ 4,481,000.00 135,127,458.00 139,608,458.00 
-  งบลงทุน 22,511,500.00 9,723,430.81 32,234,930.81 
-  งบอดุหนุน 143,019,400.00 39,126,080.00 182,145,480.00 
-  งบรายจ่ายอืน่ๆ - 62,940,980.00 62,940,980.00 
-  งบส ารองจ่าย - 7,047,056.49 7,047,056.49 

รวมทัง้หมด 254,945,600.00 421,603,952.30 676,549,552.30 

หมายเหตุ  1. งบประมาณแผ่นดิน มาจากการจดัสรรงบประมาณประจ าป ี2557  
2. งบประมาณเงินรายได้ ได้มาจากการประมาณการรายได้และรายจา่ยทีไ่ด้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการ
ปรับแผนงบประมาณตามไตรมาสจากระบบ ERP 

 อาคารและสถานที่  
ช่ืออาคาร ปีทีเ่ริ่ม

ใช้ 
พ้ืนทีใ่ช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยดัพลังงาน  

(ใช่/ไม่ใช่) 

รปูภาพอาคาร 
อาคารที่ ช่ืออาคาร 

1 อาคาร 1 2516 7,233.60 ไม่ใช ่

 

2 อาคาร 2 2518 4,081.40 ไม่ใช ่

 

3 
อาคาร 3 ศูนย์
ปฏิบติัการเทคโนโลยี
เพือ่การศึกษา 

2536 6,250.00 ไม่ใช ่

 
 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ  

 พ้ืนทีภ่าพรวมของคณะ จ านวนพ้ืนที ่(ตารางเมตร) 
1. พืน้ท่ีแนวราบท้ังหมด  16,522.80 
2. พืน้ท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกนั  4078.75 
3. พืน้ท่ีท่ีเปน็ถนนและลานกจิกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้าโดย

วัสดุประเภทต่างๆ เชน่ ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  
3,600 

4. พืน้ท่ีภายในอาคารท่ีเปน็ Green Area   - 
5. พืน้ท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 8,844.05 
 รถของคณะ จ านวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 3 
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2. รถจักรยานยนต์ 2 
3. รถจักรยาน 50 

1.9 เอกลักษณห์รือวัฒนธรรมของคณะ และผลงานเด่นทีภ่าคภูมิใจ  
 เอกลกัษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ  
 เอกลกัษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์มุง่ผลิตบัณฑิตให้มจีิตวิญญาณความเป็นครู เชี่ยวชาญการสอน และการวิจัย  

 การขับเคลือ่นเอกลกัษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์  ( KRUE-D) 
K = Knowledge (สร้างสรรพศาสตร์การสอน) 
R = Research  (สรรค์สร้างงานวิจัยเพือ่พฒันาวิชาชีพ)  
U = Unity (สามคัคี ความร่วมแรงร่วมใจ)  
E =  Ethics (มจีริยธรรมและจรรยาบรรณครู ) 

D = Development  (มุง่พฒันากระบวนการผลิตและพฒันาครู)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลงานเด่นทีภ่าคภูมิใจ  

    
คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการสร้างเสริมจิตท่ีสงบและคุณลักษณะครูท่ีพงึประสงค์ขึ้นในวันท่ี 27 มนีาคม – 

8 เมษายน 2557 เนื่องในโอกาสฌฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 45 ปี คณะ
ศึกษาศาสตร์ และถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
โครงการฯ มผู้ีเข้าร่วมอปุสมบทเป็นพระภิกษ ุจ านวน 48 ท่าน และบรรพชาเป็ นสามเณร จ านวน 2 ท่าน โดย
เดินทางไปบรรพชา-อปุสมบท ณ วัดไทยพทุธคยา และจาริกแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน สาธารณรัฐอนิเดีย ซ่ึง
โครงการได้รับความร่วมมอืจากทุกภาคส่วน ท้ังนิสิต บุคลากร คณาจารย์ ศิษย์เกา่ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาต่างๆ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพฒันา
การศึกษา รวมถึงบริษทั ห้างร้านเอกชนด้วย 
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คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมมอืกบัคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และ Stockholm 

University ประเทศสวีเดน จัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ “The 4th Education for Rural 
Transformation (ERT) International Symposium 2013 on Research-Based Evidence of Good 
Practice” เมือ่วันท่ี 18 – 20 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมผู้ีเข้าร่วม
ประชุมจากนานาชาติมากถึง 25 ประเทศ   
 

 

รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษา และอดีตคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ ได้รับชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการวิจัยทาง
การศึกษาระดับชาติ คร้ังท่ี 15 จากผลงานวิจัยเร่ือง “การพฒันานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมนิการเรียนรู้ของนิสิตครูเพือ่การ
เรียนรู้ของผู้เรียน” ซ่ึงจัดโดย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)เมือ่วันท่ี 24 
มถิุนายน 2556 

  

 

ผศ.ดร.ชาตรี ฝุายค าตา อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษา  ได้รับรางวัล
งานวิจัยแห่งชาติทางทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2557จากสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยในระดับ “ดีเด่น” และรับรางวัลนักวิจัย
รุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพมิพร์ะดับนานาชาติ จ านวนและคุณภาพสูงสุด ( KU 
Research Star) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

 

ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพพิฒันกลุ อาจารย์ประจ าภาควิชาอาชีวศึกษา  พร้อมด้วย
คณะ ได้รับรางวัลดีเย่ียม ประเภทผลงานการจัดการความรู้ด้านเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการวิจัย จากการน าเสนอผลงานเร่ือง “วิถีใหมแ่ห่งการพฒันาการวิจัยทาง
อาชีวศึกษา” ในโครงการแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ “KU-KM DAY” คร้ังท่ี 1 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 

  

 

รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ ์และดร.ณัฐพล ร าไพ อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขามนุษยศาสตร์และสังคม 
ประเภทซีเนียร์ ชื่อผลงานคือ ส่ือเว็บไซต์ฐานข้อมลูออนไลน์และแอพพลิเคชั่น 
(Application for iOS) อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเท่ียวภาคเหนือ ซ่ึงเป็น
ผลงานจากการวิจัยด้วยทุนอดุหนุนการวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เร่ือง การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเท่ียวภาคเหนือ 
จากการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 
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นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสโมสรนิสิต ในการ
ประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาูจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี ซ่ึงจัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกบัสมาคมนิสิตเกา่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เมือ่วันท่ี 7 – 8 กนัยายน 2556 

  

 

นางสาวณุวีร์ เกดิสมบูรณ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชา
พลศึกษา ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2557 จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในระดับ  
"ดีมาก" 

  

 

นายลัทธพล ค าภิระปาวงศ์ นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาสุขศึกษา 
ภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2557 ในระดับ "ชมเชย" จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

  
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาซีเกมส์ คร้ังท่ี 27 ณ กรุงเนย์ปิดอว์ 

ประเทศเมยีนมาร์ และได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้ 

 

- น.ส.วศินี ปักธงชัย นิสิตชั้นปีท่ี 1 ได้รับเหรียญทอง จากกฬีาฟตุซอลหญิง 
 

  

 

- น.ส.ชลิสา ช านาญวารี นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา ได้รับเหรียญทอง จากกฬีา
บาสเกตบอลหญิง 

  

 

- น.ส.จงจิตต์ บุญม ีนิสิตชั้นปีท่ี 2 ได้รับเหรียญเงิน จากกฬีาฮอกกีห้ญิง 

  

 

- นายนฤดล นิวาสกลุ นิสิตชั้นปีท่ี 4 และนายรณกฤต จารนานนท์ นิสิตชั้นปีท่ี 5 
ได้รับเหรียญทองแดง จากกฬีาโปโลน้ าชาย 
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นายเกยีรติพงษ ์รัชตเกรียงไกร (โค้ชออ๊ด) หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิง
ทีมชาติไทย เกษตรปราดเปร่ือง รุ่นท่ี 7 จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิค 
สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
KU45 ได้รับการเชิดชูเกยีรติให้เป็นนิสิตเกา่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ท าชื่อเสียงมา
สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่วันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม 2556 ณ ห้องโถง
อเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

  

 

นายเชาวลิต สาดสมยั(ครูเชาว์) ครูประจ าศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 เพือ่
เด็กเร่ร่อนและเด็กในชุมชน จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา 
ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU 61 
ได้รับการเชิดชูเกยีรติให้เป็นนิสิตเกา่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ท าชื่อเสียงมาสู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมือ่วันพฤหัสบดีท่ี 24 ตุลาคม 2556  ณ ห้องโถง
อเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

  

 

น.ส.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน (โค้ชหนึ่ง) นิสิตเก่าคณะศึกษาศาสตร์ ( KU 50 , 
EDU21, PE 19) ได้รับการแต่งต้ังจากสมาคมฟตุบอลแห่งประเทศไทยให้เป็นหัวหน้าผู้
ฝึกสอนฟตุบอลหญิงทีมชาติไทย และได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ฟตุบอลของ
ประเทศไทย ในฐานะผู้ฝึกสอนหญิงทีมชาติไทยท่ีเป็นผู้หญิงคนแรกท่ีท าหน้าท่ีดังกล่าว 
และได้สร้างประวัติศาสตร์น าทีมฟตุบอลหญิงทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟตุบอล
หญิงชิงแชมป์โลก 2015 ณ ประเทศแคนาดา 

1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา  
 สรุปผลการด าเนินงานพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิฯ  ในรอบปีการศึกษา 
2555ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1. ในการเสนอโครงการควรมีการระบุ

ตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า
สามารถตอบสนองต่อแผนปฏิบัติงาน
และแผนยุทธศาสตร์ในด้านใดบ้าง 

โครงการประชุมชี้แจงการเขียน SAR คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 
เมษายน และ 21 พฤษภาคม 2557 

รองคณบดีฝุายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การติดตาม ตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรม ควรแสดงให้เห็นความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนงาน
ประจ าปีของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผน

โครงการประชุมชี้แจงการเขียน SAR คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 
เมษายน และ 21 พฤษภาคม 2557 

รองคณบดีฝุายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
3. ควรวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่ไม่

บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ได้จดัท าเพื่อ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาจดัท าแผนใน
ปีการศึกษาต่อไป 

วิเคราะห์โครงการและกิจกรรมที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ได้จดัท าในโครงการประชุม
ชี้แจงการเขียน SAR คณะศึกษาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2556 วันที่ 17 เมษายน และ 21 
พฤษภาคม 2557 แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์
โครงการและกิจกรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
ไม่ได้จดัท าและใช้ผลไปปรับปรุงการวางแผนในปี
ต่อไปในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เดือนพฤษภาคม 2557 

รองคณบดีฝุายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ควรเพิ่มต าแหนง่วิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
1. มีการจดัท าแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการ(ด าเนนิการแล้ว) 
2. จดัท าโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหนง่

ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 (ด าเนนิการ
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557) 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 

2. ควรเขียนแผนพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนบัสนนุให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ และให้มีการ
ด าเนนิการตามแผน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของจ านวนคุณวุฒิ 
ต าแหนง่วิชาการของอาจารย์และ
บุคลากรในปัจจบุัน และความต้องการ
ในอนาคตที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะที่วางไว้รวมทั้งการน าเสนอ
โครงการกิจกรรมที่จะน าไปสู่เปูาหมาย
ที่วางไว้ 

1. มีการจดัท าแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

2. จดัท าโครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหนง่
ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556 (ด าเนนิการ
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557) 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
 
รองคณบดีฝุายบริหาร 
หัวหนา้ส านกังาน
เลขานกุาร 

3. ควรน าข้อมูลการประเมินแผนพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุมา
ปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

มีการจดัท าแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
รองคณบดีฝุายบริหาร 
หวัหน าส านักงานเลขานุการ 

4. โครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจยั
ปฏิบัติการในชั้นเรียน มีการติดตามการ
น าความรู้และทักษะที่ได้จากโครงการ
มาใช้ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติที่ดี แต่อย่างไรก็
ตามคณะควรจดัให้มีระบบการติดตาม
การน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจดัการเรียนการสอน
ส าหรับทุกโครงการ 

โครงการพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจยัปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน มีการน าเสนอความก้าวหนา้ในการ
ด าเนนิการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการที่
อาจารย์ได้น าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ในการเรียนการสอน 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 



รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 26 
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรมีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ของการจดับริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชนก์ับนสิิตมาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการให้บริการที่สนองความ
ต้องการของนสิิต เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูล
ไปพัฒนาปรับปรุงการจดัการบริการ
ให้ครบทุกด้าน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชนแ์ก่
นสิิต ผ่านเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์ “มุม
นสิิต” 

รองคณบดีฝุาย 
พัฒนานสิิต 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่าและมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าอย่างทั่วถึง 

1. คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาโปรแกรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าโดยให้ศิษย์เก่าลงข้อมูล
ผ่านเว็บไซด์คณะฯ 

2. คณะกรรมการฝุายสิทธิประโยชนแ์ละศิษย์เก่า
สัมพันธ์ได้จดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การสร้างข้อสอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นศิษย์เก่า
ของคณะศึกษาศาสตร์ 

รองคณบดีฝุายสิทธิ
ประโยชนแ์ละศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
1. คณะควรผลักดันให้คณาจารย์

ผู้ท าวิจยัใส่ข้อมูลในสถาบันวิจยัและ
พัฒนาแห่งมก. ให้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

คณะกรรมการฝุายวิจยัและบริการวิชาการได้
จดัท าคู่มืออาจารย์ด้านการวิจยัและบริการ
วิชาการเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ใส่ข้อมูลด้าน
งานวิจยัในฐานข้อมูลของสถาบันวิจยัและพัฒนา
โดยคู่มือที่พัฒนาขึ้นมีเนือ้หาสาระครอบคลุม
ภารกิจด้านการวิจยัและบริการวิชาการ การบูร
ณาการการวิจยั การบริการวิชาการ กับการเรียน
การสอน ตลอดจนขั้นตอนการกรอกภาระงาน
ด้านการวิจยัและบริการวิชาการ การใช้
ประโยชนจ์ากงานวิจยั หลังจากได้คู่มือการวิจยั
ฉบับ(ร่าง) แล้ว มีการตรวจสอบความเหมาะสม 
ครบถ้วนของคู่มือโดยคณาจารย์ในคณะ พร้อม
น าผลมาปรับปรุงแก้ไขและจดัท าเป็นคู่มือฉบับ
สมบูรณ์ 

รองคณบดีฝุายวิจยัและ
บริการวิชาการ 

 
 

  

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
1. ควรมีการบูรณาการการบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจยัเพิ่มขึ้นและมีความเชื่อมโยงให้เห็น
ชัดเจนย่ิงขึ้นเมื่อมีการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
ควรน าเสนอให้ชัดเจน เช่น การลง

คณะศึกษาศาสตร์จดัโครงการผู้บริหารพบ
คณาจารย์ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณา
การการบริการวิชาการกับการวิจยัและการเรียน
การสอน โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝุาย
วิจยัและบริการวิชาการ ชี้แจงแนวทางการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการวิจยั พร้อมแสดง

รองคณบดีฝุายวิจยัและ
บริการวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

รายละเอียดแผนการสอนและส าหรับ
การบูรณาการบริการวิชาการกับการ
วิจยัควรน าเสนอให้เห็นในแบบเสนอ
โครงการวิจยั 

 

ร่องรอยหลักฐาน การบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั เช่น 
การระบุไว้ใน มคอ. การจดักิจกรรมบริการ
วิชาการโดยให้นสิิตเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นต้น  
นอกจากนี ้คณะกรรมการวิจยัและบริการ
วิชาการได้จดัท าคู่มืออาจารย์ด้านการวิจยัและ
บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ใส่ข้อมูล
ด้านงานวิจยัในฐานข้อมูลของสถาบันวิจยัและ
พัฒนา โดยคู่มือที่พัฒนาขึ้นมีเนือ้หาสาระ
ครอบคลุมภารกิจด้านการวิจยัและบริการ
วิชาการ การบูรณาการการวิจยั การบริการ
วิชาการ กับการเรียนการสอน ตลอดจนขั้นตอน
การกรอกภาระงานด้านการวิจยัและบริการ
วิชาการ การใช้ประโยชนจ์ากงานวิจยั หลังจาก
ได้คู่มือการวิจยัฉบับ(ร่าง) แล้ว มีการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ครบถ้วนของคู่มือโดยคณาจารย์
ในคณะ พร้อมน าผลมาปรับปรุงแก้ไขและจดัท า
เป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- ไม่มี   
 
 
 
 
 
 

  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรให้มีการด าเนนิการการจดัการ

ความรู้ในภาพรวมของคณะ ซ่ึง
ด าเนนิการโดยคณะกรรมการจดัการ
ความรู้ระดับคณะ จากการประเมิน
พบว่ามีการจดัการความรู้ซ่ึง
ด าเนนิการโดยบางภาควิชา และ
ส านกังานเลขานกุารคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์มีแผนการจดัการความรู้ที่
ด าเนนิการร่วมกันโดยแต่ละภาควิชา ส านกังาน
เลขานกุารคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต 
ร่วมกันก าหนดประเด็น และรูปแบบการจดัการ
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมคณะศึกษาศาสตร์จดั
กิจกรรมการจดัการความรู้  8 กิจกรรม ได้แก่ 

1) การประยุกต์ใช้ ICT และ/หรือ
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและ
การท างาน 

2) การท าวิจยัในชั้นเรียน 
3) การขอต าแหนง่ทางวิชาการ  
4) การเขียนต าราการผลิตงานวิจยั  

คณะกรรมการจดัการ
ความรู้ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ภาควิชาและส านกังาน
เลขานกุารคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตฯ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

5) การพิมพ์จดหมายราชการ 
6) การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 
7) ทบทวนระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานคลังและพัสดุ และ 
8) KM Day (ตลาดนดัความรู้) ของคณะ

ศึกษาศาสตร์ 
2. ควรให้มีกระบวนการจดัการความรู้ให้

ครบถ้วนจนสามารถน าความรู้ที่ได้ใช้
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างทั่วถึงและ
ครบถ้วน 

คณะกรรมการจดัการความรู้ได้ร่วมพัฒนา
รูปแบบการจดัการความรู้ โดยรูปแบบการ
จดัการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์มี 5 
องค์ประกอบ 4 ขั้นตอนที่สอดคล้องกับขั้นตอน
การจดัการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ขั้นการถอด
ความรู้ ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ ขั้นการน าไปใช้ 
และขั้นบ ารุงรักษาและได้เผยแพร่รูปแบบการ
จดัการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ผ่านสาร
ศึกษาศาสตร์ และเผยแพร่ผลการด าเนนิงานการ
จดัการความรู้ในวัน KM Day (ตลาดนดัความรู้) 
ของคณะศึกษาศาสตร์ในวันที่ 21 มีนาคม 2557  
คณะศึกษาศาสตร์จดักิจกรรมการจดัการความรู้  
8 กิจกรรม ได้แก่ 

1) การประยุกต์ใช้ ICT และ/หรือ
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและ
การท างาน  

2) การท าวิจยัในชั้นเรียน 
3) การขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
4) การเขียนต าราการผลิตงานวิจยั  
5) การพิมพ์จดหมายราชการ  
6) การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 
7) ทบทวนระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานคลังและพัสดุและ 
8) KM Day (ตลาดนดัความรู้) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

คณาจารย์และบุคลากรน าองค์ความรู้ที่ได้ในแต่
ละโครงการมาจดันทิรรศการตลาดนดัการจดัการ
ความรู้ในกลางเดือนมีนาคม เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์
และบุคลากรด้วยกัน มีการน าเสนอเป็นโปสเตอร์ 
จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และบันทึกเป็นวีดิทัศน์
และภาพกิจกรรมในวันงานตลาดนดัการจดัการ

คณะกรรมการจดัการ
ความรู้ 
คณะศึกษา ศาสตร์ 
ภาควิชาและส านกังาน
เลขานกุารคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตฯ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

ความรู้ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์
ระบบบริหารจดัการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
- ไม่มี   
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. ควรเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
โครงการประชุมชี้แจงการเขียน SAR คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 
เมษายน และ 21 พฤษภาคม 2557 

รองคณบดีฝุายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ควรจดัเอกสารหลักฐานเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้อง
และครบถ้วนกับรายงานการประเมิน
ตนเอง 

โครงการประชุมชี้แจงการเขียน SAR คณะ
ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 
เมษายน และ 21 พฤษภาคม 2557 

รองคณบดีฝุายแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

บทที่ 2 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556  
2.1.1 ผลการด าเนินงานด้านผลติบัณฑิต  

2.1.1.1หลกัสตูร  
ในปีการศึกษา 2556คณะศึกษาศาสตร์มหีลักสูตรรวมท้ังส้ิน 32 หลักสูตร แยกเป็นระดับปริญญาตรี 6 

หลักสูตร ระดับปริญญาโท 16 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร โดยในปีนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้รับ
อนุมติัให้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาองักฤษ)เพิม่อกี 1 หลักสูตร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก )มจี านวนร้อยละ 
81.25 ของจ านวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา และมจี านวนนิสิตท่ีเน้นการวิจัยคิดเป็นร้อยละ 39.62 ของ
จ านวนนิสิตท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มคีณะกรรมการหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ท าหน้าท่ีประสานงานกบัภาควิชาในการ
จัดท าหลักสูตร และกล่ันกรองให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ โดยได้ก ากบัติดตามอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้จัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ เพือ่ให้การปรับปรุงหลักสูตร
ของคณะศึกษาศาสตร์เป็นตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ท้ัง 32 
หลักสูตรมกีารด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติโดยมรีายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2และทุกหลักสูตรมกีารประกนัคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิ ท้ังในประเด็นการ
บริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต การใช้ผลการวิจัย
สถาบันท่ีสะท้อนถึงความต้องการและความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มกีารควบคุม ติดตาม และประเมนิคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ท่ีก าหนด ดังแสดงตามแบบรายละเอยีดของรายวิชา มคอ.3 รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.6 และ
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ.7และส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรสาขาวิชาชีพ) ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

2.1.1.2  อาจารย์ 
คณะศึกษาศาสตร์มรีะบบการคัดเลือกอาจารย์เพือ่ให้ได้อาจารย์ท่ีมคุีณสมบัติเหมาะสมท้ังด้านคุณวุฒิ 

ความรู้ และความสามารถในการสอนและการวิจัย รวมท้ังมกีารส่งเสริมให้อาจารย์ได้พฒันาตนเองให้มคุีณวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญเพิม่ขึ้นเหมาะสมกบัการท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา โดยการจัดโครงการพฒันา
อาจารย์ท้ังในภาพรวมของคณะและภาควิชาอย่างสม่ าเสมอมผีลให้สัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีมวุีฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ ามกีารพฒันาดีขึ้น โดยมร้ีอยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพิม่ขึ้น
จากเดิมร้อยละ72.73 เป็นร้อยละ 78.60เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ส าหรับสัดส่วนของอาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ยังไมเ่ป็นไปตามเปูาหมายเนื่องจากมี
อาจารย์ใหมจ่ านวนมากบรรจุทดแทนอาจารย์ท่ีเกษยีณอายุราชการ ซ่ึงยังมคุีณสมบัติไมค่รบตามเกณฑ์การขอ
ก าหนดต าแหน่งวิชาการ จึงต้องการการพฒันาต่อไป ท้ังนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนพฒันาอาจารย์เพือ่
พฒันาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และได้ด าเนินการตามแผนงานและโครงการท่ีสนับสนุนให้
อาจารย์ได้พฒันาศักยภาพเพือ่น าไปพฒันาการเรียนการสอนและผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์ ให้สอดคล้องกบันโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในเร่ืองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ท้ังในระดับภาควิชาและระดับ
คณะส าหรับในปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดแผนการบริหารและการ
พฒันาคณาจารย์ท้ังสองด้านหลัก ได้แก ่ด้านวิชาการ และด้านเทคนิคการสอนและการวัดผล ท้ังนี้มโีครงการท่ีอยู่ใน
แผนเป็นจ านวน 14 โครงการและได้ด าเนินการตามแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์ท้ังสองด้านหลักครบ
ทุกโครงการ 

คณะศึกษาศาสตร์มสีวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ท้ังคณะศึกษาศาสตร์ได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ าปี 2556 มกีารสนับสนุนให้คณาจารย์มสุีขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง รวมถึงสร้างนิสัยในการ
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอควบคู่ไปกบัการท างาน และเพือ่ให้เกดิความสามคัคีและความสัมพนัธ์อนัดีใน
หน่วยงานซ่ึงส่งผลให้การท างานเป็นไปด้วยดีและมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมโีครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นท้ัง
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการประกาศเกยีรติคุณ เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังให้กบัผู้ท่ีท างานให้กบัคณะอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัคณาจารย์ในคณะอกีด้วย 

คณะศึกษาศาสตร์มรีะบบการติดตามให้คณาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพฒันามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตมคีณะกรรม การจรรยาบรรณคณะศึกษาศาสตร์มหีน้าท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมนิผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
และพจิารณาวินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณของคณาจารย์ และเสนอแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนจรรยาบรรณของคณาจารย์ 

2.1.1.3 กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล  
คณะศึกษาศาสตร์มรีะบบและกลไกการประกนัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ทุกหลักสูตร โดยมคีณะกรรมการฝุายวิชาการคอยติดตามการด าเนินการจัดส่ง มคอ .3 online ของทุกหลักสูตรใน
คณะศึกษาศาสตร์ เพือ่พจิารณาให้มกีารจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยหลักสูตรท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา 2556 ทุกหลักสูตรมกีารจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์
ก าหนดให้ทุกภาควิชาทุกหลักสูตรจัดท า มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 และประมวลการสอนทุกรายวิชากอ่นเปิดภาค
เรียนตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์มรีายวิชาท่ีมกีารจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนในทุกหลักสูตรเช่น การศึกษานอก
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สถานท่ี การเรียนรู้ในสถานการณ์จริงควบคู่กบัการปฏิบัติ เช่น ในระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพศึกษาศาสตร์: การปฏิบัติการสอนและวิจัยในชั้นเรียน นิสิตมกีารสะท้อนผลการเรียนรู้โดยการจัดท าแฟม้
สะสมงาน การเขียนบันทึกการเรียนรู้ และการสัมมนาหลังฝึกสอน รวมท้ังการน าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน โดยมี
การคัดเลือกผลงานวิจัยท่ีมคุีณภาพดี เพือ่เป็นเกยีรติประวัติแกน่ิสิต และทุกหลักสูตรในระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอกมกีารปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนและการท าวิจัย 

ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์มปีระสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการการจัดการเรียนการสอน โดยมเีชิญวิทยากรภายนอกหรืออาจารย์พเิศษมา
บรรยายให้ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์แกน่ิสิต ในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มกีารเชิญอาจารย์ใน
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์มาเป็นผู้ร่วมสอนโดยเป็นอาจารย์พีเ่ล้ียงของนิสิตฝึกสอน รวมท้ังจัด
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพือ่ให้นิสิตได้เรียนรู้ในสภาพจริง นอกจากนี้ในรายวิชาอืน่ๆ ท้ังหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาได้เรียนเชิญวิทยากรจากหน่วยงานวิชาชีพท่ีเกีย่วข้องกบัสาขาวิชาท่ีมคีวามเชี่ยวชาญมาบรรยายให้แก่
นิสิตด้วยเช่นกนั 

คณะศึกษาศาสตร์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้สังกดักลุ่มวิจัยและคณะศึกษาศาสตร์ได้เป็น 1 ใน 3 
คณะน าร่องในการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัยเพือ่พฒันาองค์ความรู้และเกบ็รักษาองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชา รวมท้ัง
มกีารจัดการความรู้เพือ่น าไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงอาจารย์ตามกลุ่มวิจัยต่างๆ ได้มผีลงานเป็น
รูปธรรม และน าไปใช้ในการพฒันานิสิตและกระบวนการเรียนการสอน นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้มกีารจัด
โครงการการพฒันาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพือ่พฒันาการเรียนการสอนท่ีได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบั
คณาจารย์เกีย่วกบัการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพือ่พฒันาการเรียนการสอน คณาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพือ่น าเสนอในการประชุม
วิชาการและตีพมิพใ์นวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนคณาจารย์ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกีย่วกบัการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพือ่พฒันาการเรียนการสอน จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2556
และคณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์ :การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ และต าราให้มคุีณภาพท่ีได้เพิม่พนูความรู้ความเข้าใจให้กบัคณาจารย์ใน
คณะศึกษาศาสตร์เกีย่วกบัการเขียนผลงานทางวิชาการให้มคุีณภาพ  

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการสรุปผลการประเมนินิสิตประเมนิอาจารย์/รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 
2556 ท้ังภาคต้นและภาคปลาย โดยผลการประเมนิในภาคต้น คร้ังท่ี 2 มค่ีาเฉล่ีย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5.00 และ
มผีลการประเมนิในภาคปลาย คร้ังท่ี 2 มค่ีาเฉล่ีย 4.52 จากคะแนนเต็ม 5.00 ประเด็นท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีมคีะแนน
การประเมนิอยู่ในระดับสูงท่ีสะท้อนบทบาทของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ คณาจารย์เปิด
โอกาสให้นิสิตมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอน ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชาว่ามุง่ให้ได้รับความรู้ ความคิด 
ความสามารถ เจตคติ และเนื้อหาท่ีอาจารย์จัดให้ครอบคลุมค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดนอกจากนี้
คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาสรุปผลการประเมนิการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 ท้ังภาคต้นและภาคปลาย โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาตามรูปแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชาหลัง
ส้ินสุดปีการศึกษา 

 
 

2.1.2 ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย  
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คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงพนัธกจิส าคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมนีโยบายมุง่ผลิตและพฒันา
งานวิจัยท่ีมคุีณภาพมุง่สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพศึกษาศาสตร์และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยโดยมกีารแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการวิชาการซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนคณาจารย์จากทุกภาควิชาโดยคณะกรรมการชุดนี้มี
หน้าท่ีก าหนดนโยบายแผนงาน/โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืด้านการวิจัยจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัย
และการเผยแพร่งานวิจัยพร้อมท้ังก ากบัติดตามดูแลและสนับสนุนเพือ่ให้การด าเนินพนัธกจิด้านการวิจัยของคณะ
ศึกษาศาสตร์เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและบรรลุตามเปูาหมายท่ีวางไว้ 

คณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ได้รับความเชื่อมัน่และไว้วางใจให้ท างานวิจัยแกห่น่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยจ านวนมาก เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานครส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว .) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน ) 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาการประปานครหลวงส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาส านักงานกจิการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวง
การพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจ าจังหวัดหนองบัวล าภู
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เป็นต้น 

ในปีงบประมาณพ .ศ. 2556 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในจ านวน
808,833.00 บาทและภายนอกจ านวน38,924,420.00 บาทรวมท้ังหมด39,733,253 บาทมอีาจารย์ ประจ าและ
นักวิจัยท่ีปฏิบัติจริงท้ังหมด126.5คน คิดเป็นจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริงเท่ากบั314,096.86บาทซ่ึงนับว่าเป็นจ านวนเงินท่ีสูงมาก เกนิกว่า เกณฑ์การประกนั
คุณภาพท่ีส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 

2.1.3 ผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สงัคม  
คณะศึกษาศาสตร์มกีารก าหนดแนวทางแผนงานโครงการบริการวิชาการโดยมศูีนย์วิจัยและบริการ

วิชาการ ท าหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มกีารส ารวจความพร้อม
ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ในการให้บริการวิชาการท่ีตรงกบัความเชี่ยวชาญมี
การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ให้เกดิการ
ใช้ประโยชน์และการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยมกีารแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบงานบริการวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญและความเกีย่วข้องกบังานท่ีรับผิดชอบ และมกีารก ากบัติดตามและประเมนิผลส าเร็จ ของการ
ด าเนินงานและรายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ ฝุายวิจัย
และบริการวิชาการรับทราบ 

คณะศึกษาศาสตร์มกีารให้บริการวิชาการท้ังเป็นการหารายได้และเป็นการบริการวิชาการเพือ่สังคม ปีท่ี
ผ่านมา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ได้ท าความร่วมมอืกบัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจ านวน  9 เขต
ประกอบด้วยส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต1และ2ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 และ2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรปราการเขต 1 และ2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ2 ในโครงการพฒันาครู
โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching and Mentoring มคีรูผู้บริหารและศึกษานิเทศกเ์ข้ารับการพฒันา
เขตพืน้ท่ีละ 100 คนรวมท้ังส้ิน 900คนในการด าเนินงานโครงการฯมกีารท าวิจัยประเมนิโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching and Mentoring กบัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ัง  9 
เขตผลการด าเนินงานพบว่ามกีารพฒันาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของโดยผ่านกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนและใช้รูปแบบการพฒันาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching and Mentoring มกีารก ากบั
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ติดตามและประเมนิผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการผ่านกระบวนการวิจัยได้ผลการพฒันาครูท่ีชัดเจนเป็น
รูปธรรมส่งผลให้คณะศึกษาศาสตร์ได้รับเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเป็นมหา วิทยา ลัย
คู่สัญญาท่ีด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จยอดเย่ียม (Best Practice) และให้น าไปเสนอผลงานแกค่รูอาจารย์ผู้บริหาร
ศึกษานิเทศกแ์ละบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจท่ัวประเทศในการเสวนาเร่ือง “มติิการพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21ระหว่างวันท่ี3-5 
พฤษภาคม 2557 

นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการประกวดส่ือวีดิทัศน์เพือ่การเรียนรู้  “Green Innovation: 
Power of Green Power of Life” เพือ่ให้นิสิตระดับปริญญาตรีสังกดัคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์เข้าร่วม
ประกวดส่ือการสอนผลการด าเนินงานพบว่ามผู้ีเข้าร่วมโครงการรวมท้ังส้ิน  138 คนประกอบด้วยนิสิต /นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมประกวดผลงาน 22 คนคณะกรรมการตัดสินผลงาน 3 คนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ  50  คนและ
ผู้สนใจท่ัวไป 63 คน  

2.1.4 ผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานิสติ 
คณะศึกษาศาสตร์ มนีโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กบันิสิต โดยการ

สร้างประสบการณ์การศึกษาให้กบันิสิตผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรและกจิกรรมเสริมหลักสูตร ท้ังนี้ ได้
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกจิกรรมพฒันานิสิตท่ีเป็นกจิกรรมเสริมหลักสูตรกบัชีวิตประจ าวันของนิสิต  5 ด้าน
ด้วยกนั ได้แก ่1.การพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.การพฒันาทักษะการคิดและการเรียนรู้3 .การพฒันา ทักษะ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร4.การพฒันาด้านสุขภาพ และ 5.การพฒันาด้านจิตอาสาและ
จิตสาธารณะ ท้ังนี้เพือ่เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ถึงสภาวะการเป็นผู้น า ผู้ตามโดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้
แสดงออกถึงลักษณะภาวะผู้น า เรียนรู้ถึงกระบวนการแกไ้ขปัญหาและการท างานเป็นทีมอกีท้ังยังส่งเสริมให้นิสิตได้
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอนัจะน าไปสู่การพฒันาอตัลักษณ์ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้ท่ีส านึกดี มุง่มัน่ สร้างสรรค์ สามคัคี โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ท่ีมกีจิกรรม
การท างานอย่างหลากหลายในการพฒันานิสิต โดยกจิกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นในแต่ละโครงการจะอาศัยกระบวนการ
ท างานตามวงจรPDCA หมายถึง วงจรการบริหารงานอย่างมคุีณภาพ ประกอบด้วย การวางแผน ( Plan : P) การ
ปฏิบัติตามแผน (Do : D) การตรวจสอบและประเมนิผล ( Check : C) และการปรับปรุงแกไ้ขและด าเนินการ 
(Action : A) โดยคณะศึกษาศาสตร์มแีผนงานการพฒันานิสิตท้ังระยะส้ันและระยะยาว ซ่ึงกจิกรรมพฒันานิสิต
ด าเนินการโดยคณะกรรมการด าเนินงานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ท่ีมาจากการเลือกต้ัง ประกอบด้วยนิสิตใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา 

 การด าเนินงานกจิกรรมต่าง ๆ ของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และแต่ละสาขาวิชานั้นเป็นไป
ตามระบบ กล่าวคือ ในทุก ๆ กจิกรรมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตของคณะ
ศึกษาศาสตร์กอ่นด าเนินการ ซ่ึงคณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดรูปแบบคณะกรรมการดังกล่าวโดยมอบหมายให้ผู้ช่วย
คณบดีฝุายพฒันานิสิตคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานและมคีณะกรรมการท่ีประกอบไปด้วยคณาจารย์จากทุก
สาขาวิชาและบุคลากรสายสนับสนุนร่วมเป็นกรรมการ รวมท้ังส้ิน 19 ท่าน ท าหน้าท่ีดูแลให้ค าปรึกษาและให้การ
สนับสนุนการด าเนินการด้านกจิกรรมพฒันานิสิตแกส่โมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยมุง่จัดกจิกรรมเพือ่ส่งเสริม
และพฒันานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 2 ลักษณะ คือ 
  1.การจัดกจิกรรมพฒันานิสิตโดยคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบนั้น 
มโีครงการท่ีจัดขึ้นในปีการศึกษา 2556 จ านวน 17 โครงการ ซ่ึงแยกโครงการต่าง ๆ ตามการพฒันาทักษะของนิสิต
ท้ัง 5 ด้านไว้ดังนี้ 
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1.1 การพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย โครงการค่ายปลูกจิตส านึก ศึกษาศาสตร์  
โครงการมอบลูกเป็นศิษย์...มอบชีวิตเป็นครูโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยโครงการ คารวะ ครู ไทย คณะศึกษาศาสตร์  
และโครงการปัจฉิมนิเทศ  

1.2 การพฒันาทักษะการคิดและการเรียนรู้ ประกอบด้วย โครงการ ประกวดความเป็นเลิศใน
การจัดการเรียนรู้ระดับอดุมศึกษา และโครงการประชันการสอนระดับคณะ  

1.3 การพฒันาทักษะเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการส่ือสาร  ประกอบด้วย 
โครงการพีน่้องร่วมร้องเพลง โครงการ ED-DAYED-NIGHTโครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใสโครงการอบรมทักษะ
ความเป็นผู้น านิสิต และโครงการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย  

1.4 การพฒันาด้านสุขภาพ ประกอบด้วย โครงการกฬีา 5 สถาบัน “ไมเ้รียวเกมส์” โครงการ
กฬีานนทรีเกมส์ และโครงการศึกษาศาสตร์สัมพนัธ์ 2 วิทยาเขต 

1.5 การพฒันาด้านจิตอาสาและจิตสาธารณะ ประกอบด้วย โครงการค่ายครูอาสา พฒันา
ชนบท โครงการพฒันาคณะ โครงการพฒันาสโมสรนิสิต และโครงการร่วม 4 คณะ 

ผลการประเมนิในภาพรวมของการด าเนินงานกจิกรรมในแต่ละโครงการโดยการประเมนิตามดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ ผ่านทุกเกอืบโครงการ 
 2.การจัดกจิกรรมของนิสิตสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ โดยจะเน้นกจิกรรมท่ีแสดงถึง
ความเป็นเลิศในแต่ละสาขาวิชาท้ัง 6 สาขาวิชา และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาองักฤษเพือ่เตรียมนิสิตเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยมกีจิกรรมท่ีจัดโดยสาขาวิชา จ านวน 12 โครงการ โดยแยกตามสาขาดังนี้ 

 2.1 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ มกีจิกรรมพฒันาศักยภาพนิสิต 4 กจิกรรม คือ โครงการ 
เอพลัส คร้ังท่ี 10  โครงการเอพลัส คร้ังท่ี 11  โครงการ Talk Asean 2013 และโครงการค่ายวิทย์จิตอาสา 

2.2 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มกีจิกรรมพฒันาศักยภาพนิสิต 2 กจิกรรม คือ โครงการ
ค่ายคณิตศาสตร์อจัฉริยะ คร้ังท่ี 10และโครงการเสวนาประสาคณิตศาสตร์ 

2.3 สาขาวิชาธุรกจิและคอมพวิเตอร์ศึกษา ไมม่กีารจัดโครงการพฒันานิสิต 
2.4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มกีจิกรรมพฒันาศักยภาพนิสิต 2 กจิกรรม คือ โครงการ

เปิดโลกทัศน์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ และโครงการLearning English through Home Economics 
2.5 สาขาวิชาสุขศึกษา มกีจิกรรมพฒันาศักยภาพนิสิต 2  กจิกรรม คือ โครงการพฒันา

ศักยภาพนิสิตสุขศึกษา  และโครงการสุขศึกษาเชิงรุกและการจัดแผนพฒันาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาสุขศึกษา 
2.6 สาขาวิชาพลศึกษา มกีจิกรรมพฒันาศักยภาพนิสิต 2 กจิกรรม คือ โครงการกีฬาสัมพนัธ์-

น้องพลศึกษาคร้ังท่ี 4 และโครงการพฒันาศักยภาพผู้น านิสิตสาขาวิชาพลศึกษา 
ในการประเมนิโดยภาพรวมของการด าเนินกจิกรรมแต่ละโครงการ โดยการประเมนิตามตัวชี้วัด

ความส าเร็จของโครงการ ผ่านทุกโครงการ 
ด้วยผลการด าเนินการด้านการส่งเสริมและพฒันานิสิตได้เห็นถึงมกีารท างานเป็นทีมร่วมกนัท้ัง

คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิต นิสิตทุกสาขาวิชาและสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยใช้หลักและกระบวนการ 
PDCA จึงท าให้มโีครงการโดดเด่นมากมาย เช่น 
         1.โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอดุมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี เป็นโครงการท่ีน าแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช ด้านการพฒันาพลังงานทดแทนมาด าเนินงาน มาสร้างกรอบแนวการจัดการเรียนรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ให้นิสิต นักศึกษา สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ได้พฒันาความรู้และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ และท าให้เกดิ เครือข่ายความร่วมมอืในการพฒันาวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 35 
 

โดยการแข่งขันใน ปี 2556 นี้ มทีีมเข้าร่วมการประชันการสอนท้ังส้ิน 6  สถาบัน และทีมจากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอนัดับ 1 และได้ครองถ้วยพระราชทาน 
         2.โครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใส เป็นโครงการท่ีมคุีณภาพท่ีท าให้โครงการได้รับทุนสนับสนุน 
การด าเนินงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         3.โครงการค่ายครูอาสาพฒันาชนบท เป็นโครงการท่ีเน้นให้นิสิตได้ร่วมพฒันาโรงเรียนท่ีขาดแคลน
ท้ัง อปุกรณ์ทางการศึกษาและบุคลากรผู้ให้ความรู้ โดยให้นิสิตมส่ีวนร่วมในการพฒันาโรงเรียนใช้ความรู้ของตนเอง 
ไปถ่ายทอดให้กบันักเรียนท่ีห่างไกลโดยผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงท าให้นิสิตได้ฝึกตนเองให้เป็นผู้มจีิตอาสา และ
กล้าท่ีจะน าความรู้ความสามารถของตนเองไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมได้ ซ่ึงโครงการค่ายอาสาพฒันา ชนบทนี้
จัดเป็นโครงการท่ีมคุีณภาพท่ีเห็นได้จากการท างานด้วยจิตอาสาของนิสิตและนิสิตได้มกีารเรียนรู้ถึงการให้บริการ
ทางด้านวิชาการท่ีเรียกว่า Service Learning ท่ีสอดคล้องกบัความเป็นครูท่ีแท้จริง โครงการนี้จึงได้รับทุนสนับสนุน
การด าเนินงานโครงการจากบริษทัเดอะเบล เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท 
        4.โครงการอบรมทักษะผู้น านิสิต เป็นโครงการท่ีจะพฒันาความรู้และทักษะท่ีส่งเสริมภาวะผู้น า โดย 
น าหลักการท างานตามวงจรเดมมิง่ ท่ีเรียกว่า กระบวนการ PDCA เข้ามาเป็นหัวใจท่ีส าคัญในการวางแผนการ
ด าเนินงาน  
        5.โครงการประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัย เป็นโครงการท่ีท าให้นิสิตได้ส านึกถึงคุณูปการของรุ่นพีท่ี่
ได้ร่วมกนัสร้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านการร้องเพลงมหาวิทยาลัย อกีท้ังยังเป็นการส่งเสริมการแสดง
ความคิดสร้างสรรค์และการท างานเป็นทีมให้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ให้นิสิตเรียนรู้ถึงความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท้ังเฉพาะหน้าและปัญหาอืน่ ๆ จนน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ด้วยความ สามารถในการ
ท างานของนิสิต ตลอดจนผู้มส่ีวนเกีย่วข้องของคณะศึกษาศาสตร์ จึงท าให้โครงการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอนัดับ 1 

6.โครงการกฬีานนทรีเกมส์ เป็นโครงการท่ีเน้นให้นิสิตชั้นปีท่ี 1  ของทุกคณะได้เข้าร่วมการแข่งขัน
กฬีาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงนิสิตรุ่นพีไ่ด้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายให้กบันิสิตชั้นปีท่ี 1  โดยมี
กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กบัรุ่นน้องจนท าให้สมรรถภาพทางกายของนิสิตรุ่นน้องอยู่ในระดับท่ีดี จึงส่งผลให้นิสิต
ชั้นปีท่ี 1 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รางวัลคะแนนถ้วยรวมกฬีามาครองได้ 
 7.โครงการกฬีา 5 สถาบัน เป็นโครงการท่ีจัดให้นิสิต นักศึกษา ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ท้ัง 5 
สถาบัน ได้มโีอกาสร่วมแข่งขันกฬีาเพือ่สร้างความสามคัคี สร้างเครือข่ายทางการศึกษาโดยผ่านกจิกรรมกฬีา ซ่ึงใน
การแข่งขันกฬีา 5 สถาบันคร้ังท่ี 14  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซ่ึง
ได้รับการชื่นชมจากทุกสถาบันท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน  

ซ่ึงกจิกรรมดังกล่าวเหล่านี้ล้วนได้จัดท าขึ้นท้ังภายในและภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ รวมท้ังภายนอก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ทางคณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินงาน 
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกจิกรรมตามแผนงานพฒันานิสิตท่ีวางไว้และมกีารจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาแล้วในปีการศึกษา 2556 โดยผ่านโครงการอบรมทักษะผู้น าและโครงการสัมมนาคณะกรรมการ
ฝุายพฒันานิสิตและรายงานให้คณบดี รองคณบดีฝุายพฒันานิสิต กองกจิการนิสิตของมหาวิทยาลัย เพือ่ให้นิสิตได้มี
การน าผลการประเมนิโครงการมาปรับปรุงและพฒันากจิกรรม/โครงการในปีการศึกษาถัดไป 

2.1.5 ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามนโยบายของคณะ

ศึกษาศาสตร์ ท่ีให้มกีารจัดโครงการหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะท่ีเป็นวิถีชีวิต ได้แก่
ประเพณีไทยในวาระต่างๆท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย รวมท้ังกจิกรรมท่ีรังสรรค์ขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์เพือ่ความสามคัคีและพฒันาวิชาการ การจัดโครงการและกจิกรรมดังกล่าวเป็นไปเพือ่การสืบสาน
วัฒนธรรมไทยอนัดีงามไปสู่บุคลากรและนิสิตรุ่นหลัง นอกจากนั้น ยังเร่ิมมกีารสอดแทรกกล่ินอายของวัฒนธรรม
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เพือ่นบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียนเข้ามาผสมผสาน เพือ่เสริมสร้างเจตคติท่ีดีและสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรม
นานาชาติท่ีอาจมคีวามคล้ายและความแตกต่างกนั โดยหวังว่าความเข้าใจความแตกต่างกนัจะน ามาซ่ึงการยอมรับ
และสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสันติสุข 

โครงการ/กจิกรรมท่ีมกีารด าเนินการในรอบปีการศึกษา 2556 (มถิุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 255 7) 
ยังคงเป็นไปตามแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์อย่างครบถ้วน โครงการ/
กจิกรรมดังกล่าวได้แก่ 

- วันปลูกต้นไมแ้ละพฒันา คณะศึกษาศาสตร์(มถิุนายน 2556) 
- โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 255 6 (สิงหาคม2556) 
- โครงการจัดงานแสดงมทิุตาจิต “กตัญญุตา-คารวะ” (กนัยายน 2556) 
- โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 44 (พฤศจิกายน 2556) 
- ศึกษาศาสตร์ มก. เดิน-ว่ิง มนิิมาราธอน ‘56 คร้ังท่ี 22 (พฤศจิกายน 2556) 
- งานเชิดชูเกยีรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2556 (ธันวาคม 2556)  
- โครงการบรรพชา – อปุสมบท โครงการสร้างเสริมจิตท่ีสงบและคุณลักษณะครูท่ีพงึประสงค์ คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ (มนีาคม – เมษายน 2557) 

- โครงการพธีิรดน้ าด าหัวบูรพาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ (เมษายน 255 7) 
 ในส่วนของการถ่ายทอดสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่นิสิตนั้น คณะศึกษาศาสตร์ใช้กลยุทธ์ของการ
ให้นิสิตมส่ีวนร่วมในการด าเนินงานโครงการหรือกจิกรรมข้างต้น นอกจากนี้ยังมกีารบูรณาการและ/หรือสอดแทรก
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆตามความเหมาะสม  เช่น 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ได้บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัรายวิชา 01180111 : หลักค
หกรรมศาสตรศึกษา โดยจัดโครงการศึกษาเย่ียมบ้านบูรพาจารย์ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมกีารท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านทางกจิกรรมพฒันานิสิต โดย มงีบประมาณ
สนับสนุนให้สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ/กจิกรรมท่ีช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้ศิลปะ และ วัฒนธรรม 
ประเพณีไทยท่ีงดงาม เห็นคุณค่า และจะเป็นผู้ท่ีสามารถสืบทอดต่อไปภายหน้าได้ ซ่ึงในปีการศึกษา 255 6  นี้  
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใสรุ่นท่ี 4  ขึ้น เมือ่วันท่ี 14 -15 กนัยายน 
2556ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โดยมวัีตุประสงค์เน้นให้นิสิตผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมอนัดีงามของไทย เช่น การไหว้ กริิยามารยาทไทย การแต่งกาย เป็นต้น 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพส าหรับคณะวิชา 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมนิคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2556 (1 มถิุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้ส าหรับหน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีผลิตบัณฑิต และด าเนินการประเมนิคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมนิคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส าหรับการประเมนิเปูาหมายไมคิ่ดค่าคะแนน แต่ระบุเพยีงบรรลุเปูาหมายหรือไมบ่รรลุ
เท่านั้น 
 ผลการประเมนิตนเองของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ จ านวน 37ตัว
บ่งชี ้(สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ ไมร่วมตัวบ่งชี้ 12, 15, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2) 
มคีะแนนผลการประเมนิ 4.80อยู่ในระดับดีมากโดยด้านปัจจัยน าเข้าจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ 4.72 อยู่ใน
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ระดับดีมาก ด้านกระบวนการ จ านวน 19ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ 5.00อยู่ในระดับดีมาก   และด้านผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ จ านวน 14ตัวบ่งชี้ มผีลการประเมนิ 4.57อยู่ในระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลีย่ 4.74 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก   รายละเอยีดสรุปได้ดังตาราง ป.2  
 
 
ตาราง ป.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านรวม 37 ตัวบ่งช้ี  

(คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ 
  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรงุเรง่ด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ  
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 4.63 5.00 4.32 4.60 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 4.30 4.65 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00 4.75 4.95 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 4.91 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ี 
ของทกุองค์ประกอบ 

4.72 4.94 4.47 4.74 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

    

หมายเหตุ : ไม่รวมคะแนนตัวบง่ชี้ สมศ. ท่ี 15 
 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้  
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ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้ท่ี 
1.1 

8 ขอ้ - - 8 / 5.00  

ตัวบง่ชี้ท่ี 
2.1 

7 ขอ้ - - 7 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
2.2 

ร้อยละ 
60 

101 128.5 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก=78.599 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้
เปน็คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 
ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 
5.000) (ค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละ
อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา=
0.389 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขี้นของ
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบั
ปท่ีีผ่านมาท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากบั 0.162) 
เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่า
คะแนน = 5.000 

/ 5.00   



รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 39 
 

ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้ท่ี 
2.3 

ร้อยละ 
30 

30 128.5 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=
23.346 เมื่อเทียบค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนน
เต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากบั 3.891) (ค่า
การเพิม่ของร้อยละอาจารย์ประจ า
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา=2.406 
เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละ
อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา
ท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้
เท่ากบั 2.005) เพราะฉะนั้นเคร่ือง
จึงเลือกค่าคะแนน = 3.891 

x 3.89   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
2.4 

7 ขอ้ - - 7 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
2.5 

7 ขอ้ - - 7 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
2.6 

7 ขอ้ - - 7 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
2.7 

6 ขอ้ - - 6 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
2.8 

5 ขอ้ - - 5 / 5.00   
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๑ 

ร้อยละ 
80 

83 92 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชพีอสิระ=83/จ านวน
บณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ =92) 
เท่ากบัร้อยละ 90.22 เมื่อเทียบ
ร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 
ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากบั 4.511 

/ 4.51   

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๒ 

ค่าเฉล่ีย 
4.00 

- - ผลการประเมินจากความพงึพอใจ
ของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท 
เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม 5) = 4.280 

/ 4.28   

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๓ 

ร้อยละ 
25 

70.75 157 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ี
ตีพมิพห์รือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากบั 
70.75/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากบั 
157) = ร้อยละ45.064 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 
ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 

/ 5.00   

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๔ 

ร้อยละ 
50 

8.25 31 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ี
ตีพมิพห์รือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเท่ากบั
8.250/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมดเท่ากบั 
=31) = ร้อยละ26.613 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน 
ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 2.661 

x 2.66   
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๑๔ 

ค่าดัชนี
คุณภาพ
อาจารย์ 
5.00 

693 128.50 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของอาจารย์
ประจ าเท่ากบั 692.500/จ านวน
อาจารย์ประจ าท้ังหมดเท่ากบั 
128.500 ) เท่ากบั 5.389 เมื่อ
เทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เปน็ 6 
เท่ากบั 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึง
เท่ากบั 4.491 

/ 4.49   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
3.1 

7 ขอ้ - - 7 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
3.2 

6 ขอ้ - - 6 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
4.1 

7 ขอ้ - - 7 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
4.2 

6 ขอ้ - - 6 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
4.3 

270,000 
บาท/คน 

39,733,253 126.50 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบนั = 
39,733,253.00/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า=
126.50)=314,096.86 บาทเมื่อ
เทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 
75,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนท่ี
ได้เท่ากบั 5.000) 

/ 5.00   

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๕ 

ร้อยละ 
10 

19.50 129.50 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่เท่ากบั19.500/จ านวน
อาจารย์และนักวิจัยประจ าท้ังหมด
เท่ากบั129.500) = ร้อยละ
15.058 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 
เท่ากบั 5 คะแนน ดังนั้นคะแนน
เท่ากบั 5.000 

/ 5.00   
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๖ 

ร้อยละ 
20 

27 129.50 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน=์27.000/จ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
คณะศึกษาศาสตร์ =129.500)= 
ร้อยละ 20.849 เมื่อเทียบค่าร้อย
ละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน จึงมีค่า
เท่ากบั 5.000 

/ 5.00   ข้อมลูอา้งองิจาก 
สวพ. 

 ผลงาน 1ชิ้น 
มกีารน าไปใช้

ประโยชน์มากกว่า 
1ประเภท 

  
   

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๗ 

ร้อยละ 
10 

7.50 129.50 (ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงาน
วิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ = 
7.500/จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าท้ังหมด = 
129.500)= ร้อยละ 5.792 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากบั 5 
คะแนน จึงมีค่าเท่ากบั 2.896 

x 2.90   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
5.1 

5 ขอ้ - - 5 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
5.2 

5 ขอ้ - - 5 / 5.00   

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๘ 

ร้อยละ 
30 

14.00 14.00 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/
กจิกรรมบริการทางวิชาการ ท่ี
น ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการ
สอนและการวิจัย=14.000/
จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการ
ทางวิชาการท้ังหมด =14.000)=มี
ค่าเท่ากบั ร้อยละ 100.000 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากบั 5 
คะแนน จึงมีค่าเท่ากบั 5.000 

/ 5.00   

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๙ 

5 ขอ้ - - 5 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
6.1 

5 ขอ้ - - 5 / 5.00 ไม่พบเกณฑ์ขอ้ 
6 

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๑๐ 

5 ขอ้ - - 4 x 4.00 ไม่พบเกณฑ์ขอ้ 
5 



รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 43 
 

ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

 

เป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 
 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรอืสัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ ,  
x = ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๑๑ 

5 ขอ้ - - 5 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
7.1 

7 ขอ้ - - 7 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
7.2 

5 ขอ้ - - 5 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
7.3 

5ขอ้ - - 5 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
7.4 

6 ขอ้ - - 6 / 5.00   

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๑๓ 

ค่าคะแนน 
4.00 

- - 4.750 / 4.75   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
8.1 

7 ขอ้ - - 7 / 5.00   

ตัวบง่ชี้ท่ี 
9.1 

9 ขอ้ - - 8 x 4.00 ไม่พบเกณฑ์ 
ขอ้ 9 

ตัวบง่ชี้
สมศ. ท่ี 

๑๕ 

ค่าคะแนน 
4.51 

- - (ผลรวมคะแนนประเมินประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในโดยต้น
สังกดั=4.908/จ านวนป ี=1ป)ี=
4.908 

/ 4.91   

องค์ประกอบที ่1ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
 คณะศึกษาศาสตร์มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินการ ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดปณิธานว่า “ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ด้วยปัญญาและคุณธรรม ”  มี
การจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกบักรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) มกีาร
ถ่ายทอดแผนยุทธ์ของคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีครอบคลุม
ทุกพนัธกจิ ได้แก ่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มกีาร
ติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

ส าหรับผลการประเมนิคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ สกอ.1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไมน่ าคะแนนมาประเมนิท้ัง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
มผีลการประเมนิตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอยีด
ดังต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1กระบวนการพฒันาแผน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 6 หรือ 

7 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 8 ขอ้ 

 
ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกบันโยบายของสภา
สถาบนัโดยการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรในสถาบนัและได้รับความ
เหน็ชอบจากสภาสถาบนัโดยเปน็
แผนท่ีเชื่อมโยงกบัปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบญัญัติ
สถาบนัตลอดจนสอดคล้องกบั
จุดเน้นของกลุ่มสถาบนักรอบแผน
อดุมศึกษาระยะยาว 15 ปฉีบบัท่ี 2 
(พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพฒันาการศึกษา
ระดับอดุมศึกษาฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2551 – 2554)  

เนื่องจากรศ. ดร. สุรชยัจิวเจริญสกลุได้รับ
การแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์โดยมีวาระ 4 ปต้ัีงแต่วันท่ี 19 
มิถนุายน 2555 นั้นณเวลานั้นคณะศึกษาศาสตร์
ได้มีการจัดท าแผน 4 ปเีสนอไปยังมหาวิทยาลัย
ไปกอ่นแล้วดังนั้นภายใต้การบริหารของคณะ
ผู้บริหารชดุใหม่โดยการมีส่วนร่วมของบคุลากร
คณะศึกษาศาสตร์จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ปี 2555 – 2559 และจัดประชมุ
โครงการสัมมนาเพือ่ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ป ี
2552 – 2555 และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปี 
2555 – 2559 เมื่อวันท่ี 2 -3 สิงหาคม 2555 
ณโรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (1.1-1-1) ซ่ึงประกอบด้วย
ผู้บริหารคณะหวัหน้าภาควิชาหวัหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะผู้แทนภาควิชาและผู้แทน
เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน รวม 36 คน ร่วมในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ปี 2555 
– 2559 โดยคณะกรรมการได้ท าการทบทวน
แผนกลยุทธ์เดิมเพือ่ทบทวนความเชื่อมโยง
สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัยโดยผ่าน
โครงการทบทวนความสอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์ปี 2555 – 2559 คณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ท่ี 1 มีนาคม 2556 (1.1-1-2) โดย
เปน็แผนท่ีเชื่อมโยงกบัปรัชญาหรือปณิธานและ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะ 10 ป ี
(2556-2565) พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
ตลอดจนสอดคล้องกบัจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั
กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปฉีบบัท่ี 2 
(พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษา
ระดับอดุมศึกษาฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-
2554) (1.1-1-3) (1.1-1-4)  

1.1-1-1 โครงการสัมมนาเพือ่
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ปี 2552– 
2555 และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปี 
2555 – 2559  
คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1-1-2 สารศึกษาศาสตร์และ
โครงการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ป ี
2555– 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1-1-3 ตารางแสดงความ
สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1-1-4 แผนยุทธศาสตร์ปี 2555– 
2559 คณะศึกษาศาสตร์  

      

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  2 มีการถา่ยทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบนัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการถา่ยทอด
แผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
ผ่านทางการจัดการประชมุชี้แจงแผนยุทธศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์แกบ่คุลากรท้ังคณะ
ศึกษาศาสตร์เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2556 ณหอ้ง
ประชมุศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนครเพือ่ให้
คณาจารย์และบคุลากรของคณะศึกษาศาสตร์
ได้รับฟงัและแสดงความคิดเหน็ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ปี 2555 – 2559 (1.1-2-1) 
นอกจากนี้ในปกีารศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้จัดใหม้ีการแถลงผลและแผนใน
การด าเนินงานของคณะฯโดยรองคณบดีผู้ชว่ย
คณบดีรวมท้ังหวัหน้าส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2556 ใหแ้ก่
คณาจารย์และบคุลากรท้ังคณะศึกษาศาสตร์ณ
หอ้งประชมุประเสริฐณนคร (1.1-2-2)  

1.1-2-1 โครงการชี้แจงแผน
ยุทธศาสตร์ปี 2555– 2559  
คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1-2-2 เอกสารประกอบการ
สัมมนาทบทวนความสอดคล้อง
ของแผนยุทธศาสตร์คณะและ
มหาวิทยาลัย 

  3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เปน็แผนปฏิบติัการประจ าปคีรบ 4 
พนัธกจิคือด้านการเรียนการสอน
การวิจัยการบริการทางวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ในส่วนของกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เปน็แผนปฏิบติัการประจ าป ี4 พนัธกจิคือด้าน
การเรียนการสอนการวิจัยการบริการทาง
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นั้นคณะศึกษาศาสตร์ได้ทบทวนแผนกลยุทธ์แล้ว
ได้มอบใหร้องคณบดีแต่ละฝุายน าไปพจิารณา
ร่วมกบัคณะกรรมการของแต่ละฝุายเพือ่เสนอ
ปรับเปล่ียนหรือเพิม่เติมแผนงานพร้อมท้ังให้
เสนอโครงการท่ีจะด าเนินการเปน็แผนปฏิบติั
การประจ าป ี2555 – 2559  
(1.1-3-1) ใหส้อดคล้องกบักลยุทธ์ท้ัง 4 พนัธกจิ
ในด้านท่ีรับผิดชอบจากนั้นจึงก าหนดความ
รับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละฝุายใหเ้ปน็ผู้จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในส่วนท่ี
ได้รับมอบหมายด้วย (1.1-3-2)  

1.1-3-1 แผนปฏิบติัการประจ าป ี
2555– 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 

1.1-3-2 ค าส่ังมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบการเขยีนรายงานการ
ประเมินตนเอง 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

  

  4 มีตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบติัการประจ าปแีละค่า
เปาูหมายของแต่ละตัวบง่ชี้เพือ่วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติั
การประจ าป ี

คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดตัวบง่ชี้ของแผน
กลยุทธ์ (1.1-4-1) แผนปฏิบติัการป ี2555 – 
2559 (1.1-4-2) โดยแผนปฏิบติัการและ
แผนงานประจ าปมีีการต้ังค่าเปาูหมายของแต่ละ
ตัวบง่ชี้ซ่ึงแผนงานประจ าปกีารศึกษา 2556 
ประกอบด้วยแผนงานด้านต่างๆเชน่แผนงานวิจัย
แผนงานบริการวิชาการแผนงานพฒันานิสิตเปน็

1.1.4-1 แผนยุทธศาสตร์ปี 2555– 
2559 คณะศึกษาศาสตร์  

1.1-4-2 แผนปฏิบติัการประจ าปี
2555– 2559 คณะศึกษาศาสตร์ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ต้น) เพือ่วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าป ี   

  5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
การประจ าปคีรบ 4 พนัธกจิ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานมีการ
เผยแพร่การด าเนินงานในสารศึกษาศาสตร์หรือ
ในคณะกรรมการประจ าคณะอย่างสม่ าเสมอ
นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบติัการประจ าปกีารศึกษา 
2556 อย่างน้อยปลีะ 2 คร้ังโดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี
การศึกษา 2556 ครบทุกพนัธกจิ 
(1.1-5-1 และ 1.1-5-2)  

1.1-5-1 รายงานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปกีารศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.1-5-2 ผลการติดตามการ
ด าเนินงานภาคต้นและภาคปลายปี
การศึกษา 2556 

  6 มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบติัการ
ประจ าปอีย่างน้อยปลีะ 2 คร้ังและ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพือ่
พจิารณา 

คณะศึกษาศาสตร์มีติดตามผลการ
ด าเนินงานในรอบปกีารศึกษา 2556 ท้ังในภาค
ต้นและภาคปลาย (1.1-6-1) และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพือ่พจิารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการ
ประจ าคณะคร้ังท่ี 6/2557 เมื่อวันท่ี 25 
มิถนุายน 2557 (1.1.-6-2) และยังมีการร่วมกนั
พจิารณาผลการด าเนินงานในรอบปกีารศึกษา 
2556 ตามตัวบง่ชี้คุณภาพจากรายงานการ
ประเมินตนเองปกีารศึกษา 2556 ซ่ึง
คณะกรรมการประจ าคณะได้พจิารณาและให้
ขอ้คิดเหน็เพือ่การปรับปรุงในปต่ีอไป 

1.1-6-1 ผลการติดตามการ
ด าเนินงานภาคต้นและภาคปลายปี
การศึกษา 2556 

1.1-6-2 วาระการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะเดือน
มิถนุายน 2557 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  

  7 มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์อย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ังและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบนัเพือ่
พจิารณา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยผู้บริหารคณะพจิารณาผลการ
ด าเนินงานจากรายงานการประเมินตนเองปี
การศึกษา 2556 จากผลการประเมินตนเองโดย
ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ 
(1.1-7-1) (1.1-7-2)  

1.1-7-1 เล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปกีารศึกษา 
2556 

1.1-7-2 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

  8 มีการน าผลการพจิารณาขอ้คิดเหน็
และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนั
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการประจ าป ี

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผนปฏิบติัการปี 
2555 – 2559 โดยผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการ
ประจ าคณะซ่ึงท่ีประชมุได้พจิารณาตัวบง่ชี้
เปาูหมายความส าเร็จของโครงการและ
งบประมาณ (1.1-8-1)    

1.1-8-1 รายงานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปกีารศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140714133926_1-1-5-1.pdf
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140714133926_1-1-5-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140730112933_2556.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 8 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 8 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7  ขอ้ 8 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :เหน็ควรน าผลการประเมินการด าเนินงานของภาควิชาและของคณะมารวมกนัเพือ่ใหเ้หน็ภาพรวมท้ังหมด 
เพือ่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่าการด าเนินงานของคณะ เปน็ไปตามแผนกลยุทธ์หรือไม่ ท าใหน้ าไปเปน็แนวทางในการ
ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ของคณะในปกีารศึกษาต่อไป 
 
 

องค์ประกอบที ่2การผลิตบัณฑิต  
 คณะศึกษาศาสตร์มผีลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์
มุง่ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ด้วยปัญญาและคุณธรรม มุง่สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ มกีารพฒันา
หลักสูตรให้สอดคล้องกบัความต้องการของสังคม มกีารปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง มแีผนพฒันา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพือ่ให้มตี าแหน่งทางวิชาการและมคีวามกา้วหน้าในวิชาชีพ จัดบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ อปุกรณ์ทางการศึกษา จุดเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ต ศูนย์วัสดุ
การศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ยังจัดกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แกน่ิสิตด้วย  
 ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิตตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.60 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.60 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่2.1ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
มีการด าเนินการ 2 ขอ้

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
มีการด าเนินการ 3 ขอ้

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ขอ้ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการครบ 5 
ขอ้ตามเกณฑ์ท่ัวไปและ

ครบถว้นตามเกณฑ์
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มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะ
กลุ่ม 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการเปดิหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอดุมศึกษา
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดวิธีการ
หรือขั้นตอนในการด าเนินการเพือ่เปดิ
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรและมี
การก าหนดคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
พจิารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
โดยขั้นตอนในการด าเนินการเพือ่เปดิ
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรเร่ิมต้น
จากคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรระดับ
สาขาวิชา (2.1-1-1) ซ่ึงประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 3 
คนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญซ่ึงเปน็
บคุคลภายนอกอย่างน้อย 2 คนด าเนินการ
จัดท าร่างหลักสูตรใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรพร้อมท้ังแนบรายงาน
ผลการวิจัยสถาบนัซ่ึงมีการศึกษาความ
คิดเหน็จากบณัฑิตผู้ใชบ้ณัฑิตความต้องการ
ของสังคมรวมท้ังการประเมินหลักสูตร
จากนั้นเสนอร่างหลักสูตรต่อท่ีประชมุ
ภาควิชาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการ
หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ (2.1-1-2) 
พจิารณาใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซ่ึงจะมีเอกสาร
แสดงขั้นตอนการท างานอย่างชดัเจนเปน็
ล าดับจากนั้นน าเสนอท่ีประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ให้
ความเหน็ชอบกอ่นน าเสนอคณะกรรมการ
การศึกษามก. ใหค้วามเหน็ชอบส าหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในกรณีหลักสูตร
ระดับบณัฑิตศึกษาใหผ่้านความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย
และคณะกรรมการการศึกษามก. จากนั้นจึง
เสนอท่ีประชมุคณบดีพจิารณากล่ันกรอง
กอ่นน าเสนอขออนุมัติจากท่ีประชมุสภา
มหาวิทยาลัยเพือ่ขออนุมัติใหเ้ปดิสอนได้
ตามก าหนดเวลาท่ีระบ ุ(2.1-1-3)           

โดยในปกีารศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติใหเ้ปดิหลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชา

2.1-1-1ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการหลักสูตรของแต่
ละสาขาวิชา 

2.1-1-2ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการหลักสูตรคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

 

 

 
 

2.1-1-3 บนัทึกท่ีศธ 
0513.10106/ว.13841 ลงวันท่ี 
27 สิงหาคม 2556 เร่ืองการ
เสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้
ในแผนพฒันาการศึกษา
ระดับอดุมศึกษา(พ.ศ. 2555-
2559) 

2.1-1-4  บนัทึกท่ีศธ 
0513.10102/5581 ลงวันท่ี 1 
เมษายน 2556 เร่ืองอนุมัติเปดิ
สอนโครงการหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร
ภาษาองักฤษ) คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2.1-1-5รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 11/2556 
เมื่อวันพธุท่ี 6 พฤศจิกายน 
2556 วาระท่ี3.13 หน้า 19-20 

2.1-1-6 บนัทึกท่ีศธ 
0513.10901/ว611 ลงวันท่ี 11 
กนัยายน 2556 เร่ืองขอเสนอ
แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140722153327_2-1-1-6.pdf
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคภาษาองักฤษ) 
(2.1-1-4 และ 2.1-1-5) นอกจากนี้คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้
จัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
ต่างๆเพือ่ใหก้ารปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์เปน็ตามแนวทางท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 
 (2.1-1-6)  

 

      

  2 มีระบบและกลไกการปดิหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาและด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกการ
ปดิหลักสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยหากหลักสูตรใดไม่
มีการเปดิสอนนับต้ังแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร
ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 ปหีรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรและ/หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯพ.ศ. 2548 หรือ
ภาควิชาพจิารณาแล้วเหน็สมควรปดิ
หลักสูตรใหเ้สนอขอปดิหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการการศึกษามก. ท่ีประชมุ
คณบดีและขออนุมัติปดิหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย (2.1-2-1)  

2.1-2-1 แบบฟอร์มการปดิ
หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แหง่ชาติ (การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ
หมายถงึต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบง่ชี้
ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพือ่การประกนั
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาใหป้ระเมินตาม
ตัวบง่ชี้กลางท่ีก าหนดในภาคผนวกก) 
ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชพีต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชพี
ท่ีเกีย่วขอ้งด้วย (หมายเหตุ : ส าหรับ
หลักสูตรเกา่หรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ทุกหลักสูตรในคณะศึกษาศาสตร์
จ านวน 32 หลักสูตรเปน็หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 6 หลักสูตรหลักสูตรปริญญาโท 
16 หลักสูตร (เปน็หลักสูตรแผนกและข 9 
หลักสูตรและเปน็หลักสูตรท่ีเปน็แผนกอย่าง
เดียว 7 หลักสูตร) หลักสูตรปริญญาเอก 10 
หลักสูตร  มีการด าเนินงานเปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แหง่ชาติโดยมีรายละเอยีดของหลักสูตรตาม
แบบมคอ.2 (2.1-3-1) และทุกหลักสูตรมี
การประกนัคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดตัว
บง่ชี้และเกณฑ์การประเมินท้ังในประเด็น
การบริหารหลักสูตรการบริหารทรัพยากร
การเรียนการสอนการสนับสนุนและการให้
ค าแนะน านิสิตการใชผ้ลการวิจัยสถาบนัท่ี

2.1-3-1 หลักสูตรระดับปริญญา
ตรีโทและเอกของคณะ
ศึกษาศาสตร์จ านวน 32 
หลักสูตร 

2.1-3-2 มคอ.3,  5, และ 7 
ออนไลน์ของทุกหลักสูตร 

2.1-3-3 หนังสือส านัก
มาตรฐานวิชาชพีส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาท่ีศธ 
5102.1/1990 ลงวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2557 เร่ืองการ
รับรองปริญญาและ
ประกาศนียบตัรทางการศึกษา
เพือ่การประกอบวิชาชพี 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
https://tqf.cpe.ku.ac.th/
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติกอ่นปกีารศึกษา 
2555 ใหยึ้ดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอดุมศึกษาพ.ศ. 2548 )  

สะท้อนถงึความต้องการและความพงึพอใจ
ของผู้ใชบ้ณัฑิตมีการควบคุมติดตามและ
ประเมินคุณภาพตามตัวบง่ชี้ท่ีก าหนดดัง
แสดงตามแบบรายละเอยีดของรายวิชา
มคอ.3 รายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนามมคอ.4 รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชามคอ.5 รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.6 และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรมคอ.7 (2.1-3-2) และส าหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรสาขา
วิชาชพี) ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุ
สภา 
(2.1-3-3) และส านักงานก.ค.ศ. (2.1-3-4)  

 

 

 

2.1-3-4 หนังสือส านักงานก.ค.
ศ. ท่ีเศธ 0206.6/2013 ลงวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2557 เร่ืองการ
รับรองคุณวุฒิเพือ่ประโยชน์ใน
การบรรจุและแต่งต้ังเปน็
ขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

  4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากบัให้
มีการด าเนินการได้ครบถว้นท้ังขอ้ 1 ขอ้ 2 
และขอ้ 3 ขา้งต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา
และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯกรณีหลักสูตรท่ี
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติจะต้องควบคุม
ก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ในขอ้ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ขอ้แรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบง่ชี้ท่ีก าหนดในแต่
ละปทุีกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการ
หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ (2.1-4-1) ท า
หน้าท่ีประสานงานกบัภาควิชาในการจัดท า
หลักสูตรและกล่ันกรองใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ
ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเกีย่วขอ้ง
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในงาน
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัหลักสูตรของคณะ
ศึกษาศาสตร์เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้งกบั
หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์และติดตาม
ความเคล่ือนไหวเกีย่วกบัหลักสูตรท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพือ่ประโยชน์ใน
การใหค้ าปรึกษาด้านหลักสูตรแกบ่คุคลและ
หน่วยงานท่ีต้องการท้ังนี้คณะกรรมการของ
แต่ละสาขาวิชาได้วางแผน ติดตามและ
ทบทวนใหม้ีการด าเนินการอย่างครบถว้นท้ัง
ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งต้นตลอดเวลาท่ี
จัดการศึกษา (2.1-4-2 และ 2.1-4-3)  

2.1-4-1 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการหลักสูตรคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2.1-4-2รายการประชมุของ
คณะกรรมการของแต่ละ
สาขาวิชาเพือ่วางแผนติดตาม
และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

2.1-4-3มคอ.7 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากบัให้ คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการ 2.1.5-1 ค าส่ังแต่งต้ัง

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140804115653_2-1-4-2.pdf
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140806144111_2-1-4-3.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
มีการด าเนินการได้ครบถว้นท้ังขอ้ 1 ขอ้ 2 
และขอ้ 3 ขา้งต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา
และมีการพฒันาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในขอ้ 4กรณีหลักสูตรท่ี
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติจะต้องควบคุม
ก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ในขอ้ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบง่ชี้และ
ทุกหลักสูตร 

วิชาการ (2.1-5-1) และคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์(2.1-5-2) 
โดยใหแ้ต่ละสาขาวิชารับผิดชอบควบคุม
ก ากบัหลักสูตรใหม้ีการด าเนินการได้
ครบถว้นโดยสาขาวิชาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชา
คณะกรรมการวิชาการคอยก ากบัดูแลการ
พฒันาและปรับปรุงหลักสูตรดังนี ้   

1) การเปดิหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และด าเนินการ
ตามระบบคณะศึกษาศาสตร์มีการจัดท า
ฐานขอ้มูลหลักสูตรคณะกรรมการหลักสูตร
มีการแจ้งเตือนหลักสูตรท่ีได้ก าหนดเวลาใน
การปรับปรุงเปน็ระยะๆหลักสูตรท่ีเปดิใหม่
หรือปรับปรุงจะผ่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการหลักสูตรของคณะ
คณะกรรมการประจ าคณะและน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีการจัดท า
เอกสารสรุปขั้นตอนการด าเนินการเปดิ
หลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร 

 2) มีระบบและกลไกการปดิหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย
คณะกรรมการหลักสูตรของคณะมีการแจ้ง
เตือนหลักสูตรท่ีไม่ได้เปดิสอนตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดเพือ่ใหท้ าการปดิ
หลักสูตรตามระเบยีบขอ้บงัคับ              

3) ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการ
ปรับปรุงพฒันาหลักสูตรใหเ้ปน็ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษา
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แหง่ชาติและมีการพฒันาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมิน 

คณะกรรมการวิชาการ 

2.1.5-2ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการหลักสูตรคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

      

  7 หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ี
เปดิสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและ
ปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา 

ในปกีารศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา
ท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปดิสอน (ปริญญาโท
เฉพาะกและปริญญาเอก) มีจ านวนร้อยละ 
81.25 ของจ านวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษาโดยมีหลักสูตรระดับปริญญาโท
แผนกจ านวน 7 หลักสูตรหลักสูตรระดับ

2.1-7-1 ขอ้มูลหลักสูตรคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
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ปริญญาโทแผนกและแผนขจ านวน 9 
หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาเอก
จ านวน 10 หลักสูตรรวม 26 หลักสูตรจาก
จ านวนหลักสูตรท้ังหมด 32 หลักสูตร (2.1-
7-1)  

  8 หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ี
เปดิสอน (ปริญญาโทเฉพาะแผนกและ
ปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่
ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
นักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปดิสอน 
(ปริญญาโทเฉพาะแผนกและปริญญาเอก) มี
จ านวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่า
ร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษาโดยในปกีารศึกษา 2556 มี
จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 1,127 
คนมีนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทในทุก
แผนการเรียนจ านวน 1,028 คนแบง่เปน็
จ านวนนิสิตท่ีเน้นการวิจัยจ านวน 649 คน
และปริญญาเอกจ านวน 339 คนรวมนิสิต
ท้ังหมดทุกระดับจ านวน 2,494 คนคิดเปน็
จ านวนนิสิตท่ีเน้นการวิจัยร้อยละ 39.62 
ของจ านวนนิสิตท้ังหมด (2.1-8-1)  

2.1-8-1 สรุปจ านวนขอ้มูลนิสิต
ท้ังหมด 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2อาจารย์ประจ าท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
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เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 128.5 128.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า 

101 101 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปกีารศึกษาท่ีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใชเ้กณฑ์ประเมินเปน็ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละฯ)  

78.205 78.21 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอก =78.599 เมือ่
เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5= ร้อยละ  60 ขึ้นไปดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากบั 5.000) (ค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่าน
มา=0.389 เมือ่เทียบค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมคุีณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา
ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไปดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 0.162) เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่า
คะแนน = 5.000 
 

รายการหลกัฐาน  
2.2-1ข้อมลูจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาจากกองแผนงาน  
 
 
 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 60 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=78.205 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้
เปน็คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไปดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 5.000) 
(ค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา=78.205 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมาท่ี
ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไปดังนั้นคะแนนท่ีได้
เท่ากบั 5.000) เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 60 
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=78.599 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้
เปน็คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 
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5.000)(ค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา=0.389 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมาท่ี
ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้
เท่ากบั 0.162)เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 60 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=78.599 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้
เปน็คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไปดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 5.000) 
(ค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา=0.389 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมาท่ี
ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไปดังนั้นคะแนนท่ีได้
เท่ากบั 0.162) เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3   อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 128.5 128.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 54 54 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 44.5 44.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 30 30 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปท่ีีผ่านมา (กรณีท่ี
เลือกใชเ้กณฑ์ประเมินเปน็ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละฯ)  

20.94 20.94 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =23.346 
เมือ่เทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5= ร้อยละ  30 ขึ้น
ไปดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 3.891) (ค่าการเพิม่ของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กบัปีท่ีผ่านมา=2.406 เมือ่เทียบค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกบั
ปีท่ีผ่านมาท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไปดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 2.005) เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึง
เลือกค่าคะแนน = 3.891 
รายการหลกัฐาน  
2.3-1ข้อมลูจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการจากกองแผนงาน  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก บรรลุเป้าหมาย 
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คณะกรรมการ 

ร้อยละ 30 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=20.940 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5= ร้อย
ละ 30 ขึ้นไปดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 3.490) (ค่าการเพิม่ของ
ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กบัปท่ีีผ่านมา=-5.160 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละ
อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปท่ีี
ผ่านมาท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไปดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากบั -4.300 คะแนนจึงถกูปรับค่า=0) 
เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 3.490 

3.49 ไม่บรรลุเปาูหมาย 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=
23.346 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 3.891) 
(ค่าการเพิม่ของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมา=2.406 เมื่อเทียบค่าการ
เพิม่ขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกบัปท่ีีผ่านมาท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 2.005) 
 เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 3.891 

3.89 ไม่บรรลุเปาูหมาย 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ=23.346 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5= ร้อย
ละ 30 ขึ้นไปดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั 3.891) (ค่าการเพิม่ของ
ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กบัปท่ีีผ่านมา=2.406 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละ
อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกบัปท่ีี
ผ่านมาท่ีก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไปดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากบั 2.005) เพราะฉะนั้นเคร่ืองจึงเลือกค่า
คะแนน = 3.891 

3.89 ไม่บรรลุเปาูหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.4   ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2  ขอ้ 
มีการด าเนินการ  3 

หรือ 4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 7  ขอ้ 

 
ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์ท้ังด้านวิชาการเทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพฒันาบคุลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหข์อ้มูลเชงิ
ประจักษ ์

คณะศึกษาศาสตร์มีแผนการบริหาร
คณาจารย์ท้ังด้านวิชาการและเทคนิค
การสอนและวัดผล (2.4-1-1) โดยมี
แผนพฒันาคณาจารย์ด้านวิชาการ 11 
โครงการเชน่ โครงการส่งเสริมความเปน็
เลิศทางวิชาการและวิชาชพี
ศึกษาศาสตร์: การเขยีนเอกสาร
ประกอบการสอนเอกสารค าสอนหนังสือ
และต าราใหม้ีคุณภาพเปน็ต้น (2.4-1-2) 
นอกจากนี้ยังมีแผนพฒันาคณาจารย์
ด้านเทคนิคการสอนและวัดผล 3 
โครงการเชน่โครงการประชมุสัมมนา
อาจารย์พีเ่ล้ียงและอาจารย์นิเทศกเ์ร่ือง 
“การวิจัยในชั้นเรียน”(ตุลาคม 2556) 
เปน็ต้น (2.4-1-3) ส าหรับการพฒันา
บคุลากรสายสนับสนุนคณะ
ศึกษาศาสตร์ก าหนดใหม้ีแผนการ
บริหารและพฒันาบคุลากรสาย
สนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา 2556 จ านวน 2 โครงการ 
(2.4-1-4) เชน่โครงการการจัดการ
ความรู้ (KM) ส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปี 2556เปน็ต้น 
(2.4-1-5)    

2.4-1-1แผนการบริหารและพฒันา
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ปี
การศึกษา 2556  

2.4-1-2โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศ
ทางวิชาการและวิชาชพีศึกษาศาสตร์: 
การเขยีนเอกสารประกอบการสอน
เอกสารค าสอนหนังสือและต าราใหม้ี
คุณภาพ 

2.4-1-3โครงการประชมุสัมมนา
อาจารย์พีเ่ล้ียงและอาจารย์นิเทศเร่ือง 
“การวิจัยในชั้นเรียน” 

2.4-1-4แผนการบริหารและพฒันา
บคุลากรสายสนับสนุนคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปกีารศึกษา 2556 

2.4-1-5โครงการการจัดการความรู้ 
(KM) ส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปี 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  2 มีการบริหารและการพฒันาคณาจารย์
และบคุลากรสายสนับสนุนใหเ้ปน็ไป
ตามแผนท่ีก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์จัดใหม้ีการ
ด าเนินการตามแผนการบริหารและการ
พฒันาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการและ
เทคนิคการสอนและวัดผล (2.4-2-1) 
และแผนการบริหารและพฒันาบคุลากร
สายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์
ประจ าปกีารศึกษา 2556 (2.4-2-2) 
อย่างครบถว้น 

2.4-2-1การประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและพฒันา
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ปี
การศึกษา 2556  

2.4-2-2การประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและพฒันา
บคุลากรสายสนับสนุนคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปกีารศึกษา 2556 

  3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีและ
สร้างขวัญและก าลังใจใหค้ณาจารย์และ
บคุลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์มีสวัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีโดยส่งเสริมให้
บคุลากรท้ังคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าป ี2556 (2.4-3-1) 
มีการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้
บคุลากรท่ีเปน็พนักงานเงินรายได้มีการ
สนับสนุนใหบ้คุลากรมีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรงรวมถงึสร้างนิสัยในการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอควบคู่ไปกบั
การท างานและเพือ่ใหเ้กดิความสามัคคี
และความสัมพนัธ์อนัดีในหน่วยงานซ่ึง
ส่งผลใหก้ารท างานเปน็ไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพเชน่กจิกรรมส่งเสริม
สุขภาพการออกก าลังกายส าหรับบริการ
ใหก้บัคณาจารย์และบคุลากรท่ีสนใจ
ของคณะศึกษาศาสตร์จัดโดยอาจารย์
มนธีร์จิตต์อนันต์อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาสุขศึกษาภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์โดยกจิกรรมมี
หลากหลายรูปแบบเชน่การออกก าลัง
กายด้วยโยคะการเต้นแอร์โรบกิเปน็ต้น
และด าเนินการจัดอย่างต่อเนื่องเปน็
ประจ าทุกสัปดาหต์ลอดท้ังปซ่ึีงการจัด
กจิกรรมคร้ังนี้มีอาจารย์และบคุลากร
ของคณะศึกษาศาสตร์สนใจเปน็จ านวน
มากและได้รับการขยายผลไปยัง
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลายท่านเขา้ร่วมในกจิกรรมนี ้
(2.4-3-2) มีการส่งคณาจารย์และ
บคุลากรเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาของ
มหาวิทยาลัยในโครงการแขง่ขนักฬีาเพือ่
สุขภาพของบคุลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
บางเขน (คณะศึกษาศาสตร์อยู่ทีมสีม่วง) 

2.4-3-1 เอกสารประชาสัมพนัธ์ให้
บคุลากรรับการตรวจสุขภาพประจ าป ี
2556 

2.4-3-2 ภาพกจิกรรมส่งเสริมการออก
ก าลังกายโดยอาจารย์มนธีร์จิตต์อนันต์ 

2.4-3-3 ประมวลภาพและรายละเอยีด
การบริหารจัดการโครงการแขง่ขนักฬีา
เพือ่สุขภาพของบคุลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
บางเขนของคณะศึกษาศาสตร์ 

2.4-3-4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
บคุลากรคร้ังท่ี 3“กฬีาภาควิชา
การศึกษา: ฮูลาฮูปสดใสกายใจแขง็แรง
การงานขนัแขง็รวมแรงรวมใจ” และ
ผลสรุปของโครงการ 

 

 

 

 

 
 

2.4.3.5 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่ืองผลการ
คัดเลือกบคุลากรดีเด่นสายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ประจ าปี 2556 และ
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่ืองผลการ
คัดเลือกบคุลากรดีเด่นสายสนับสนุน
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
(2.4-3-3) นอกจากนี้ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพบคุลากรคร้ังท่ี 3 “กฬีา
ภาควิชาการศึกษา: ฮูลาฮูปสดใสกายใจ
แขง็แรงการงานขนัแขง็รวมแรงรวมใจ” 
ซ่ึงเปน็กจิกรรมการออกก าลังกายของ
คณาจารย์และบคุลากรขึ้นด้วยเชน่กนั 
(2.4-3-4) คณะศึกษาศาสตร์ยังมี
โครงการคัดเลือกบคุลากรดีเด่นท้ัง
คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนซ่ึง
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการประกาศ
เกยีรติคุณเปน็การสร้างขวัญและก าลัง
ใหก้บัผู้ท่ีท างานใหก้บัคณะอย่างต่อเนื่อง
รวมถงึเปน็แบบอย่างท่ีดีใหก้บัคณาจารย์
ในคณะอกีด้วย 
(2.4-3-5)  

และชว่ยวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
ประจ าป ี2556 

  4 มีระบบการติดตามใหค้ณาจารย์และ
บคุลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้จากการพฒันามาใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการ
ปฏิบติังานท่ีเกีย่วขอ้ง 

คณะศึกษาศาสตร์ติดตามให้
คณาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จาก
การพฒันามาใชใ้นการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต
โดยจัดใหม้ีการประชมุการจัดการความรู้
และรายงานผลความคืบหน้าในการ
ด าเนินกจิกรรม (2.4-4-1) เชน่โครงการ
ส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการและ
วิชาชพีศึกษาศาสตร์ : การเขยีนเอกสาร
ประกอบการสอนเอกสารค าสอนหนังสือ
และต าราใหม้ีคุณภาพ 
(2.4-4-2) เปน็ต้นนอกจากนี้ยังมีการ
รวมกลุ่มความร่วมมือของคณาจารย์ผ่าน
สังคมออนไลน ์(Facebook) ซ่ึงเปน็
ชอ่งทางใหค้ณาจารย์ได้แลกเปล่ียน
ขอ้มูลขา่วสารความรู้ประสบการณ์ใน
การท าวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว (2.4-4-3) ส าหรับบคุลากร
นั้นคณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดให้
บคุลากรผู้ได้รับการพฒันาทักษะต่างๆ
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมและให้
ขอ้เสนอแนะท่ีจะเปน็ประโยชน์ต่อไปใน
การปฏิบติังานท่ีเกีย่วขอ้ง (2.4-4-4) 
และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการ
อบรมมาเผยแพร่เปน็ประโยชน์แกเ่พือ่น
ร่วมงานต่อไป (2.4-4-5)  

2.4-4-1รายงานการประชมุ
คณะกรรมการฝุายส่งเสริมการผลิต
ต าราคณะศึกษาศาสตร์มก. คร้ังท่ี 
1/2557 เมื่อวันท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 
2557 วาระท่ี 2.1  

2.4-4-2โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศ
ทางวิชาการและวิชาชพีศึกษาศาสตร์: 
การเขยีนเอกสารประกอบการสอน
เอกสารค าสอนหนังสือและต าราใหม้ี
คุณภาพ 

 

2.4-4-
3www.facebook/CAR_EDU_KU 

2.4-4-4 รายงานสรุปผลการฝึกอบรม
พฒันาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla  

2.4-4-5สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 18 ฉบบั
ท่ี 10 (ตุลาคม 2556 ) หน้าท่ี 6  

  5 มีการใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณ คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการ 2.4-5-1ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
อาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนและ
ดูแลควบคุมใหค้ณาจารย์และบคุลากร
สายสนับสนุนถอืปฏิบติั 

จรรยาบรรณคณะศึกษาศาสตร์ 
(2.4-5-1) ท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน
ติดตามประเมินผลและปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณวิชาชพีอาจารย์ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและพจิารณา
วินิจฉยัการกระท าผิดจรรยาบรรณของ
บคุลากรคณะศึกษาศาสตร์เสนอ
แนวทางหรือมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนจรรยาบรรณของบคุลากร
คณะศึกษาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการให้
ความรู้และส่งเสริมด้านจรรยาบรรณ
ใหแ้กท้ั่งคณาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุน (2.4-5-2) 
(2.4-5-3) (2.4-5-4)  

จรรยาบรรณคณะศึกษาศาสตร์ 

2.4-5-2การ์ตูนส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพีครู
ในสารศึกษาศาสตร์ท่ี 18 ฉบบัท่ี 12 ปี
ท่ี 19 ฉบบัท่ี 1 และปท่ีี 19 ฉบบัท่ี 2  

2.4-5-3ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่ืองผลการ
คัดเลือกบคุลากรดีเด่นสายวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ประจ าปี 2556 

2.4-5-4ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่ืองผลการ
คัดเลือกบคุลากรดีเด่นสายสนับสนุน
และชว่ยวิชาการคณะศึกษาศาสตร์
ประจ าป ี2556 

 
 
 
 
 

     

  6 มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินผล
โครงการต่างๆท่ีท าภายใต้แผนการ
บริหารและการพฒันาคณาจารย์และ
บคุลากรสายสนับสนุน (2.4-6-1)  
(2.4-6-2) และมีการประเมินผลส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน
ด้วยโดยจากการด าเนินการโครงการ
ตามแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์ทางด้านวิชาการและและ
เทคนิคการสอนและวัดผลท้ังส้ิน 14 
โครงการมีจ านวนโครงการท่ีบรรลุ
วัตถปุระสงค์ตามตัวบง่ชี ้14
โครงการ (2.4-6-3) ส่วนแผนการบริหาร
และพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปกีารศึกษา 2556 
จ านวน 2 โครงการมีจ านวนโครงการท่ี
บรรลุวัตถปุระสงค์ตามตัวบง่ชี ้2 
โครงการ (2.4-6-4)  

2.4-6-1ตัวอย่างสรุปผลโครงการ 
“โครงการส่งเสริมความเปน็เลิศทาง
วิชาการและวิชาชพีศึกษาศาสตร์ : การ
เขยีนเอกสารประกอบการสอนเอกสาร
ค าสอนหนังสือและต าราใหม้ีคุณภาพ” 

2.4-6-2ตัวอย่างสรุปผลโครงการ 
“โครงการการจัดการความรู้ (KM) 
ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
ประจ าป ี2556 

2.4-6-3การประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์ทางด้านวิชาการและเทคนิค
การสอนและวัดผลคณะศึกษาศาสตร์ปี
การศึกษา 2556  

2.4-6-4การประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการพฒันา
บคุลากรสายสนับสนุนคณะ
ศึกษาศาสตร์ปกีารศึกษา  2556  

  7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน คณะศึกษาศาสตร์โดยคณะกรรมการ 2.4-7-1ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
หรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 

ฝุายวิชาการได้น าผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนการบริหารและ
พฒันาคณาจารย์มาพจิารณาเพือ่
ปรับปรุงแผนการบริหารและพฒันา
คณาจารย์ในรอบปต่ีอไป(2.4-7-1)  
(2.4-7-2) ส่วนการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการบริหารและการ
พฒันาบคุลากรสายสนับสนุนนั้นคณะ
ศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการบริหาร
ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
ท าหน้าท่ีน าผลการประเมินมาพจิารณา
เพือ่ปรับปรุงแผนและโครงการในแผน
ต่อไป (2.4-7-3) (2.4-7-4)  

ฝุายวิชาการ 

2.4-7-2รายงานการประชมุ
คณะกรรมการฝุายวิชาการ 

2.4-7-3ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2.4-7-4รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 
2/2557 วันท่ี 17เมษายน 2557 วาระ
ท่ี 3.4 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต :  ตามเกณฑ์ขอ้ท่ี 1 ควรมีการวางแผนการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนโดยการท าการส ารวจความต้องการ
การอบรม (Training needs) เพือ่วางแนวทางการพฒันางานใหม้ีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
ตัวบ่งช้ีที ่2.5   ห้องสมดุ อปุกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  

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

หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 6 ขอ้ มีการด าเนินการ 7 ขอ้ 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพือ่ให้
นักศึกษามีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใชใ้น
อตัราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

จากขอ้มูลของกองแผนงานพบว่าคณะ
ศึกษาศาสตร์มีการจัดบริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์
พซีีโน๊ตบุ๊คและมือถอื/แทปเล็ตจ านวน 317 

2.5-1-1 ขอ้มูลประกอบตัวบง่ชี้ท่ี 
2.5 หอ้งสมุดอปุกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จาก
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เคร่ืองและมีเคร่ืองคอมพวิเตอร์พซีีโน๊ตบุ๊คและ
มือถอื/แทปเล็ตของนิสิตท่ีมีการลงทะเบยีนการ
ใช ้Wi-Fi กบัมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ านวน 
5,353 เคร่ืองรวมจ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์พซีี
โน๊ตบุ๊คและมือถอื/แทปเล็ตท่ีคณะศึกษาศาสตร์
ใหบ้ริการท้ังส้ิน 5,670 เคร่ืองคณะศึกษาศาสตร์
ม ีFTES (ไม่ปรับค่า) เท่ากบั 1,916.67 คิด
เปน็ 0.34 FTES ต่อเคร่ือง 
(2.5-1-1)  

กองแผนงาน 

  2 มีบริการหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้
อืน่ๆผ่านระบบเครือขา่ย
คอมพวิเตอร์และมีการฝึกอบรม
การใชง้านแกน่ักศึกษาทุกปี
การศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีศูนย์วัสดุการศึกษาซ่ึง
ใหบ้ริการหนังสือเอกสารหอ้งสมุดและการสืบค้น
ขอ้มูลผ่านเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตเปน็หอ้งสมุด
ภายในของคณะศึกษาศาสตร์มีพืน้ท่ีใชส้อย
ประมาณ 280 ตารางเมตรเปดิบริการในวัน
จันทร์-วันอาทิตย์ (2.5-2-1) ในส่วนการสืบค้น
ขอ้มูลผ่านเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตนิสิตสามารถใช้
งานจากเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของศูนย์
คอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษาได้ด้วย  (2.5-2-2) มี
การฝึกอบรมการใชง้านแกน่ิสิตทุกปกีารศึกษา
โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เปดิรายวิชา 
01171111 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูซ่ึงมี
การเรียนท้ังภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัจริงซ่ึง
เปน็รายวิชาบงัคับท่ีนิสิตทุกคนจะต้องเรียน 
(2.5-2-3)  

2.5-2-1 ภาพถา่ยศูนย์วัสดุ
การศึกษา 

2.5-2-2 ภาพถา่ยศูนย์คอมพวิเตอร์
เพือ่การศึกษา 

2.5-2-3 ประมวลการสอนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 

 

  3 มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพฒันานักศึกษาอย่างน้อยใน
ด้านหอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ
อปุกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่อ
อนิเตอร์เน็ต 

คณะศึกษาศาสตร์มบีริการด้านกายภาพ
โดยเฉพาะห้องเรียนและห้องปฏิบัติการรวมทั้ง
ส่ือการศึกษาในความดูแลของแต่ละภาควิชามี
บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายครอบคลุมพื้นที่ทุก
อาคารเรียนมบีริการห้องประชุมและสัมมนาจาก
บริการส่วนกลางมบีริการลิฟต์โดยสารส าหรับ
อาคารเรียน 4 ชั้นให้ความสะดวกในการใช้พื้นที่
กลางแจ้งส าหรับกิจกรรมกลางแจ้งการพฒันา
คุณภาพนิสิตและนันทนาการ (2.5-3-1) มบีริการ
ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพฒันานิสิตได้แก่การจัดห้องเรียนที่มี
ความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดย
แต่ละห้องมกีารติดต้ัง LCD projector และมี
จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบไร้สายครอบคุลม
พื้นที่เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนิสิตในการ
สืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมกีารจัด
ห้องปฏิบัติการทรัพยากรส่ือและนวัตกรรม
การศึกษา (Micro Teaching) (2.5-3-2) เพื่อให้
นิสิตได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกทักษะการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆและเป็น

2.5-3-1 ภาพถา่ยด้านกายภาพ
หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ 

2.5-3-2 ภาพถา่ยหอ้งปฏิบติัการ
ทรัพยากรและนวัตกรรมการศึกษา 
(Micro Teaching) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ทรัพยากรในการสอนรายวิชาหลักและวิธีการสอน
การจัดมมุที่พกัส าหรับนิสิตบริเวณอาคารเรียน
และโดยรอบอาคารเรียน 

  4 มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเปน็อืน่ๆอย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบยีนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือขา่ยคอมพวิเตอร์การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาลการ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกฬีา 

คณะศึกษาศาสตร์มีบริการส่ิงอ านวยการ
ความสะดวกด้านต่างๆบริการขอ้มูลงานทะเบยีน
นิสิตผ่านระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์ (2.5-4-1) 
คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการควบคุมสัตว์พาหะ
น าโรค (หนู) (2.5-4-2) เพือ่สุขภาพอนามัยของ
ผู้ใชอ้าคารทุกหลังและพืน้ท่ีรอบอาคารด้านการ
รักษาพยาบาลใชง้านด้านทรัพยากรร่วมกนักบั
สถานพยาบาลมก. มีบริการร้านอาหารโดยความ
ร่วมมือของเอกชนส ารองพืน้ท่ีสีเขยีวส าหรับ
กจิกรรมกฬีาและการพกัผ่อนมีปาูยนิเทศมีปาูย
ประชาสัมพนัธ์และระบบโทรทัศน์วงจรปดิเพือ่
เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารด้านการประชาสัมพนัธ์มี
ศาลาพกัผ่อนเพือ่คุณภาพชวิีตของนิสิตมีการติด
กระจกเงาขนาดใหญ่บริเวณอาคารเรียนเพือ่ให้
นิสิตได้ใชต้รวจสอบตนเองในด้านการแต่งกาย
และการซ้อมกจิกรรมต่าง  ๆ(2.5-4-3) มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้ด้านหน้าและ
รอบอาคาร (2.5-4-4)  

2.5-4-1 Home page คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

2.5-4-2 โครงการควบคุมสัตว์และ
พาหนะน าโรค (หนู) 

2-5-4-3ภาพถา่ยบริเวณท่ีติดต้ัง
กระจกเงาบริเวณอาคารเรียน 

2-5-4-4ภาพถา่ยภูมิทัศน์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

 

  5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเร่ือง
ประปาไฟฟาูระบบก าจัดของเสีย
การจัดการขยะรวมท้ังมีระบบและ
อปุกรณ์ปอูงกนัอคัคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆโดยเปน็ไปตาม
กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
พืน้ท่ีโดยรอบมีระบบประปาพร้อมเคร่ือง
สุขภัณฑ์อย่างเพยีงพอมีบริการตู้น้ าเย็นพร้อมด่ืม
ประจ าอาคารมีเจ้าหน้าท่ีเทคนิคอ านวยความ
สะดวกในการใชไ้ฟฟาูประจ าอาคารบริการ
หอ้งเรียนและหอ้งประชมุท้ังแบบปรับอากาศ
และแบบประหยัดพลังงานมีเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยดูแลพืน้ท่ีตลอด 24 ชั่วโมง มี
ระบบโทรทัศน์วงจรปดิเพือ่ความปลอดภัยของ
พืน้ท่ีส่วนกลางมีระบบกระจายเสียงเพือ่แจ้งขา่ว
และเหตุด่วนทุกชั้นของอาคารติดต้ังระบบ
อปุกรณ์ดับเพลิงทุกชั้นของอาคาร (2.5-5-1)  

2.5-5-1 หลักฐานการจัดจ้าง
เจ้าหน้าท่ีรปภ., ผู้ดูและระบบ TV 
วงจรปดิ, เคร่ืองดับเพลิง 

 
 
 
 

     

  6 มีผลการประเมินคุณภาพของ
บริการในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้
กองแผนงานเปน็ผู้รับผิดชอบจัดท าระบบ
ประเมินความพงึพอใจของนิสิตต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยประเมินด้านการ
จัดการเรียนการสอนการใหบ้ริการจาก

2.5-6-1 ผลการประเมินคุณภาพ
การใหบ้ริหารหอ้งสมุดอปุกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ประจ าปกีารศึกษา 2556 

http://www.edu.ku.ac.th/default.php
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการใหบ้ริการ
จากคณะต่างๆท้ังนี้คณะศึกษาศาสตร์มีผลการ
ประเมินความพงึพอใจของนิสิตต่อการใหบ้ริการ
ประจ าปกีารศึกษา 2556 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 
(2.5-6-1) โดยมีค่าเฉล่ียแต่ละด้านดังนี้ด้าน
บริการหอ้งสมุดแหล่งเรียนรู้และการฝึกอบรม
การใชง้านได้คะแนนเฉล่ีย 4.20 ด้านกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนและพฒันานิสิตได้คะแนน
เฉล่ีย 3.99 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกได้
คะแนนเฉล่ีย 3.95 ด้านระบบสาธารณูปโภค
และความปลอดภัยได้คะแนนเฉล่ีย 4.06 
นอกจากนี้ส านักงานแลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์ในฐานะหน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบหลักในการใหบ้ริการหอ้งสมุดอปุกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ได้
มอบหมายใหง้านบริการการศึกษาด าเนินการ
ส ารวจความพงึพอใจเกีย่วกบัการใหบ้ริการแก่
นิสิตเปน็ประจ าทุกปซ่ึีงในปกีารศึกษา 2556 
พบว่าความพงึพอใจในการใหบ้ริการแกน่ิสิตมี
คะแนนเฉล่ียของทุกด้านเท่ากบั 3.73 จาก
คะแนนเต็ม 5 (2.5-6-2)    

จากกองแผนงาน 

2.5-6-2 ผลส ารวจความพงึพอใจ
ในการใหบ้ริการของงานบริการ
การศึกษา 

  7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพใน
ขอ้ 6 มาใชเ้ปน็ขอ้มูลในการ
พฒันาการจัดบริการด้านกายภาพ
ท่ีสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

จากการผลส ารวจความพงึพอใจในการ
ใหบ้ริการของงานบริการการศึกษานั้นท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์ในการประชมุคร้ังท่ี 2/2557 เมื่อ
วันท่ี 17 เมษายนพ.ศ. 2557 ได้พจิารณาและให้
ความเหน็เกีย่วกบัประเด็นขอ้เสนอแนะท่ีว่า
หนังสือเอกสารวารสารในการสืบค้นมีค่อนขา้ง
น้อยและไม่ค่อยทันสมัยหนังสือเกา่และไม่
ครอบคลุมเนื้อหาด้านการศึกษาเท่าท่ีควรนั้น
เหน็ควรใหค้ณะศึกษาศาสตร์พจิารณาเพิม่วงเงิน
งบประมาณสนับสนุนเพือ่จัดซ้ือหนังสือเอกสาร
วารสารใหม้ากขึ้นเนื่องจากหนังสือ/วารสาร
ต่างประเทศมีราคาแพงในส่วนของเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ไม่มีโปรแกรม MS Office นั้นท่ี
ประชมุเหน็ว่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ในหอ้งสมุดมีไว้
ส าหรับสืบค้นเท่านั้นจึงไม่มีความจ าเปน็ท่ีจะต้อง
ลงโปรแกรม MS Office (2.5-7-1) นอกจากนี้
คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการพฒันาการ
จัดบริการด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการในปกีารศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงทัศนียภาพ
ของใหร่้มร่ืนปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคาร (2.5-

2.5-7-1 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารส านักงาน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 
2/2557 เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 
2557 

2.5-7-2 ภาพถา่ยการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
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7-2)  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่2.6ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 6 ขอ้ มีการด าเนินการ 7 ขอ้ 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ
ทุกหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญทุกหลักสูตรโดยมี
คณะกรรมการฝุายวิชาการคอยติดตามการ
ด าเนินการจัดส่งมคอ.3 online ของทุก
หลักสูตรในคณะศึกษาศาสตร์เพือ่พจิารณา
ใหม้ีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เปน็ส าคัญ (ท้ังนี้การด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2556 มีการจัดการเรียนการสอน
ท้ังส้ิน 25 หลักสูตรเนื่องจากบางหลักสูตร

2.6-1-1 มคอ 3 รายวิชา 
01158551 

2.6-1-2 มคอ 3 รายวิชา 
01159271 

2.6-1-3 มคอ 3 รายวิชา 
01166537 

2.6-1-4 มคอ 3 รายวิชา 
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ไม่ได้รับนิสิต) ได้แก ่             

1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาการสอนคณิตศาสตร์รายวิชา 
01158511 การวัดและประเมินผลการสอน
คณิตศาสตร์ (2.6-1-1)              

2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิตสาขา
การสอนวิทยาศาสตร์รายวิชา 01159271 
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
(2.6-1-2)              

3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
รายวิชา 01166537 พฒันาการของชวิีต
และอาชพี (2.6-1-3)              

4) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา
รายวิชา 01169522 การผลิตส่ือกราฟกิและ
ภาพนิ่งทางการศึกษา (2.6-1-4)   

           
 5) หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิตสาขา

พลศึกษารายวิชา 01172316 การเรียนรู้
และการพฒันาทักษะกลไกการเคล่ือนไหว 
(2.6-1-5)              

6) หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิตสาขา
สุขศึกษารายวิชา 01173443 สุขศึกษาใน
ชมุชน (2.6-1-6)  

7) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต
สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
รายวิชา 01172691 ระเบยีบวิธีวิจัย
เกีย่วกบัการเคล่ือนไหวของมนุษย์ 
(2.6-1-7)  

8) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาพลศึกษารายวิชา 01172582 ปรัชญา
และจิตวิทยาการเปน็ผู้ฝึก 
(2.6-1-8)  

9) หลักสูตรศึกษาศาตรดุษฎีบณัฑิต
สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
รายวิชา 01173645 ทฤษฎีและวิธีการทาง
ระบาดวิทยาทางการส่งเสริมสุขภาพและสุข
ศึกษา (2.6-1-9)              

10) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สุขศึกษาสาขาสุขศึกษารายวิชา 01173591 
ระเบยีบวิธีวิจัยทางสุขศึกษา (2.6-1-
10)              

01169522  

2.6-1-5 มคอ 3 รายวิชา 
01172316 

2.6-1-6 มคอ 3 รายวิชา 
01173443 

2.6-1-7 มคอ 3 รายวิชา 
01172691 

2.6-1-8 มคอ 3 รายวิชา 
01172582 

2.6-1-9 มคอ 3 รายวิชา 
01173645  

2.6-1-10มคอ 3 รายวิชา 
01173591  

2.6-1-11มคอ 3 รายวิชา 
01176511 

2.6-1-12มคอ 3 รายวิชา 
01177521 

2.6-1-13มคอ 3 รายวิชา 
01179232 

2.6-1-14มคอ 3 รายวิชา 
01179541 

 

2.6-1-15มคอ 3 รายวิชา 
01180322 

2.6-1-16มคอ 3 รายวิชา 
01180521  

2.6-1-17มคอ 3 รายวิชา 
01153594 

2.6-1-18มคอ 3 รายวิชา 
01155545 

2.6-1-19มคอ 3 รายวิชา 
01159542  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&


รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 66 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
11) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาพฒันอาชวีศึกษารายวิชา 01176511 
สารัตถทางอาชวีศึกษา(2.6-1-11)              

12) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาการศึกษานอกระบบเพือ่พฒันาสังคม
รายวิชา 01177521 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และระเบยีบวิธีการสอนทางการ
ศึกษานอกระบบเพือ่พฒันาสังคม 
(2.6-1-12)             

 13) หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต
สาขาธุรกจิและคอมพวิเตอร์ศึกษารายวิชา 
01179232 การผลิตส่ืออเิล็กทรอนิกส์
ส าหรับครูธุรกจิและคอมพวิเตอร์ศึกษา 
(2.6-1-13)              

14) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาบริหารธุรกจิศึกษารายวิชา 
01179541 การจัดการทรัพยากรทางธุรกจิ
ศึกษา (2.6-1-14)             

15) หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต
สาขาคหกรรมศาสตรศึกษารายวิชา 
01180322 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญา
นในครอบครัวศึกษา (2.6-1-15)              

16) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาคหกรรมศาสตรศึกษารายวิชา 
01180521 การพฒันาหลักสูตรคหกรรม
ศาสตร์ (2.6-1-16)              

17) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาการวิจัยและการประเมินทาง
การศึกษารายวิชา 01153594 การวิจัย
ปฏิบติัการทางการศึกษา(2.6-1-17)  

18) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาปฐมวัยศึกษารายวิชา 01155545 การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็ก (2.6-1-18)  

19) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษารายวิชา 
01159542 การพฒันาการสอนและการ
เรียนรู้เคม ี(2.6-1-19)             

 20) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบณัฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอนรายวิชา 
01162661 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารทาง (2.6-1-20)              

21) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต

2.6-1-20มคอ 3 รายวิชา 
01162661 

2.6-1-21มคอ 3 รายวิชา 
01152512  

2.6-1-22มคอ 3 รายวิชา 
01152631 

2.6-1-23มคอ 3 รายวิชา 
01158221 

2.6-1-24มคอ 3 รายวิชา 
01177612 

2.6-1-25มคอ 3 รายวิชา 
01158621  
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สาขาบริหารการศึกษารายวิชา 01152512 
การบริหารงานวิชาการ (2.6-1-21)  

22) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบณัฑิต
สาขาการบริหารการศึกษารายวิชา 
01152631 นโยบายและทรัพยากรทางการ
ศึกษา (2.6-1-22)              

23) หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิตสาขา
การสอนคณิตศาสตร์รายวิชา  01158221 
การพฒันาหลักสูตรคณิตศาสตร์และ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (2.6-1-23)  

24) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขา
การศึกษานอกระบบเพือ่พฒันาสังคม
รายวิชา 01177612 การศึกษานอกระบบ
เพือ่พฒันาคุณภาพชวิีตในงานการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (2.6-1-24)              

25) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต
สาขาการสอนคณิตศาสตร์รายวิชา 
01158621 การพฒันาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (2.6-1-25)  

  2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอยีด
ของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถา้ม)ี กอ่นการเปดิสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามท่ีก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดใหทุ้ก
ภาควิชาทุกหลักสูตรจัดท ามคอ .3 และ/หรื
อมคอ.4 และประมวลการสอนทุกรายวิชา
กอ่นเปดิภาคเรียนตามขอ้ก าหนดของ
มหาวิทยาลัยเนื่องจากหลักสูตรท่ีอยู่ใน
รูปแบบมคอ. ยังไม่มีนิสิตท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชพีครูซ่ึงจะเร่ิมมีนิสิตท่ีอยู่ในหลักสูตร
ตามรูปแบบมคอ. ในปกีารศึกษา 2559 
ดังนั้นจึงยังไม่มีมคอ.4 และมคอ.6 (2.6-2-1)  

2.6-2-1 มคอ.3 ในเว็บไซต์
ระบบมคอ. ออนไลน ์

  3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการใหผู้้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบติัท้ังในและนอกหอ้งเรียนหรือ
จากการท าวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์มีรายวิชาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบติัท้ังในและนอกหอ้งเรียนในทุก
หลักสูตรเชน่การศึกษานอกสถานท่ีการ
เรียนรู้ในสถานการณ์จริงควบคู่กบัการ
ปฏิบติัเชน่ในระดับปริญญาตรีในรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชพีศึกษาศาสตร์: 
การปฏิบติัการสอนและวิจัยในชั้นเรียน 
(2.6-3-1) นิสิตมีการสะท้อนผลการเรียนรู้
โดยการจัดท าแฟมูสะสมงาน (2.6-3-2) การ
เขยีนบนัทึกการเรียนรู้ (2.6-3-3) และการ
สัมมนาหลังฝึกสอนรวมท้ังการน าเสนอ
ผลการวิจัยในชั้นเรียน (2.6-3-4) โดยมีการ
คัดเลือกผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพดีเพือ่เปน็

2.6-3-1 ประมวลการสอน 
(Course Syllabus) รายวิชา 
01162423 

2.6-3-2 แฟมูสะสมงาน 
(Portfolio) 

2.6-3-3 แบบบนัทึก
ประสบการณ์ฝึกประสบการณ์
วิชาชพีศึกษาศาสตร์  

2.6-3-4 ก าหนดการสัมมนา
นิสิตหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชพีศึกษาศาสตร์ประจ าภาค
ปลายปกีารศึกษา 2556 
2.6-3-5 รายชื่อนิสิตรับเกยีรติ
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เกยีรติประวัติแกน่ิสิต (2.6-3-5) และทุก
หลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกมีการปฏิบติัท้ังในและนอกหอ้งเรียน
และการท าวิจัย (2.6-3-6)  

บตัรการน าเสนอผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนประจ าปกีารศึกษา 
2556 

2.6-3-6 รายงานผลการด าเนิน
ศึกษาดูงานอาชวีศึกษาและการ
เรียนรู้ในการวิจัยเชงิปฏิบติัการ 

  4 มีการใหผู้้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชพีจากหน่วยงานหรือชมุชนภายนอก
เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์มี
การใหผู้้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชพีจากหน่วยงานหรือชมุชนภายนอก
เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนโดยมีเชญิวิทยากรภายนอก
หรืออาจารย์พเิศษมาบรรยายใหค้วามรู้และ
แลกเปล่ียนประสบการณ์แกน่ิสิตท้ังในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษาทุก
หลักสูตร (2.6-4-1)  

2.6-4-1 หนังสือขอเรียนเชญิ
เปน็วิทยากร 

  5 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพือ่
พฒันาการเรียนการสอน 

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งเสริม
สนับสนุนใหอ้าจารย์ได้สังกดักลุ่มวิจัย และ
คณะศึกษาศาสตร์ได้เปน็ 1 ใน 3 คณะน า
ร่องในการจัดอาจารย์ตามกลุ่มวิจัยเพือ่
พฒันาองค์ความรู้และเกบ็รักษาองค์ความรู้
ในแต่ละสาขาวิชารวมท้ังมีการจัดการ
ความรู้เพือ่น าไปใชใ้นการพฒันาการเรียน
การสอนซ่ึงอาจารย์ตามกลุ่มวิจัยต่างๆได้มี
ผลงานเปน็รูปธรรมและน าไปใชใ้นการ
พฒันานิสิตและกระบวนการเรียนการสอน 
(2.6-5-1) นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้มี
การจัดโครงการการพฒันาอาจารย์ในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียนเพือ่พฒันาการเรียนการ
สอนคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.6-5-2) 
โครงการนี้ได้สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บั
คณาจารย์เกีย่วกบัการวิจัยเชงิปฏิบติัการใน
ชั้นเรียนเพือ่พฒันาการเรียนการสอน
คณาจารย์ได้ฝึกปฏิบติัการวิจัยเชงิ
ปฏิบติัการในชั้นเรียนสร้างความรู้ความ
เขา้ใจและฝึกปฏิบติัการเขยีนบทความวิจัย
เพือ่น าเสนอในการประชมุวิชาการและ
ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติตลอดจนคณาจารย์ได้แลกเปล่ียน
ความคิดเหน็เกีย่วกบัการวิจัยเชงิปฏิบติัการ
ในชั้นเรียนเพือ่พฒันาการเรียนการสอนจัด

2.6-5-1 การส่งเสริมสนับสนุน
ใหอ้าจารย์ได้สังกดักลุ่มวิจัยของ
คณะศึกษาศาสตร์ 

2.6-5-2 โครงการการพฒันา
อาจารย์ในการท าวิจัยในชั้น
เรียนเพือ่พฒันาการเรียนการ
สอนคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.6-5-3 โครงการส่งเสริมความ
เปน็เลิศทางวิชาการและวิชาชพี
ศึกษาศาสตร์: การเขยีนเอกสาร
ประกอบการสอนเอกสารค า
สอนหนังสือและต าราใหม้ี
คุณภาพ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปกีารศึกษา 2556 
และคณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดโครงการ
ส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิชาการและ
วิชาชพีศึกษาศาสตร์ : การเขยีนเอกสาร
ประกอบการสอนเอกสารค าสอนหนังสือ
และต าราใหม้ีคุณภาพ (2.6-5-3) โครงการนี้
ได้เพิม่พนูความรู้ความเขา้ใจใหก้บั
คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์เกีย่วกบัการ
เขยีนเอกสารประกอบการสอนเอกสารค า
สอนหนังสือและต าราใหม้ีคุณภาพ
คณาจารย์ได้แลกเปล่ียนความรู้
ประสบการณ์และเกดิเครือขา่ยความร่วมมือ
ของคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ในการ
เขยีนเอกสารประกอบการสอนเอกสารค า
สอนหนังสือและต าราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปกีารศึกษา  2556 โดยมีการประชมุ
ท้ังหมด 3 คร้ังคร้ังท่ี 1 เปน็กจิกรรมการ
บรรยายใหค้วามรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิคร้ังท่ี 2 
เปน็กจิกรรมการจัดการความรู้ (KM) และ
เปล่ียนความรู้และประสบการณ์: ติดตาม
ความกา้วหน้าคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 3 เปน็
กจิกรรมการจัดการความรู้ (KM) และ
เปล่ียนความรู้และประสบการณ์: ติดตาม
ความกา้วหน้าคร้ังท่ี 2 ซ่ึง KM ในคร้ังนี้เปน็
การจัดการความรู้เพือ่พฒันาการเรียนการ
สอนผ่านการเขยีนผลงานทางวิชาการ 

 
      

  6 มีการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนท่ีมี
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษาโดยผลการประเมินความพงึพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการสรุปผล
การประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/รายวิชา
ประจ าปกีารศึกษา 2556 ท้ังภาคต้นและ
ภาคปลายโดยผลการประเมินในภาคต้นคร้ัง
ท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 4.55 จากคะแนนเต็ม 5.00 
และมีผลการประเมินในภาคปลายคร้ังท่ี 2 
มีค่าเฉล่ีย 4.52 จากคะแนนเต็ม 5.00 (2.6-
6-1) ประเด็นท่ีเหน็ได้ชดัเจนท่ีมีคะแนนการ
ประเมินอยู่ในระดับสูงท่ีสะท้อนบทบาทของ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญคือคณาจารย์เปดิโอกาสใหน้ิสิตมีส่วน
ร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอนได้ชี้แจง
วัตถปุระสงค์รายวิชาว่ามุ่งใหไ้ด้รับความรู้
ความคิดความสามารถเจตคติและเนื้อหาท่ี

2.6-6-1 แบบรายงานผลการ
ประเมินนิสิตประเมินอาจารย์/
รายวิชาภาคต้นและภาค
ปลายปกีารศึกษา 2556 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
อาจารย์จัดใหค้รอบคลุมค าอธิบายรายวิชา
และวัตถปุระสงค์ท่ีก าหนด 

  7 มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผล
การประเมินรายวิชา 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการ
ก าหนดใหอ้าจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาสรุปผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิตประจ าปกีารศึกษา 2556 
ท้ังภาคต้นและภาคปลายโดยจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชาตามรูปแบบ
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนใหค้รบทุก
รายวิชาหลังส้ินสุดปกีารศึกษา (2.6-7-1)  

2.6-7-1 มคอ.5 และมคอ.6 ใน
เว็บไซต์ระบบมคอ. ออนไลน์ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ตัวบ่งช้ีที ่2.7ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
1.  เกณฑ์ท่ัวไป  
 

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

1  ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค 1 และง 

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

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
มีการด าเนินการ 2 ขอ้

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
มีการด าเนินการ 3 ขอ้

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ขอ้ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการครบ 5 
ขอ้ตามเกณฑ์ท่ัวไปและ

ครบถว้นตามเกณฑ์

https://tqf.cpe.ku.ac.th/
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มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะ
กลุ่ม 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการส ารวจคุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพงึ
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใชบ้ณัฑิต
อย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

คณะศึกษาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส ารวจ
คุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใชบ้ณัฑิตโดยปรากฏอยู่
ในรายงานการวิจัยสถาบนัเร่ืองคุณภาพ
บณัฑิตระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ าปพี.ศ. 
2555 เมื่อครบรอบเวลาปรับปรุงหลักสูตร 
(2.7-1-1)              

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ
ศึกษาศาสตร์ท่ีใชใ้นปจัจุบนัเปน็หลักสูตร
ปรับปรุงพ.ศ.2555 ดังนั้นในปกีารศึกษา 
2556 จึงยังไม่อยู่ในรอบการปรับปรุง
หลักสูตร (รอบการปรับปรุงหลักสูตรคือ 5 
ป)ี แต่อย่างไรกต็ามคณะศึกษาศาสตร์ได้
มอบหมายใหอ้าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จัดท าแผนการปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ใหก้าร
ปรับปรุงหลักสูตรทันใชต้ามท่ีคุรุสภาและ
สภามหาวิทยาลัยก าหนด (2.7-1-2)    

2.7-1-1 รายงานความพงึพอใจ
ของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ 

2.7-1-2 บนัทึกท่ีศธ 
0513.10901/ว611 ลงวันท่ี 11 
กนัยายน 2556 เร่ืองขอเสนอ
แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

  2 มีการน าผลจากขอ้ 1 มาใชใ้นการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ี
ส่งเสริมทักษะอาชพีและคุณลักษณะของ
บณัฑิตท่ีพงึประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใชบ้ณัฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดใหทุ้ก
หลักสูตรจัดท าแผนปรับปรุงหลักสูตรซ่ึงทุก
หลักสูตรต้องจัดท าวิจัยสถาบนัหรือมคอ.7 
ท่ีครอบคลุมถงึขอ้มูลจากผลการส ารวจ
ความต้องการของผู้ใชบ้ณัฑิตมาใชใ้นการ
ปรับปรุงหลักสูตร (2.7-2-1)  

2.7-2-1 รายงานผลการ
ด าเนินงาน (มคอ.7) ของ
หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ 2555 ประจ าป ี
2556  

  3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้าน
บคุลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งบประมาณท่ีเอือ้ต่อการพฒันาคุณลักษณะ
ของบณัฑิต 

คณะศึกษาศาสตร์มีบคุลากรท่ีพร้อมให้
การสนับสนุนการพฒันาคุณลักษณะของ
บณัฑิตได้แกน่ักวิชาการศึกษาพร้อมกนันี้ท้ัง
ยังมีทรัพยากรท่ีสนับสนุนในด้านทรัพยากร
และแหล่งการเรียนรู้ เชน่           

 - ศูนย์วัสดุการศึกษาเปน็แหล่งเรียนรู้
และแหล่งค้นคว้าด้วยตนเอง (2.7-3-1)  

- ศูนย์การศึกษาเชงิหรรษา 
(Edutainment) เปน็แหล่งเรียนรู้ท่ีเน้น
ความเพลิดเพลินเชงิวิชาการโดยนิสิต
สามารถเขา้รับการพฒันาทักษะด้าน
ภาษาองักฤษด้านบคุลิกภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านวิจัย 

2.7-3-1 ภาพถา่ยศูนย์วัสดุ
การศึกษา 

2.7-3-2 ภาพถา่ยศูนย์
การศึกษาเชงิหรรษา 
(Edutainment) 

2.7-3-3 ภาพถา่ยศูนย์
คอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษา  

2.7-3-4 ภาพถา่ย
หอ้งปฏิบติัการสอนแบบจุลภาค 
(Micro Teaching) 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140710162055_2-7-1-2.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
(2.7-3-2) 

- ศูนย์คอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษาเปน็
แหล่งสืบค้นขอ้มูลและใหบ้ริการงานพมิพ ์
 (2.7-3-3)             

 - หอ้งปฏิบติัการสอนแบบจุลภาค 
(Micro Teaching) เปน็แหล่งเรียนรู้เพือ่
พฒันาการสอนของนิสิตและการนิเทศกก์าร
สอนของคณาจารย์ (2.7-3-4)  

 
 
 

     

  4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมใหน้ักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วม
กจิกรรมการประชมุวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในท่ีประชมุระหว่าง
สถาบนัหรือท่ีประชมุระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์จัดโอกาสใหน้ิสิตเขา้
ร่วมประชมุวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติอย่างต่อเนื่องเชน่ในระดับปริญญา
ตรีคณะศึกษาศาสตร์จัดโอกาสใหน้ิสิต
น าเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนในการ
ประชมุสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ศึกษาศาสตร์ (2.7-4-1) การประชาสัมพนัธ์
โดยการติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ใหก้บันิสิต
ในระดับบณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมประชมุ
วิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
(2.7-4-2) และมอบหมายงานนิสิตระดับ
บณัฑิตศึกษาใหเ้ขา้ฟงัและน าเสนองานวิจัย
ในการประชมุวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (2.7-4-3)  

2.7-4-1 ปฏิทินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชพี
ศึกษาศาสตร์ภาคปลายปี
การศึกษา 2556โครงการ
สัมมนานิสิตหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชพีศึกษาสา
สตร์ประจ าภาคปลายปี
การศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
โครงการตลาดนัดวิจัยในชั้น
เรียนภาควิชาพลศึกษา 

2.7-4-2 หนังสือเชญิเขา้ร่วม
ประชมุและเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

2.7-4-3 หนังสือขออนุญาตเขา้
ร่วมประชมุวิชาการนานาชาติ
และรายงานผลการเขา้ร่วมงาน
สัมมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ The 2013 AECT 
International Convention 
ณเมือง Anaheim มลรัฐ 
California, USA 

  5 มีกจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ใหแ้กน่ักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบนั 

คณะศึกษาศาสตร์เปน็สถาบนัผลิตครูได้
ผลิตบณัฑิตท่ีประกอบวิชาชพีครูในหลายๆ
สาขาวิชาและตระหนักถงึความส าคัญในการ
พฒันาวิชาชพีครูโดยได้ต้ังปณิธานไว้ว่า 
“ผลิตบณัฑิตท่ีสมบรูณ์ด้วยปญัญาและ
คุณธรรมกล่าวคือเปน็ผู้ท่ีมีความรอบรู้ใน
สาขาวิชาท่ีจะน าไปถา่ยทอดได้มีความคิด

2.7-5-1 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการค่ายปลูก
จิตส านึกศึกษาศาสตร์  

2.7-5-2 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการมอบลูกเปน็
ศิษย์...มอบชวิีตเปน็ครู 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ริเร่ิมสร้างสรรค์มีความใฝุรู้อยู่เสมอรู้จัก
รับผิดชอบไตร่ตรองด้วยหลักและเหตุผลมี
บคุลิกภาพท่ีเหมาะสมตามแบบของ
วัฒนธรรมไทยมีความภูมิใจศรัทธาต่อ
วิชาชพีและยึดมั่นในจรรยาบรรณครู” ในปี
การศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัด
โครงการท่ีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ใหแ้กน่ิสิตระดับปริญญาตรีได้แก ่             

1) โครงการค่ายปลูกจิตส านึก
ศึกษาศาสตร์ (2.7-5-1)              

2) โครงการมอบลูกเปน็ศิษย์...มอบชวิีต
เปน็ครู (2.7-5-2)            

3) โครงการคารวะครูไทยศึกษาศาสตร์ 
(2.7-5-3)              

4) โครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัย
ใสคณะศึกษาศาสตร์รุ่นท่ี 4 (2.7-5-4) 

 5) โครงการปจัฉมินิเทศคณะ
ศึกษาศาสตร์: พธีิอ าลาศึกษาศาสตร์  
(2.7-5-5)  

6) โครงการสืบสานวัฒนธรรมความ
เปน็ครูคร้ังท่ี 6 ภาควิชาการศึกษาร่วมกบั
คณะศึกษาศาสตร์เพือ่เฉลิมฉลองครบรอบ 
45 ปแีหง่วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และ
ครบรอบ 72 ปมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
“ฉอ่ยสามัคคียกระดับครูเกง่และดีสู่วิถแีหง่
อาเซียน” (2.7-5-6)  

นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้จัด
โครงการท่ีเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ใหแ้กน่ิสิตระดับบณัฑิตศึกษา
ได้แก ่             

1) โครงการวันทาคณาจารย์ภาควิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวปี
การศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2.7-5-7)  

2) โครงการท าบญุวันสถาปนาและ
ครบรอบ 29 ปภีาควิชาและรดน้ าด าหวั
คณาจารย์ (2.7-5-8) ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

2.7-5-3 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการคารวะครูไทย
ศึกษาศาสตร์ 

 

2.7-5-4 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการสง่างามอย่าง
ไทยสู่นิสิตวัยใสคณะ
ศึกษาศาสตร์รุ่นท่ี 4  

2.7-5-5 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการปจัฉมินิเทศ
คณะศึกษาศาสตร์: พธีิอ าลา
ศึกษาศาสตร์ 

2.7-5-6 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมความเปน็ครูคร้ังท่ี 6  

2.7-5-7 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการวันทา 
คณาจารย์ฯ 

2.7-5-8 รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการท าบญุวัน
สถาปนาและครบรอบ 29 ปี
ภาควิชาและรดน้ าด าหวั
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

 
 
 

     

  7 มีการพฒันาทักษะนักศึกษาในการจัดท า
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไป

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนเพือ่พฒันาทักษะนิสิตในการ

2.7-7-1 ประมวลการสอน 
(Course syllabus) ภาคต้นปี
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ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการ

น าไปตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดับ
นานาชาติโดยก าหนดเปน็สาระส าคัญใน
รายวิชาสัมมนาซ่ึงเปน็รายวิชาบงัคับเชน่
รายวิชา 01180597 และรายวิชา 
01152697 เปน็ต้น (2.7-7-1) รวมท้ังมีการ
จัดโครงการสัมมนาวิชาการท่ีเกีย่วขอ้งกบั
การท าวิทยานิพนธ์เชน่โครงการสัมมนา 
“การเตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จในการ
ท าวิทยานิพนธ์” ส าหรับนิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ปกีารศึกษา  
2556 (2.7-7-2) และส่งเสริมใหน้ิสิตเขยีน
บทความวิชาการลงตีพมิพใ์นวารสารระดับ
นานาชาติเชน่ในวารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต
ปตัตาน ี(2.7-7-3)  

การศึกษา 2556 รายวิชา 
01180597 และรายวิชา 
01152697 

2.7-7-2 โครงการสัมมนา “การ
เตรียมความพร้อมสู่ความส าเร็จ
ในการท าวิทยานิพนธ์” ส าหรับ
นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการ
สอนคณิตศาสตร์ปกีารศึกษา  
2556 

2.7-7-3 บทความเร่ือง “ความ
เขา้ใจธรรมชาติของแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 4” ของนิสิต
ปริญญาโทสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่2.8ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กบันักศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ขอ้ มีการด าเนินการ 2 ขอ้ มีการด าเนินการ 3 ขอ้ มีการด าเนินการ 4 ขอ้ มีการด าเนินการ 5 ขอ้ 
ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
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  1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริม
ไว้เปน็ลายลักษณ์อกัษร 

คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตได้มีการ
ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมไว้อย่างชดัเจน
คือการส่งเสริมใหน้ิสิตมีคุณลักษณะตามอตั
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ 

1. ส านึกดีคือมีจิตใจท่ีดีงามมีความ
ซ่ือสัตย์มีคุณธรรมมีจริยธรรม 

2. มุ่งมั่นคือมีความต้ังใจมั่นมีความ
อดทนมีความวิริยะอตุสาหะมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
การท างานและในการปฏิบติัใด  ๆ

3. สร้างสรรค์คือเปน็ผู้ใฝุรู้มีความ
ขวนขวายแสวงหาความรู้มีความสามารถใน
การสร้างมูลค่าและคุณค่าจากความรู้ 

4. สามัคคีคือมีความร่วมมือร่วมใจรู้จัก
ประนีประนอมสามารถท างานเปน็ทีม 

ซ่ึงสามารถบรูณาการเชื่อมโยงในด้าน
ต่างๆได้อย่างเหมาะสมโดยส่งเสริมพฒันา
นิสิตใหม้ีอตัลักษณ์ดังกล่าวผ่านการท า
กจิกรรมพฒันานิสิตท้ังของสโมสรนิสิตและ
สาขาวิชาท้ัง 6 สาขาวิชาโดยได้ระบไุว้ในมติ
ท่ีประชมุคณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตคร้ัง
ท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2556(2.8-
1-1)  

2.8-1-1 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิต
คร้ังท่ี 3/2556 

  2 มีการถา่ยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาท่ี
ต้องการส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยังผู้บริหาร
คณาจารย์นักศึกษาและผู้เกีย่วขอ้งทราบ
อย่างท่ัวถงึท้ังสถาบนั 

คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตได้มี
บนัทึกท่ีศธ.0513.10910/นทป(ว) 135 ลง
วันท่ี 22 เมษายน 2556 เร่ืองแนวทางการ
จัดกจิกรรมพฒันานิสิตของสาขาวิชาแจ้งไป
ยังหวัหน้าภาควิชาต่างๆท้ัง 3 ภาควิชาคือ
ภาควิชาการศึกษาภาควิชาอาชวีศึกษาและ
ภาควิชาพลศึกษาใหช้ว่ยดูแลด าเนิน
กจิกรรมท่ีส่งเสริมใหน้ิสิตมีคุณลักษณะ
ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย(2.8-2-1) 
และยังถา่ยทอดไปยังสโมสรนิสิตโดยให้
นายกสโมสรนิสิตชี้แจงผู้แทนสาขาวิชาต่างๆ
ท้ัง 6 สาขาวิชาจะต้องระบอุยู่ในโครงการ/
กจิกรรมทุกโครงการว่าส่งเสริมนิสิตใหม้ี
คุณลักษณะตามอตัลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอ้ใดในการขอ
อนุมัติโครงการทุกคร้ัง(2.8-2-2)  

2.8-2-1 บนัทึกท่ี
ศธ.0513.10910/นทป(ว) 135 
ลงวันท่ี 22 เมษายน 2556 
เร่ืองแนวทางการจัดกจิกรรม
พฒันานิสิตของสาขาวิชา 
 

2.8-2-2 ตัวอย่างโครงการ/
กจิกรรมท่ีระบกุารส่งเสริมนิสิต
ใหม้ีคุณลักษณะอตัลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  3 มีโครงการหรือกจิกรรมส่งเสริมการพฒันา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนด
ในขอ้ 1 โดยระบตัุวบง่ชี้และเปาูหมายวัด
ความส าเร็จ 

คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตได้
ก าหนดใหทุ้กโครงการพฒันานิสิตได้
สอดแทรกการส่งเสริมคุณลักษณะอตัลักษณ์
มหาวิทยาลัยทุกด้านซ่ึงระบลุงในส่วนหนึ่ง

2.8-3-1 โครงการมอบลูกเปน็
ศิษย์...มอบชวิีตเปน็ครู 

2.8-3-2 โครงการคารวะครูไทย
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ของโครงการโดยเฉพาะด้านส านึกดีซ่ึงเปน็
คุณลักษณะท่ีส าคัญต่อวิชาชพีความเปน็ครู
ซ่ึงมีโครงการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะด้านนี้
เชน่ 

1. โครงการมอบลูกเปน็ศิษย์...มอบชวิีต
เปน็ครูเปน็โครงการท่ีมุ่งเน้นนิสิตได้มีความ
ส านึกดีและมีสัมมาคารวะถงึพระคุณของ
คุณครูผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาแกศิ่ษย์ 
(2.8-3-1)  

2. โครงการคารวะครูไทยศึกษาศาสตร์
เปน็โครงการใหน้ิสิตได้มีจิตส านึกท่ีดีได้
แสดงความเคารพและตอบแทนพระคุณครู
อาจารย์ผ่านการท ากจิกรรมไหว้ครู 
(2.8.3-2)  

3. โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิต
วัยใสเปน็โครงการท่ีใหน้ิสิตได้ตระหนักและ
มีความส านึกรักประเทศชาติโดยผ่าน
กจิกรรมท่ีใหน้ิสิตได้มีความรู้และทักษะท่ี
ถกูต้องในเร่ืองการกราบและการไหว้การใช้
ภาษาไทยท่ีถกูต้องการมีบคุลิกภาพท่ี
เหมาะสมกบัวิชาชพีครูรวมท้ังมีความ
จงรักภักดีต่อชาติและสถาบนั
พระมหากษตัริย์ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้รับ
เงินสนับสนุนจากงบประมาณด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและได้จัด
ต่อเนื่องมาแล้วเปน็ปท่ีี 4 (2.8-3-3)  

4. โครงการครูอาสาพฒันาชนบทเปน็
โครงการท่ีใหน้ิสิตได้มีจิตส านึกในการ
ชว่ยเหลือผู้อืน่ท่ีมีโอกาสด้อยกว่าตนเองโดย
ไปพฒันาโรงเรียนท่ีขาดแคลนแหล่งการ
เรียนรู้และจัดกจิกรรมใหค้วามรู้แกน่ักเรียน
ในโรงเรียน (2.8-3-4)  

5. โครงการปจัฉมินิเทศคณะ
ศึกษาศาสตร์เปน็โครงการท่ีใหน้ิสิตชั้นปท่ีี 5 
ได้ตระหนักและส านึกรักในสถาบนัครู
อาจารย์ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาแกศิ่ษย์
จนจบการศึกษาและใหค้ณาจารย์และรุ่น
น้องได้แสดงความยินดีแกน่ิสิตผู้จะส าเร็จ
การศึกษา (2.8-3-5)  

ศึกษาศาสตร์ 

2.8-3-3 โครงการสง่างามอย่าง
ไทย...สู่นิสิตวัยใสคร้ังท่ี 4 

2.8-3-4 โครงการครูอาสา
พฒันาชนบท 

2.8-3-5 โครงการปจัฉมินิเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ 

  4 มีการประเมินผลโครงการหรือกจิกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบง่ชี้และเปาูหมายท่ีก าหนดในขอ้ 3 โดย
มีผลการประเมินบรรลุเปาูหมายอย่างน้อย

จากการติดตามประเมินผลจาก
โครงการท้ัง 5 โครงการคือ 1. โครงการมอบ
ลูกเปน็ศิษย์...มอบชวิีตเปน็ครู 2. โครงการ
คารวะครูไทยศึกษาศาสตร์ 3. โครงการสง่า

2.8-4-1 สรุปประเมินผล
โครงการ 

2.8-4-2แบบติดตามตรวจสอบ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ร้อยละ 90 ของตัวบง่ชี ้ งามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส 4. โครงการครู

อาสาพฒันาชนบทและ 5.โครงการปจัฉมิ
นิเทศคณะศึกษาศาสตร์มีตัวดัชนีชี้วัด
ท้ังหมด 10 ตัวบง่ชี้โดยผ่านท้ังหมด 9 ตัว
บง่ชี้คิดเปน็ร้อยละ 90 ของตัวบง่ชี้ท้ังหมด
(2.8–4-1 และ 2.8-4-2)  

และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานภาคต้น
และภาคปลายปกีารศึกษา 
2556 (แผนพฒันานิสิต) 

  5 มีนักศึกษาหรือกจิกรรมท่ีเกีย่วกบันักศึกษา
ได้รับการยกย่องชมเชยประกาศเกยีรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ 

คณะศึกษาศาสตร์มีนิสิตท่ีรับการยก
ย่องชมเชยประกาศเกยีรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติจ านวน 2 คนคือ 1. นายลัทธพล
ค าภิระปาวงศ์นิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชา
พลศึกษาได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษา
แหง่ชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รางวัล
ชมเชยจากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ 2. นางสาวณุวีร์เกดิสมบรูณ์
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษาภาควิชาพลศึกษา
ได้รับรางวัลนิสิต/นักศึกษาแหง่ชาติทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์รางวัลดีมากจากสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (2.8-5-
1)  

2.8-5-1 ประกาศสภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แหง่ประเทศไทยท่ี 009/2557 

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน ๑ ปี  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ๑๐๐เท่ากบั๕คะแนน  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
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ผลการประเมินตนเอง  
ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ

สถาบัน 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเกบ็ขอ้มูลส าหรับสมศ1)  124 124 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า 116 116 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ี
ประกอบอาชพีอสิระ)  

76 76 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชพีอสิระ 7 7 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท ากอ่นเขา้ศึกษา 6 6 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกจิการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 6 6 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 12 12 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอปุสมบท - - 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอสิระ=83/จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ  =92) เท่ากบัร้อยละ  90.22 เมือ่เทียบร้อยละ  100 เท่ากบั  5 
คะแนนดังนั้นคะแนนจึงเท่ากบั 4.511 
รายการหลกัฐาน  
๒.๑ -๑ จ านวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบส ารวจภาวะการหางานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา  2555 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 

(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชพีอสิระ=99/จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 
=109) เท่ากบัร้อยละ 90.83 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากบั 5 
คะแนนดังนั้นคะแนนจึงเท่ากบั 4.541 

4.54 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 

(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชพีอสิระ=83/จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ =92) 
เท่ากบัร้อยละ  90.22 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน 
ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากบั 4.511 

4.51 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชพีอสิระ=83/จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ =92) 
เท่ากบัร้อยละ 90.22 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน

4.51 บรรลุเปาูหมาย 
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ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากบั 4.511 
 

 

 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒   คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต  (คะแนนเต็ม๕ ) 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเกบ็ขอ้มูลส าหรับสมศ2 16.2)  129 129 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเกบ็ขอ้มูลส าหรับสมศ2 16.2)  298 298 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเกบ็ขอ้มูลส าหรับสมศ2 16.2)  27 27 
จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

41 41 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม๕)  

4.21 4.21 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

70 70 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม๕)  

4.26 4.26 

จ านวนบณัฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 

13 13 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม๕)  

4.63 4.63 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบณัฑิตระดับปริญญาตรีโท
เอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม๕)  

4.28 4.28 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมต่ีอผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีโทเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม๕) = 4.280 
รายการหลกัฐาน  
๒.๒-๑สรุปการประเมนิคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีโทเอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติประจ าปีพ .ศ. 2556 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  
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เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉล่ีย 4.00 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม๕) = 4.440 

4.44 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉล่ีย 4.00 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕)  = 4.280 

4.28 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉล่ีย 4.00 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม๕) = 4.280 

4.28 บรรลุเปาูหมาย 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพมิพดั์งนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 
๐.๒๕ - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๕๐ - มีการตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ (proceedings) 
๐.๗๕ - มีการตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ(proceedings) หรือมีการ

ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติ 
๑.๐๐ - มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

- การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหมายถึงการเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการวารสารวิชาการหรือส่ิงพมิพท์างวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานท่ี
ผ่านการกล่ันกรอง (Peer review) โดยมบีุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพจิารณาด้วย  
 
 
 - การส่งบทความเพือ่พจิารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) 
และเมือ่ได้รับการตอบรับและตีพมิพแ์ล้วการตีพมิพต้์องตีพมิพเ์ป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ
ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ได้ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค์ 
๐.๑๒๕ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด 
๐.๒๕ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
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๐.๕๐ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๐.๗๕ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไมน่้อยกว่า๓คนและต้องมบีุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพจิารณาด้วย  
อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian Nations) มี
๑๐ประเทศได้แกบ่รูไนกมัพชูาอนิโดนีเซียลาวมาเลเซียพมา่ฟลิิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนาม  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศเช่นความร่วมมอืการจัด
แสดงโขนระหว่างไทย–ลาวเป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน๑๐ประเทศ  (อย่างน้อย๕ประเทศ ) 
การเผยแพร่ในระดับนานชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ  (อย่างน้อย๕ประเทศท่ีไมไ่ด้อยู่ในกลุ่ม
อาเซียน ) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ๒๕เท่ากบั๕คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา  
- (สบช .ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบก าหนดร้อยละ๙๐เท่ากบั  ๕คะแนน ) 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

(สบช.)จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร - - 
(สบช.)จ านวนนักศึกษารับเขา้ท้ังหมด (รหสัเดียวกนั)  - - 
จ านวนบทความวิจัยฯท่ีมีการตีพมิพเ์ผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - - 
จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)  

8 8 

จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติ 

89 89 

จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบนัหรือจังหวัด - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปกีารศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน)  157 157 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากบั 70.75/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากบั  157) = ร้อยละ
45.064 เมือ่เทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนนดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 
รายการหลกัฐาน  
๒.๓-๑  ฐานข้อมลูผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ในปีพ .ศ. 2556 จาก
บัณฑิตวิทยาลัย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  
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เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากบั 55.75/จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากบั 298) = 
ร้อยละ18.708 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน
ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 3.742 

3.74 ไม่บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากบั 70.75/จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากบั 157) = 
ร้อยละ45.064 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 
ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากบั 70.75/จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากบั 157) = 
ร้อยละ45.064 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน
ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๔   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพมิพดั์งนี้  
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 
๐.๒๕ - มีการตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพมิพใ์น

วารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI  
๐.๕๐ - มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
๐.๗๕ -มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี๓หรือ๔ (Q3 
หรือ Q4) ในปล่ีาสุดใน subject category ท่ีตีพมิพห์รือมีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ.  
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๑.๐๐ -  มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี๑หรือ๒ (Q1 
หรือ Q2) ในปล่ีาสุดใน subject category ท่ีตีพมิพห์รือมีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI หรือ Scopus  

- การส่งบทความเพือ่พจิารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) และ
เมือ่ได้รับการตอบรับและตีพมิพแ์ล้วการตีพมิพต้์องตีพมิพเ์ป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ได้  
ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค์ 
๐.๑๒๕ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด 
๐.๒๕ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๕๐ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๐.๗๕ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไมน่้อยกว่า๓คนและต้องมบีุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพจิารณาด้วย  
อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian Nations) มี
๑๐ประเทศได้แกบ่รูไนกมัพชูาอนิโดนีเซียลาวมาเลเซียพมา่ฟลิิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนาม  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศเช่นความร่วมมอืการจัด
แสดงโขนระหว่างไทย–ลาวเป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน๑๐ประเทศ  (อย่างน้อย๕ประเทศ ) 
การเผยแพร่ในระดับนานชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ  (อย่างน้อย๕ประเทศท่ีไมไ่ด้อยู่ในกลุ่ม
อาเซียน ) 
เกณฑ์การใหค้ะแนน   
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ๕๐เท่ากบั๕คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา  
- (สบช. ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบก าหนดร้อยละ๑๐๐เท่ากบั  ๕คะแนน ) 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

(สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชพีภายใน 1 ป ี - - 
(สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดในปกีารศึกษาเดียวกนั - - 
จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติหรือตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI (จ านวน
บทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่นับซ้ ากบัค่าน าหนักอืน่ )ๆ  

25 25 

จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนัก
อืน่ๆ)  

- - 

จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่า
น้ าหนักอืน่ )ๆ  

- - 

จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอ้มูลการจัด 2 2 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

อนัดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่า
น้ าหนักอืน่ )ๆ  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบนัหรือจังหวัด - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปกีารศึกษาท่ีเปน็วงรอบ
ประเมิน)  

31 31 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเท่ากบั8.250/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดเท่ากบั  =31) = ร้อย
ละ26.613 เมอืเทียบค่าร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนนดังนั้นคะแนนเท่ากบั 2.661 
รายการหลกัฐาน  
๒.๔-๑  ฐานข้อมลูผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ปีพ .ศ. 2556 จาก
บัณฑิตวิทยาลัย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเท่ากบั4.000/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมดเท่ากบั =27) = ร้อยละ14.815 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนนดังนั้นคะแนนเท่ากบั 1.482 

1.48 ไม่บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเท่ากบั8.250/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมดเท่ากบั =31) = ร้อยละ26.613 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 2.661 

2.66 ไม่บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 
(ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานท่ีตีพมิพห์รือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเท่ากบั8.250/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท้ังหมดเท่ากบั =31) = ร้อยละ26.613 เมื่อเทียบ

2.66 ไม่บรรลุเปาูหมาย 
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ค่าร้อยละ 50 เท่ากบั 5 คะแนนดังนั้นคะแนนเท่ากบั 2.661 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑๔   การพฒันาคณาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์การพิจารณา  
ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ดังนี้  

วฒิุการศึกษา 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  
         ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น๖เท่ากบั๕คะแนน   
         (สบช.  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น๓ .๖เท่ากบั๕คะแนน )  
เกณฑ์มาตรฐานเชิงปริมาณ 
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 128.5 128.5 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 15.5 15.5 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 38.5 38.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 3 3 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 40.5 40.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 8 8 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 22 22 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า - - 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากบั  692.500/จ านวน
อาจารย์ประจ าท้ังหมดเท่ากบั 128.500 ) เท่ากบั 5.389 เมือ่เทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น  6 เท่ากบั  5 คะแนน
ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากบั 4.491 
รายการหลกัฐาน  
๒.๑๔-๑ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ประจ าท้ังหมดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบปีการศึกษา  2556 (1 มิ.ย.2556 – 
31 พ.ค.2557) จากกองการเจ้าหน้าท่ี 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  
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เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ค่าดัชนีคุณภาพ
อาจารย์ 5.00 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากบั 617.000/
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดเท่ากบั 117.000 ) เท่ากบั 
5.274 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เปน็ 6 เท่ากบั 5 
คะแนนดังนั้นคะแนนจึงเท่ากบั 4.395 

4.39 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าดัชนีคุณภาพ
อาจารย์ 5.00 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากบั 692.500/
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดเท่ากบั 128.500 ) เท่ากบั 
5.389 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เปน็ 6 เท่ากบั 5 
คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากบั 4.491 

4.49 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ค่าดัชนีคุณภาพ
อาจารย์ 5.00 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากบั 692.500/
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดเท่ากบั 128.500 ) เท่ากบั 
5.389 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เปน็ 6 เท่ากบั 5 
คะแนนดังนั้นคะแนนจึงเท่ากบั 4.491 

4.49 บรรลุเปาูหมาย 

 

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที ่2  
จุดแข็ง :  

1. คณาจารย์มคุีณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอกจ านวนมาก  
2. มกีลุ่มความร่วมมอืของคณาจารย์ในคณะท่ีท าการวิจัยในชั้นเรียน ( Classroom Action Research) เพือ่

เป็นการพฒันาการเรียนการสอนผ่านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง :  สนับสนุนการจัดโครงการในลักษณะความร่วมมอืของคณาจารย์เป็นกลุ่มวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
และเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แกค่ณาจารย์ท่ีประสบความส าเร็จหรือมผีลงานดีเด่นในพนัธกจิด้านต่าง ๆ ของคณะ  
 

จุดทีค่วรพัฒนา :  
1. เพิม่จ านวนคณาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  
2. มแีผนการพฒันาบุคลากรแต่ยังไมส่ะท้อนให้เห็นความต้องการและความจ าเป็นของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
3. เพิม่จ านวนบทความวิชาการ/ บทความวิจัยของคณาจารย์ให้ได้รับการตีพมิพใ์นวารสารท่ีได้มาตรฐาน

คุณภาพระดับชาติและนานาชาติ  
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  



รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 87 
 

1. พฒันาแผนการสนับสนุนบุคลากรเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น กระบวนการพฒันาอาจารย์ใหมใ่ห้
มผีลงานทางวิชาการภายใน 3 ปี เป็นต้น พร้อมท้ังเพิม่จ านวนคณาจารย์ท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการในระดับรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ โดยมกีารพฒันาแผนการสนับสนุนอย่างชัดเจนเช่นกนั  

2. จัดท าการส ารวจความต้องการอบรม (Training needs) และจัดท าแผนพฒันาบุคลากรให้เป็นไปตาม
ความต้องการและความจ าเป็นของบุคลากรสายสนับสนุนเพือ่ให้สามารถน ามาใช้พฒันาประสิทธิภาพการท างานได้
อย่างตรงเปูาหมาย 

3. ก าหนดเปูาหมายจ านวนบทความวิชาการ/ บทความวิจัยในแต่ละรอบปีไว้อย่างชัดเจน และสนับสนุน
ส่งเสริมให้คณาจารย์น าบทความวิจัย/ บทความวิชาการไปตีพมิพใ์นวารสารท่ีได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
โดยอาจระบุไว้เป็นเง่ือนไขหนึ่งในการให้ทุนท าวิจัย  
 

วิธปีฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   - 

องค์ประกอบที ่3กิจกรรมการพัฒนานิสิต  
 คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพฒันานิสิตโดย       
คณะศึกษาศาสตร์มรีะบบและกลไกการให้ค าปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาซ่ึงมคีณะกรรมการอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีเป็นผู้วางแผนการด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังได้มกีารให้บริการข้อมลูข่าว 
สารแกน่ิสิตและศิษย์เกา่ผ่านส่ือท่ัวไปและส่ือสังคมเน็ตเวิร์ค เช่น ทางเว็บไซต์ facebook  และบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
ข่าวสารท่ีเกีย่วกบัข้อมลูทางการศึกษา ทุนการศึกษา การจัดหางาน แหล่งงานและกจิกรรมต่าง ๆ ท้ังภายนอกและ 
ภายในมหาวิทยาลัย อกีท้ังยังมรีะบบและกลไกส่งเสริมกจิกรรมนิสิตท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยการ 
ส่งเสริมให้มกีจิกรรมพฒันานิสิตท้ังทางด้านวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ การบ าเพญ็ประโยชน์เพือ่สังคม การท านุ 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงค์ ท้ังนี้ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้สร้าง 
เครือข่ายนิสิตกบัคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกบัมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ในประเทศไทย โดยมกีารจัด 
กจิกรรมร่วมกนัเป็นประจ า 
 ส าหรับผลการประเมนิผลในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพฒันานิสิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัว
บ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิ
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร  
ชนิดของตัวบ่งช้ีกระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน  

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

หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 6 ขอ้ มีการด าเนินการ 7 ขอ้ 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการจัดบริการใหค้ าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชช้วิีตแกน่ักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการประชมุ
ผู้ปกครองกบัอาจารย์ประจ าสาขาวิชาใน
งานปฐมนิเทศมอบลูกเปน็ศิษย์...มอบชวิีต
เปน็ครูเพือ่ใหเ้กดิเครือขา่ยระหว่าง
ผู้ปกครองและอาจารย์และตอบขอ้ซักถาม

3.1-1-1 โครงการปฐมนิเทศ
มอบลูกเปน็ศิษย์...มอบชวิีตเปน็
ครู 

3.1-1-2 ค าส่ังแต่งต้ัง

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ต่างๆเกีย่วกบัการเรียนการใชช้วิีตใน
มหาวิทยาลัยของนิสิต(3.1-1-1) และยังมี
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาใหค้ าปรึกษาและ
แนะแนวทางแกน่ิสิตโดยมีการบนัทึกขอ้มูล
การใหค้ าปรึกษาลงในคู่มือนิสิตท่ีขอรับ
ค าปรึกษา(3.1-1-2) และศูนย์สู่ขวัญเพือ่ให้
ค าปรึกษาแกน่ิสิตท่ีต้องการค าปรึกษา 
(3.1-1-3)  

คณะกรรมการการใหค้ าปรึกษา
ระดับปริญญาตรีคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

3.1-1-3 แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์
ศูนย์สู่ขวัญ 

  2 มีการจัดบริการขอ้มูลขา่วสารท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการเผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารท่ีเปน็ประโยชน์แกน่ิสิตอาทิ
ทุนการศึกษากจิกรรมนิสิตกจิกรรมของ
คณะการรับสมัครงานเชญิชวนนิสิตเขา้ร่วม
ประกวดการศึกษาต่อฯลฯผ่านระบบ
สารสนเทศเว็บไซต์ของคณะศึกษาศาสตร์
(3.1-2-1) อกีท้ังยังมีการปดิประกาศท่ีบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์หน้าหอ้งทะเบยีนและ
ประเมินผล(3.1-2-2) และยังม ีFacebook 
ของสโมสรนิสิตท่ีประกาศและ
ประชาสัมพนัธ์ขา่วกจิกรรมต่างๆท่ีเกีย่วขอ้ง
กบันิสิต(3.1-2-3)  

3.1-2-1 เว็บไซต์ 
คณะศึกษาศาสตร์
www.edu.ku.ac.th 

3.1-2-2 บอร์ดประชาสัมพนัธ์
หน้าหอ้งทะเบยีนและ
ประเมินผล 

3.1-2-3 Facebook สโมสร
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์  

 
 

     

  3 มกีารจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้จัด
โครงการพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นิสิตอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีใน
รูปแบบการพฒันาศักยภาพนิสิตทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาอาท ิ

1. โครงการประชันการสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์เป็นโครงการที่จัดประชันการ
สอนภายใต้หัวข้อที่คณะกรรมการเป็นผู้
ก าหนดโดยใช้ความรู้ของสาขาวิชาของนิสิตที่
ได้เรียนรู้โครงการดังกล่าวเป็นพฒันาทักษะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนิสิตที่เข้า
ร่วมรวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
สาขาวิชาภายในคณะศึกษาศาสตร์(3.1-3-1)  

2. โครงการประกวดความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เป็นโครงการที่จัดประชันการสอนระดับ
มหาวิทยาลัยที่จัดประชันการสอนภายใต้
หัวข้อที่คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดโดยปีนี้ได้
มมีหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งส้ิน 6 มหาวิทยาลัย
โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพของตนในการ

3.1-3-1 โครงการประชันการ
สอนคณะศึกษาศาสตร์ 

3.1-3-2 โครงการประกวดความ
เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ 

3.1-3-3 โครงการพฒันา
ศักยภาพนิสิตด้านวิชาการของ
สาขาวิชา 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
จัดการเรียนการสอนเรียนรู้ โครงการดังกล่าว
เป็นพฒันาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของนิสิตที่เข้าร่วมรวมทั้งแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง
กันและกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างนิสิต/นักศึกษาของครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ต่างสถาบันอีกด้วย(3.1-3-2)  

3. โครงการพฒันาศักยภาพนิสิต
สาขาวิชาเป็นโครงการที่สาขาวิชาจัดขึ้นเพื่อ
พฒันาศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของสาขาวิชาโดยคณะศึกษาศาสตร์ให้
งบประมาณสนับสนุนปีการศึกษาละ 60,000 
บาทในการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการของนิสิตแต่ละสาขาวิชา(3.1-
3-3) 

 

  4 มีการจัดบริการขอ้มูลขา่วสารท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อศิษย์เกา่ 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดท าเว็บไซต์
ฐานระบบขอ้มูลศิษย์เกา่คณะศึกษาศาสตร์
ซ่ึงเปน็เว็บไซต์ท่ีจะประชาสัมพนัธ์ขา่วสาร
ต่างๆอาทิเชน่กจิกรรมศิษย์เกา่การศึกษาต่อ
ฯลฯซ่ึงศิษย์เกา่สามารถติดตามขา่วสารท่ี
ควรทราบได้จากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา(3.1-
4-1)  

3.1-4-1 Website ชมรมศิษย์
เกา่คณะศึกษาศาสตร์ 

  5 มีการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันาความรู้และ
ประสบการณ์ใหศิ้ษย์เกา่ 

คณะศึกษาศาสตร์และภาควิชาต่างๆได้
มีกจิกรรมใหค้วามรู้แกศิ่ษย์เกา่ดังนี ้

1. ระดับคณะคณะศึกษาศาสตร์ได้จัด
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการเร่ืองการ
สร้างขอ้สอบวัดทักษะการคิดวิเคราะหเ์มื่อ
วันท่ี 25 เมษายน 2557 โดยมีวัตถปุระสงค์
เพือ่พฒันาศิษย์เกา่ท่ีประกอบวิชาชพีครูใหม้ี
ความสามารถในการวัดและประเมินผลและ
สามารถสร้างหรือพฒันาขอ้สอบท่ีวัดผลได้
จริง(3.1-5-1)  

2. ส่วนของภาควิชามีภาควิชาพลศึกษา
ได้จัดโครงการสานสัมพนัธ์คืนสู่เหย้าชาวพล
ศึกษาเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2557 โดยเปน็
กจิกรรมเพือ่เปดิโอกาสใหศิ้ษย์เกา่ได้กลับมา
เพิม่พนูความรู้ทางวิชาการโดยมีการ
บรรยายใหค้วามรู้แกศิ่ษย์เกา่เร่ืองนวัตกรรม
เพือ่การดูแลสุขภาพนอกจากนี้ยังเปดิโอกาส
ใหศิ้ษย์เกา่ได้เสนอแนะในการพฒันา
ภาควิชาใหเ้จริญกา้วหน้าต่อไป 
(3.1-5-2)  

3.1-5-1 โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบติัการเร่ืองการสร้าง
ขอ้สอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห ์

3.1-5.2 โครงการสานสัมพนัธ์
วันคืนสู่เหย้าชาวพลศึกษา 

  6 มผีลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการใน
ข้อ 1 – 3 ทุกข้อไมต่่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

ผลการประเมนิความพงึพอใจคุณภาพ
การให้บริการในข้อ 1 การจัดบริการให้

3.1-6-1 ผลการประเมนิระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&


รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 90 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เต็ม 5  ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นิสิตมค่ีาเฉล่ีย(ประเมนิระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา) 4.66 (3.1-6-1) ข้อ 2 การ
จัดบริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิตมค่ีาเฉล่ีย 4.20 (3.1-6-2) ข้อ 3 การจัด
กิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสิตมค่ีาเฉล่ีย 4.04 (3.1-6-3)  

 
 

3.1-6-2 ผลการประเมนิความพงึ
พอใจที่มต่ีอระบบสารสนเทศ
ด้านข้อมลูข่าวสาร 
 

3.1-6-3 ผลการประเมนิโครงการ
พฒันานิสิตด้านพฒันาวิชาการ
และวิชาชีพ 

      

  7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการ
ใหบ้ริการมาใชเ้ปน็ขอ้มูลในการพฒันาการ
จัดบริการท่ีสนองความต้องการของ
นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการน าผลการ
ประเมินไปพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการท้ัง 
3 ด้านกล่าวคือ 

1. ด้านการจัดบริการใหค้ าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชช้วิีตแกน่ิสิตมี
การจัดสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรีขึ้นเพือ่รวบรวมอปุสรรค์
และปญัหาในการใหค้ าปรึกษามาหาวิธีแกไ้ข
และพฒันาร่วมกนัจนเปน็แนวปฏิบติัท่ีดีใน
การใหค้ าปรึกษาแกน่ิสิตและจากผลการ
สัมมนาดังกล่าวจะรายงานใหท่ี้ประชมุ
กรรมการบริหารคณะรับทราบต่อไป (3.1-
7-1)  

2. ด้านการจัดบริการขอ้มูลขา่วสารท่ี
เปน็ประโยชน์ต่อนิสิตทางคณะศึกษาศาสตร์
ได้น าผลการประเมินดังกล่าวมาพฒันาการ
ใหข้อ้มูลขา่วสารใหดี้ย่ิงขึ้นโดยการจัดท า
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ใหม่เพือ่ใหก้าร
ประชาสัมพนัธ์ขา่วสารมีประสิทธิภาพสูงสุด
(3.1-7-2)  

3. การจัดกจิกรรมเพือ่พฒันา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพีแก่
นิสิตมีการจัดสัมมนาอบรมทักษะผู้น านิสิต
เพือ่น าขอ้มูลประเด็นปญัหาอปุสรรคการจัด
โครงการต่างๆรวมท้ังแนวปฏิบติัท่ีดีจากปี
การศึกษา 2556 น ามาปรับปรุงและ
พฒันาการด าเนินงานและก าหนดเปน็
แผนพฒันานิสิตปกีารศึกษา 2557 เพือ่
เสนอใหผู้้บริหารพจิารณาอนุมัติแผน
กจิกรรมและงบประมาณต่อไป(3.1-7-3)  

3.1-7-1 สรุปผลโครงการ
สัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

3.1-7-2 เว็บไซต์ 
คณะศึกษาศาสตร์เว็บใหม ่

3.1-7-3 สรุปผลโครงการ
สัมมนาอบรมทักษะผู้น านิสิต 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 6 4.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 
ตัวบ่งช้ีที ่3.2ระบบและกลไกกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งช้ีกระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน  

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

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 5 ขอ้ มีการด าเนินการ 6 ขอ้ 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 สถาบนัจัดท าแผนการจัดกจิกรรมพฒันา
นักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แหง่ชาติทุกด้าน 

คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตได้ร่วมกบั
สโมสรนิสิตได้ร่วมกนัประชมุสัมมนาเพือ่จัดท า
แผนกจิกรรมพฒันานิสิตปกีารศึกษา 2556 ท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติทุกด้านกล่าวคือ 
(3.2-1-1)  

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ประกอบด้วย 

1.1 โครงการประชันการสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

1.2 โครงการประกวดความเป็นเลิศในการ
จัดการเรียนรู้ 

1.3 โครงการพฒันาศักยภาพนิสิตทางด้าน
วิชาการของสาขาวิชา 

2. กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ                          

3.2-1-1 แผนกจิกรรมพฒันา
นิสิตปกีารศึกษา 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
2.1 โครงการกีฬา 5 สถาบัน                      
2.2 โครงการนนทรีเกมส์                        
2.3 โครงการศึกษาศาสตร์สัมพนัธ์2  

วิทยาเขต              
3. กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษา

ส่ิงแวดล้อม                          
3.1 โครงการเฟรชชี่เดย์เฟรชชี ่ไนท์ 
3.2 โครงการพฒันาสโมสรนิสิต          
3.3 โครงการครูอาสาพฒันาชนบท             
 4. กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม 
4.1 โครงการปลูกจิตส านึกศึกษาศาสตร์ 
4.2 โครงการมอบลูกเป็นศิษย์มอบชีวิตเป็น

ครู 
4.3 โครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัย 
4.4 โครงการคารวะครูไทยศึกษาศาสตร์ 
4.5 โครงการปัจฉิมนิเทศคณะศึกษาศาสตร์ 
5. กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
5.1 โครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใส 
5.2 โครงการคารวะครูไทยศึกษาศาสตร์ 

  2 มีกจิกรรมใหค้วามรู้และทักษะการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาแกน่ักศึกษา  

คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตได้มกีารให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่ผู้น านิสิตที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนิสิตปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการท างาน PDCA ในโครงการ
อบรมทักษะผู้น านิสิตเมือ่วันที ่18 เมษายน 2557 
เพื่อให้นิสิตได้รู้ถึงกระบวนการท ากิจกรรมที่มี
คุณภาพและน ากระบวนการประกันคุณภาพ
ดังกล่าวไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
ของสโมสรนิสิตและสาขาวิชา (3.2-2-1)  

3.2-2-1 สรุปโครงการอบรม
ทักษะผู้น านิสิต 

 
 
 
 

     

  3 มีการส่งเสริมใหน้ักศึกษาน าความรู้ด้าน
การประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจัด
กจิกรรมท่ีด าเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี
และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บณัฑิตศึกษาจากกจิกรรมต่อไปนี ้
- กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตท่ีพงึประสงค์ 
- กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษา

นิสิตระดับปริญญาตรีได้น าความรู้เกีย่วกบั
กระบวนการ PDCA ไปน าไปใชใ้นการจัด
กจิกรรมต่างๆท้ัง 5 ประเภทโดยมีการประชมุ
วางแผนเพือ่เตรียมการจัดโครงการมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานมีการประเมินผลและมีการประชมุ
เพือ่สรุปปญัหาท่ีเกดิขึ้นเพือ่เสนอแนะในการจัด
โครงการคร้ังต่อไปทุกโครงการโดยมีตัวอย่าง
ดังนี ้

1. กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตท่ีพงึประสงค์คือกจิกรรมประกวดความ

3.2-3-1 สรุปรูปเล่มโครงการ
ประกวดความเปน็เลิศในการ
จัดการเรียนรู้ 

3.2-3-2 สรุปรูปเล่มโครงการ
ศึกษาศาสตร์สัมพนัธ์ 2 วิทยา
เขต 

3.2-3-3 สรุปรูปเล่มโครงการ
ครูอาสาพฒันาชนบท 
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ส่ิงแวดล้อม 
- กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เปน็เลิศในการจัดการเรียนรู้ (3.2-3-1)  
2. กจิกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพคือ

กจิกรรมศึกษาศาสตร์สัมพนัธ์ 2 วิทยาเขต 
 (3.2-3-2)  

3. กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษา
ส่ิงแวดล้อมคือกจิกรรมครูอาสาพฒันาชนบท 
(3.2-3-3)  

4. กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมคือกจิกรรมมอบลูกเปน็ศิษย์มอบชวิีต
เปน็ครู (3.2-3-4)  

5. กจิกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคือ
กจิกรรมคารวะครูไทยศึกษาศาสตร์ 
(3.2-3-5)  

และนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาน าความรู้ด้าน
การประกนัคุณภาพไปใชใ้นการจัดกจิกรรม 2 
ด้านโดยมีตัวอย่างดังนี ้

1. กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บณัฑิตท่ีพงึประสงค์คือกจิกรรมสัมมนาทาง
วิชาการเร่ืองการพฒันาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ (3.2-3-6)  

2. กจิกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมคือกจิกรรมวันทาคณาจารย์ 
 (3.2-3-7)  

3.2-3-4 สรุปรูปเล่มโครงการ
มอบลูกเปน็ศิษย์มอบชวิีตเปน็
ครู 

3.2-3-5 สรุปรูปเล่มโครงการ
คารวะครูไทยศึกษาศาสตร์ 

3.2.3-6 สรุปรูปเล่มโครงการ
สัมมนาทางวิชาการเร่ือง 
การพฒันาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

3.2.3-7 สรุปรูปเล่มโครงการ
วันทาคณาจารย์ 

 
 
 
 

     

  4 มีการสนับสนุนใหน้ักศึกษาสร้างเครือขา่ย
พฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและ
ระหว่างสถาบนัและมีกจิกรรมร่วมกนั 

คณะศึกษาศาสตร์มีการสร้างเครือขา่ย
ประกนัคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยโดยจัดส่ง
ผู้น านิสิตเขา้ร่วมกจิกรรมอบรมหลักสูตรผู้น า
นิสิตท่ีจัดโดยกองกจิการนิสิตเมื่อวันท่ี 4 
เมษายน 2557 โดยโครงการดังกล่าวเปน็การ
สร้างเครือขา่ยความร่วมมือเพือ่พฒันาคุณภาพ
ระดับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยโดยมีผู้น านิสิต
ของคณะศึกษาศาสตร์เขา้ร่วม 7 คน (3.2-4-1) 
ส่วนเครือขา่ยในระกบัต่างสถาบนัคณะฯ ได้ลง
นามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการสร้าง
เครือขา่ยแลกเปล่ียนและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาระหว่างนิสิตนักศึกษากบัคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง (3.2-4-2) 
โดยผู้บริหารและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้มาศึกษาดูงานด้าน
ประกนัคุณภาพท่ีคณะศึกษาศาสตร์

3.2-4-1 โครงการหลักสูตร
อบรมผู้น านิสิตโดยกองกจิการ
นิสิต 

3.2-4-2 บนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือการสร้างเครือขา่ย
แลกเปล่ียนและพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

3.2-4-3 โครงการศึกษาดูงาน
และรูปภาพกจิกรรม 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันท่ี 2 
พฤษภาคม 2557 และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กไ็ด้มีการน านิสิตไป
ศึกษาดูงานด้านการประกนัคุณภาพท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามค าแหงณวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2557 (3.2-4.3)  

  5 มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถปุระสงค์ของแผนการจัดกจิกรรม
พฒันานักศึกษา 

คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตได้มีติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินกจิกรรมของสโมสรนิสิตและ
สาขาวิชาภาคการศึกษาละ 1 คร้ังและรายงาน
กลับไปยังคณะใหไ้ด้ทราบ(3.2.5-1)  

3.2-5-1 แบบติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงาน 

  6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันา
นักศึกษา 

คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตได้จัด
โครงการอบรมทักษะผู้น านิสิตและสัมมนา
คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิตคณะศึกษาศาสตร์
(3.2.6-1) เพือ่น าขอ้มูลประเด็นปญัหาอปุสรรค
การจัดโครงการต่างๆรวมท้ังแนวปฏิบติัท่ีดีจากปี
การศึกษา 2556 น ามาปรับปรุงและพฒันาการ
ด าเนินงานและก าหนดเปน็แผนพฒันานิสิตปี
การศึกษา 2557 (3.2.6-2)  

3.2-6-1 สรุปโครงการอบรม
ทักษะผู้น านิสิต 

3.2-6-2 แผนกจิกรรมพฒันา
นิสิตปกีารศึกษา 2557 

 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ตัวบ่งช้ีที ่3.3.3ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.)  
ชนิดของตัวบ่งช้ีกระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ขอ้ มีการด าเนินการ 2 ขอ้ มีการด าเนินการ 3 ขอ้ มีการด าเนินการ 4 ขอ้ มีการด าเนินการ 5 ขอ้ 
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ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
การใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีตาม
ค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์ท่ี 64/2555 ส่ังณวันท่ี 
17 กรกฎาคมพ.ศ. 2555 โดยมีประธาน
สาขาวิชาระดับปริญญาตรีทุกสาขารวม 6 สาขา
และหวัหน้างานบริการการศึกษาเปน็กรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการ
เกีย่วกบัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้วางกรอบการ
ด าเนินงานใหค้ าปรึกษาทางวิชาการการพฒันา
อาจารย์ท่ีปรึกษาการจัดหาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ใหค้ าปรึกษาตลอดจนการเสนอแนะแนวทางใน
การแกป้ญัหาเกีย่วกบัการด าเนินการให้
ค าปรึกษาใหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายในส าหรับคณะวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.3.3-1-1)  

3.3.3-1-1ค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์
ท่ี 64/2555 ส่ังณวันท่ี 17 
กรกฎาคมพ.ศ. 2555 เร่ืองแต่งต้ัง
คณะกรรมการการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

  2 มีการจัดเตรียมขอ้มูลด้านต่างๆ
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการให้
ค าปรึกษาแกอ่าจารย์ท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรีจัดพฒันาเคร่ืองมือและเตรียม
ขอ้มูลในการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับปริญญา
ตรีใหแ้กอ่าจารย์ท่ีปรึกษานิสิตเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกีย่วขอ้งประกอบด้วยเอกสารขอ้บงัคับว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.3.3-2-1) คู่มือ
อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี 
(3.3.3-2-2) ขอ้มูลทุนการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเอกสารท่ีทางคณะศึกษาศาสตร์จัดท าขึ้น
ได้แกคู่่มือนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ปกีารศึกษา  
2556 (3.3.3-2-3) คู่มือการศึกษาหลักสูตรผลิต
ครูการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตร 5 ป)ี ปกีารศึกษา 2556 (3.3.3-2-4) 
ระเบยีบกองทุนคณะศึกษาศาสตร์ (3.3.3-2-5) 
สมุดบนัทึกขอ้มูลนิสิตเพือ่ใชบ้นัทึกขอ้มูลการให้
ค าปรึกษา (3.3.3-2-6) นอกจากนี้คณะกรรมการ
การใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรียังได้
จัดโครงการสัปดาหศิ์ษย์พบครูคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปกีารศึกษา 2556 
(3.3.3-2-7) จ านวน 4 คร้ังได้แกค่ร้ังท่ี 1 สัปดาห์
ท่ี 3 หลังการเปดิภาคเรียนภาคต้นคร้ังท่ี 2 
สัปดาหท่ี์ 3 หลังการสอบกลางภาค ภาคต้นคร้ัง
ท่ี 3 สัปดาหท่ี์ 3 หลังการเปดิเรียนภาคปลาย
คร้ังท่ี 4 สัปดาหท่ี์ 3 หลังการสอบกลางภาค

3.3.3-2-1ขอ้บงัคับว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.3.3-2-2คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.3.3-2-3คู่มือนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ปกีารศึกษา  2556 

3.3.3-2-4คู่มือการศึกษาหลักสูตร
ผลิตครูการศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)ี  

3.3.3-2-5ระเบยีบกองทุนคณะ
ศึกษาศาสตร์  

3.3.3-2-6สมุดบนัทึกขอ้มูลนิสิต
เพือ่ใหค้ าปรึกษา 

3.3.3-2-7บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 
0513.10901/ฝส.075 ลงวันท่ี 25 
มิถนุายน 2556 เร่ืองขออนุมัติ
โครงการและหลักการค่าใชจ้่าย 
(โครงการสัปดาหศิ์ษย์พบครู) 

3.3.3-2-8บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 
0513.10901/ฝส.012 ลงวันท่ี 4 
มีนาคม 2557 เร่ืองขออนุมัติจัด
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ปลายท้ังนี้เพือ่จัดโอกาสใหน้ิสิตได้พบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพือ่ปรึกษาปญัหาทางวิชาการและสังคม
เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนิสิตกบั
อาจารย์ซ่ึงจะท าใหอ้าจารย์สามารถติดตามแกไ้ข
ของนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ
การใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีจัด
โครงการอบรมเสวนาวิชาการเร่ือง “ความท้า
ทายและการส่งเสริมศักยภาพนิสิตท่ีมีความ
ต้องการพเิศษ” เมื่อวันท่ี 21 มีนาคมพ.ศ. 2557 
ณหอ้งสารนิเทศยุพาวีระไวทยะเพือ่ใหอ้าจารย์ท่ี
ปรึกษาและบคุลากรท่ีเกีย่วขอ้งสามารถระบุ
เขา้ใจวินิจฉยัเบื้องต้นลักษณะของนิสิตท่ีมี
ความสามารถพเิศษและสามารถใหค้วาม
ชว่ยเหลือจัดการปญัหาได้อย่าง
เหมาะสม (3.3.3-2-8) คณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีได้จัดท าแนว
ปฏิบติัท่ีดีในการใหค้ าปรึกษาระดับอาจารย์ท่ี
ปรึกษา(Best Practice) จากการประเมินปี
การศึกษา 2555 (3.3.3-2-9) เพือ่ใหอ้าจารย์ท่ี
ปรึกษาใชเ้ปน็แนวปฏิบติัในการใหค้ าปรึกษา
คณะกรรมการการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรีจัดการประชมุสัมมนาอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีเมื่อวันท่ี 27-29 
พฤษภาคม 2557 ณคณะศึกษาศาสตร์และ
จังหวัดระยองโดยมีวัตถปุระสงค์ใหผู้้เขา้ร่วมการ
ประชมุสัมมนาได้แนวคิดหลักการวิสัยทัศน์ใน
การพฒันาตนเองสู่การพฒันานิสิตและได้ทราบ
ทบทวนระเบยีบมหาวิทยาลัยท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ควรรู้ (3.3.3-2-10)  

โครงการอบรมเสวนาเชงิวิชาการ 

3.3.3.2-9แนวปฏิบติัท่ีดีในการให้
ค าปรึกษาระดับอาจารย์ท่ีปรึกษา
(Best Practice) จากการประเมิน
ปกีารศึกษา 2555 

 

 

3.3.3-2-10บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 
0513.10901/ฝส.022 ลงวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2557 เร่ืองขออนุมัติ
โครงการและหลักการค่าใชจ้่าย 
(การประชมุสัมมนาอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี) 

  3 มีการประชมุคณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะเพือ่
หาแนวทางการแกป้ญัหาและ
พฒันานิสิตอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรีมีการประชมุเพือ่วางแผนการ
ท างานและหาแนวทางการแกป้ญัหาและพฒันา
นิสิตรวมท้ังการพฒันาอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
ประเมินระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ดังปรากฏใน
รายงานการประชมุคณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (3.3.3-3-1)  

3.3.3-3-1รายงานการประชมุ
คณะกรรมการการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรีคร้ังท่ี 
2/2556 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2556 และคร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ 2557 

  4 มีการประเมินผลระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการและการ
ด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทุกป ี

คณะกรรมการการใหค้ าปรึกษาวิชาการ
ระดับปริญญาตรีได้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานใหค้ าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
เคร่ืองมือกจิกรรมการพฒันาอาจารย์ท่ีปรึกษา
และปญัหาอปุสรรคในการใหค้ าปรึกษาของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาในการประชมุของ
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง (3.3.3-4-1) และใน

3.3.3-4-1รายงานการประชมุ
คณะกรรมการการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรีคร้ังท่ี 
2/2556 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2556 และคร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ 2557 
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การสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษาซ่ึงจัดขึ้นทุกป ีการ
สัมมนาดังกล่าวได้เชญิอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้งร่วมประเมินระบบอาจารย์
ท่ีปรึกษาโดยในปกีารศึกษา 2556 ได้จัดการ
ประชมุสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรีเมื่อวันท่ี 27-29 พฤษภาคม  2557 
ณคณะศึกษาศาสตร์และจังหวัดระยองเพือ่
ประเมินระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา หาแนวทาง
ปรับปรุงระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและวางแผนการ
ใหค้ าปรึกษาปกีารศึกษา 2557 รวมถงึ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสังเคราะหแ์นวปฏิบติัท่ีดี
ในการปฏิบติัหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(3.3.3-4-2) นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (ผศ.
ดร.พงศ์ประพนัธ์พงษโ์สภณ) ได้จัดท าขอ้ค้นพบ
และขอ้เสนอแนะเชงินโยบายส าหรับผู้บริหาร : 
การศึกษาผลการประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาโดย
นิสิต (3.3.3-4-3) เพือ่เปน็ขอ้มูลส าหรับการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร    

 

3.3.3-4-2สรุปผลการประเมิน
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาปกีารศึกษา 
2556  

3.3.3-4-3ขอ้ค้นพบและ
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายส าหรับ
ผู้บริหาร : การศึกษาผลการ
ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยนิสิต 

  5 มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ในการประชมุคณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีคร้ังท่ี 
2/2556 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ได้
พจิารณาแนวทางการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาในวาระท่ี 4.3 
โดยท่ีประชมุได้พจิารณาผลการประเมินระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2556 ณรายาบรีุรีสอร์ทอ าเภอศรี
สวัสด์ิจังหวัดกาญจนบรีุแล้วมีมติเหน็ชอบให้
ด าเนินการสรุปประเด็นท่ีคล้ายกนัใหอ้ยู่ในหมวด
เดียวกนัโดยไม่ต้องแยกเปน็สาขาวิชาและมอบ
ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์บญุชว่ยธนาสิทธ์ิและอาจารย์
วิชามะวิญธรร่วมกนัน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงระบบการใหค้ าปรึกษาส าหรับประเด็น
เร่ือง Best Practice มอบใหผ้ศ.ดร.นฤมลศราธ
พนัธ์ุและรศ.ดร.สิริพรทิพย์คงเปน็ผู้ด าเนินการ
จัดท าเปน็เอกสารและแจกอาจารย์ท่ีปรึกษา
ต่อไป (3.3.3-5-1) ในการประชมุคณะกรรมการ
การใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีคร้ังท่ี 
1/2557 เมื่อวันท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2557 วาระท่ี 
3.3 ท่ีประชมุได้พจิารณาผลการประเมินอาจารย์
ท่ีปรึกษาโดยนิสิตและพจิารณาขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายส าหรับผู้บริหารแล้วมีขอ้แกไ้ขดังนี ้
(3.3.3-5-2) 1. ขอ้เสนอแนะผู้บริหารใหตั้ดขอ้ 2 

3.3.3-5-1รายงานการประชมุ
คณะกรรมการการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี  คร้ังท่ี 
2/2556 เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2556  

3.3.3-5-2รายงานการประชมุ
คณะกรรมการการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรีคร้ังท่ี 
1/2557 เมื่อวันท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 
2557 
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และขอ้ 4 ออก 2. ในขอ้ท่ี 5 ของขอ้เสนอแนะ
ผู้บริหารแกไ้ขขอ้ความจาก “ใหม้ีการใหร้างวัล/
ประกาศยกย่องภาควิชา/สาขาวิชาและอาจารย์
ท่ีปรึกษาท่ีมีนิสิตเขา้ไปประเมินมากท่ีสุดและ
ได้รับคะแนนเฉล่ียสูงสุดเพือ่สร้างขวัญและ
ก าลังใจ” เปน็ “ใหม้ีการใหร้างวัล/ประกาศยก
ย่องอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีผลการประเมินมาก
ท่ีสุดในแต่ละสาขาวิชา” 3. เพิม่ขอ้เสนอแนะ
ส าหรับผู้บริหารอกี 1 ขอ้คือใหภ้าควิชาก าหนด
กลไกในการติดตามตรวจสอบการใหม้ีการไปเขา้
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

- - - - 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที ่ 3 
จุดแข็ง : มรีะบบและกลไกเกีย่วกบัการพฒันานิสิตในส่วนของงานกจิกรรมนิสิตอย่างชัดเจนท้ังในส่วนของการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดท าโครงการ /กจิกรรมอย่างเป็นระบบครบตามวงจร  PDCA และยังมคีวามเชื่อมโยง
ไปยังการบริหารความเส่ียงระดับโครงการรวมท้ังเป็นการสร้างโอกาสให้มกีารฝึกนิสิตให้มคุีณลักษณะพงึประสงค์
ตามอตัลักษณ์ของมก . เอกลักษณ์และปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : จากการตรวจสอบหลักฐานเอกสารโครงการอาจยังมคีวามเข้าใจไมช่ัดเจนเกีย่วกบัความ
เส่ียงและการบริหารความเส่ียง  (ระดับโครงการ ) จึงน าข้อความประเด็นเดียวกนัไปเขียนไว้ในหัวข้อ  “ปัญหา
อปุสรรคและข้อเสนอแนะเพือ่การด าเนินโครงการคร้ังต่อไป ” ดังนั้นจึงเห็นสมควรท าความเข้าใจเร่ืองการบริหาร
ความเส่ียงระดับโครงการให้กบันิสิตท่ีท างานกจิกรรมนิสิต  โดยการให้ความรู้ในการเขียนโครงการในประเด็นความ
เส่ียงในการบริหารจัดการโครงการ 
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จุดทีค่วรพัฒนา : - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : - 
วิธปีฏิบัติทีดี่ /นวัตกรรม(ถ้ามี) : - 

องค์ประกอบที ่4การวิจัย  
 คณะศึกษาศาสตร์มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย ดังนี้ มกีารด าเนินงานด้านการ
วิจัยอย่างเป็นระบบโดยการแต่งต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการขึ้นมาท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและ  
ทิศทางการวิจัยของคณะฯ มกีารก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน พร้อมน าผลการประเมนิมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพฒันางานให้บรรลุตามเปูาหมายท่ีวางไว้ มศูีนย์วิจัยและบริการวิชาการท่ีช่วยอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ มกีารจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัการ
พฒันาวิชาชีพครู ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิการท างานร่วมกนัเป็นทีมและบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิการท างานวิจัยร่วมกนัระหว่างอาจารย์รุ่นเกา่และอาจารย์รุ่นใหม ่เพือ่ให้เกดิการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมท้ังส่งเสริมให้อาจารย์รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภายนอกคณะและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมให้มกีารน าผลการวิจัยมาใช้กบัการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ การเผยแพร่ผลการวิจัยในรูปแบบต่างๆ ท้ังการประชุมสัมมนา การตีพมิพบ์ทความลงในวารสารท้ังในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนมกีารสังเคราะห์งานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์เพือ่ใช้ในการก าหนดทิศทางและแนวโน้มของ
งานวิจัยเพือ่การพฒันาวิชาชีพครู 

 ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3  
ตัวบ่งชี้ พบว่า  มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.65 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.65 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1ระบบและกลไกการพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
1.  เกณฑ์ท่ัวไป  
 

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

หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 4 

หรือ 5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 6 ขอ้ มีการด าเนินการ 7 ขอ้ 

2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มขและค 2 

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

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
มีการด าเนินการ 2 

หรือ 3 ขอ้ตามเกณฑ์
ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ขอ้ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการ 6 หรือ 
7 ขอ้ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการครบ 7 ขอ้
ตามเกณฑ์ท่ัวไปและครบถว้น
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติม

เฉพาะกลุ่ม 
 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรือ 1.1 คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถงึ 4.1-1-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
งานสร้างสรรค์เพือ่ใหบ้รรลุเปาูหมาย
ตามแผนด้านการวิจัยของสถาบนัและ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

พนัธกจิส าคัญของการเปน็มหาวิทยาลัย
วิจัยมีนโยบายมุ่งผลิตและพฒันา
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพมุ่งสู่ความเปน็เลิศ
ด้านวิชาชพีศึกษาศาสตร์และการเปน็
มหาวิทยาลัยวิจัยโดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการซ่ึงประกอบด้วยผู้แทน
คณาจารย์จากทุกภาควิชาโดย
คณะกรรมการชดุนี้มีหน้าท่ีก าหนด
นโยบายแผนงาน/โครงการสร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือด้านการวิจัย
จัดสรรงบประมาณในการท าวิจัยและ
การเผยแพร่งานวิจัยพร้อมท้ังก ากบั
ติดตามดูแลและสนับสนุนเพือ่ใหก้าร
ด าเนินพนัธกจิด้านการวิจัยของคณะ
ศึกษาศาสตร์เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเปาูหมายท่ีวางไว้ 
(4.1-1-1)   

1.2 การด าเนินงานของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการมีการก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงาน/โครงการต่างๆ
ร่วมกนัโดยน าวิสัยทัศน์พนัธกจิอตั
ลักษณ์เอกลักษณ์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ นโยบายวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสภาพและแนวโน้มการ
พฒันาการศึกษาของประเทศทิศ
ทางการพฒันาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามาเปน็แนวทางในการพจิารณา
ก าหนดนโยบายดังกล่าว (4.1-1-2) มี
การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ใหแ้กค่ณะกรรมการอย่างชดัเจน(4.1-1-
3) มีการก าหนดแนวทางการสนับสนุน
ทุนวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยแนว
ทางการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจัดการศึกษาการ
พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชน (4.1-1-4) มีการ
ก ากบัติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
รวมท้ังน าผลการประเมินมาใชใ้นการ
พฒันาและปรับปรุงใหก้ารด าเนินงาน
เปน็ไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยมีการ

วิจัยและบริการวิชาการ 

4.1-1-2 รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

4.1-1-3 รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

4.1-1-4 รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

4.1-1-5 รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 

4.1-1-6 การจัดต้ังศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ 

4.1-1-7 พนัธกจิของศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการ 

4.1-1-8 การประชาสัมพนัธ์แหล่งทุน
วิจัย 

4.1-1-9 รายงานการด าเนินงาน
โครงการบรรยายและอบรมเชงิ
ปฏิบติัการเร่ืองเทคนิคการเขยีน
โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพือ่
ขอทุนวิจัยภายนอก 

4.1-1-10การได้รับทุนวิจัยของ
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

4.1-1-11การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผ่านการประชมุทางวิชาการคร้ังท่ี 
52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.1-1-12การตีพมิพผ์ลงานวิจัยใน
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 

4.1-1-13การตีพมิพผ์ลงานวิจัยใน
วารสารและการประชมุวิชาการท้ัง

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://158.108.78.118/research.asp
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://edu.ku.ac.th/journal.php
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
รายงานความกา้วหน้าของการ
ด าเนินงานผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการ (4.1-1-
5)                 

1.3 คณะศึกษาศาสตร์มีศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการท่ีด าเนินการเพือ่
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ (4.1-1-6) โดยมี
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการเปน็ผู้
ก ากบัดูแลมีกจิกรรมประกอบด้วย
บริการใหค้ าปรึกษาแกอ่าจารย์นิสิตและ
บคุลากรสายสนับสุนนในการท าวิจัยทุน
วิจัยรวมท้ังทุนตีพมิพเ์ผยแพร่
ผลงานวิจัยมีการรวบรวมผลงานวิจัย
ของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์มี
บริการเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนการบริการวิชาการ
ของคณะศึกษาศาสตร์   
(4.1-1-7)  

1.4 คณะศึกษาศาสตร์มีการ
ส่งเสริมใหค้ณาจารย์ขอทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกคณะฯและภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยการจัดท าขอ้มูล
ประชาสัมพนัธ์แหล่งทุนผ่าน website 
และ E-mail ใหก้บัคณาจารย์ในคณะฯ 
(4.1-1-8) มีการจัดโครงการบรรยาย
และอบรมเชงิปฏิบติัการเร่ืองเทคนิคการ
เขยีนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพือ่
ขอทุนวิจัยภายนอกโดยร่วมกนั
สถาบนัวิจัยและพฒันาแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(4.1-1-9) ผล
การด าเนินงานพบว่าคณาจารย์ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้รับทุนจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้แกส่ านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติส านักงาน
การศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษาการ

ในระดับชาติและนานาชาติ 

4.1-1-14ประกาศรางวัลผลงานวิจัย
ตีพมิพร์ะดับนานาชาติและ
ผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2556 
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ประปานครหลวงส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาส านักงาน
กจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว
กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์สมาคมสภาผู้สูงอายุ
แหง่ประเทศไทยประจ าจังหวัด
หนองบวัล าภูส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (4.1-1-
10) รวมท้ังมีการส่งเสริมและสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
ได้แกก่ารประชมุทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คร้ังท่ี 52 
(4.1-1-11) วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ 
(4.1-1-12) วารสารและการประชมุ
วิชาการอืน่ๆท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ (4.1-1-13) ผลการ
ด าเนินงานพบว่ามีอาจารย์ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยตีพมิพร์ะดับนานาชาติและ
ผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2556 
จ านวน 5 คน (4.1-1-14)  

  2 มีการบรูณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กบัการจัดการเรียนการ
สอน 

คณะศึกษาศาสตร์ใหค้วามส าคัญ
และมีการบรูณาการงานวิจัยกบัการ
จัดการเรียนการสอนดังนี ้

2.1 มีการก าหนดใหค้ณาจารย์ท่ี
รับทุนวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ต้องมี
นิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับ
บณัฑิตศึกษาเขา้ร่วมเปน็ส่วนหนึ่งในทีม
วิจัยของอาจารย์ด้วย (4.1-2-1) รวมท้ัง
ขอความร่วมมือคณาจารย์ท่ีได้รับทุน
วิจัยจากภายนอกมอบหมายใหน้ิสิตทุก
ระดับเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
วิจัยเชน่การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการ
วิเคราะหข์อ้มูลเปน็ต้น (4.1-2-2) มีการ
ก าหนดใหน้ิสิตทุกระดับเขา้ร่วมประชมุ
และน าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชมุสัมมนาท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติโดยคณะศึกษาศาสตร์ได้จัด
ประชมุวิชาการระดับนานาชาติเร่ือง 
The 4th Education for Rural 

4.1-2-1 เกณฑ์การรับทุนสนับสนุน
การวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ 

4.1-2-2 หนังสือขอความร่วมมือ
คณาจารย์ในการใหน้ิสิตร่วมทีมวิจัย 

4.1-2-3 รายชื่อนิสิตท่ีเขา้ร่วม
ประชมุวิชาการระดับนานาชาติเร่ือง 
The 4th Education for Rural 
Transformation (ERT) 
International Symposium 2013 
on Research-Based Evidence of 
Good Practice  

4.1-2.4 รายงานโครงการประชมุ
ระดับชาติเร่ืองเหลียวหลังแลหน้าทิศ
ทางการผลิตครูวิทยาศาสตร์  

 

4.1-2-5 การบรูณาการการวิจัยกบั
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Transformation (ERT) International 
Symposium 2013 on Research-
Based Evidence of Good 
Practice (4.1-2-3) ก าหนดใหน้ิสิตมี
บทบาทและประสบการณ์ในการจัด
สัมมนาโดยนิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาได้จัด
สัมมนาในระดับชาติเร่ืองเหลียวหลังแล
หน้าทิศทางการผลิตครู
วิทยาศาสตร์ (4.1-2-4) มีการส่งเสริมให้
คณาจารย์น าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใชใ้น
การจัดการเรียนการสอนเชน่ใชเ้ปน็ส่วน
หนึ่งของเนื้อหาท่ีสอนใชย้กตัวอย่าง
ประกอบค าอธิบายใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเปน็ต้น (4.1-2-5) มีการกระตุ้นให้
อาจารย์กรอกภาระงานวิจัยและการน า
ผลการวิจัยไปใชป้ระโยชน์ในฐานขอ้มูล
ท่ีเกีย่วขอ้งได้แกฐ่านขอ้มูลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ของสถาบนัวิจัยแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฐานขอ้มูล
งานบริการวิชาการของส านักบริการ
วิชาการ โดยจัดท าคู่มืออาจารย์ด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการพร้อมท้ัง
ประเมินผลการใชเ้พือ่น ามาใชใ้นการ
พฒันาและปรับปรุงคู่มือใหม้ีความ
สมบรูณ์ (4.1-2.6)  

2.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัยกบัการเรียน
การสอนโดยเชญิผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิจัยชาวต่างชาติมาเปน็วิทยากร
บรรยายใหก้บัคณาจารย์และนิสิตดังนี ้

1) ในระดับคณะได้จัดบรรยาย
พเิศษเร่ือง Quality Matters in 
Teacher Preparation โดยเชญิ 
Dr.Eugene P. Sheehan, Dean, 
College of Education and 
Behavioral Sciences, University of 
Northern Colorado, USA (4.1-2-
7)    

 2) ในระดับภาควิชามีดังนี ้
2.1) ภาควิชาพลศึกษาได้จัด

บรรยายพเิศษเร่ือง Qualitative 

การเรียนการสอน 

4.1-2-6 คู่มืออาจารย์ด้านการวิจัย
และบริการวิชาการพร้อมผลการ
ประเมิน 

4.1-2-7 โครงการบรรยายพเิศษเร่ือง 
Quality Matters in Teacher 
Preparation  

4.1-2-8 โครงการบรรยายพเิศษเร่ือง 
Qualitative Research Design in 
Health and Physical Education  

4.1-2-9 โครงการบรรยายเร่ือง 
Effective College Teaching และ 
The Trend of the University 
Implication of KM Research 
and Development in AEC    
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Research Design in Healt and 
Physical Education 1) Recent 
Trends in Instructional Design and 
Technology”โดย Dr. Sudgasame 
Jantarawerakul จาก Applied 
Health Science Department, 
School of Public Health, Indiana 
University (4.1-2-8)    

2.2) ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาได้จัดบรรยายเร่ือง 
“Effective College Teaching” โดย 
Professor Dr.Robert A Reiser, 
Associate Dean for Research, 
College of Education จาก Florida 
State University และ 2) “The 
Trend of the University 
Implication of KM Research and 
Development in AEC” โดย 
Professor Dr.Alexander G. Flor จาก 
University of the Philippines Open 
University (UPOU) เมือง Los Banos 
ประเทศสาธารณรัฐฟลิิปปนิส์ 
(4.1-2-9)    

 
 
 
 
 
 

     

  3 มีการพฒันาศักยภาพด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และใหค้วามรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอ่าจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 

3.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์แนวทางก ากบัและ
ส่งเสริมใหอ้าจารย์ใหท้ างานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านการน าเสนอในท่ี
ประชมุระดับนานาชาติและตีพมิพ์
ผลงานวิจัยลงในวารสารท่ีได้รับการ
ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
โดยก าหนดแนวปฏิบติัไว้อย่างชดัเจน 
(4.1-3-1) มีการพฒันาศักยภาพนักวิจัย
โดยอาจารย์รุ่นใหม่ท่ีมีอายุงานไม่เกนิ 5 
ปมีีการสนับสนุนใหเ้ขา้ร่วมโครงการ
พฒันาอาจารย์ในการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพือ่พฒันาการเรียนการสอนคณะ
ศึกษาศาสตร์

4.1-3-1 แนวปฏิบติัและเกณฑ์การ
เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านการน าเสนอ
ในท่ีประชมุระดับนานาชาติและ
ตีพมิพผ์ลงานวิจัยลงในวารสารท่ี
ได้รับการยอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

4.1-3-2 โครงการพฒันาอาจารย์ใน
การท าวิจัยในชั้นเรียนเพือ่พฒันาการ
เรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

4.1-3-3 การได้รับทุนจากโครงการ
พฒันานักวิจัยรุ่นใหม่ของ
สถาบนัวิจัยและพฒันาแหง่
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุน
ทุนวิจัยส าหรับอาจารย์รุ่นใหม่โดย
อาจารย์ท่ีได้รับทุนต้องมีอาจารย์อาวุโส
เปน็ท่ีปรึกษา (4.1-3.2) รวมท้ังส่งเสริม
ใหเ้ขยีนโครงการวิจัยเพือ่ขอทุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ของสถาบนัวิจัยและพฒันาแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการ
ด าเนินการพบว่ามีอาจารย์ย่ืน
โครงการวิจัยเพือ่ของทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
จ านวน 2 คนและได้รับทุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่จ านวน 1 คนคือดร .พงศธรมหา
วิจิตร (4.1-3.3)   ส าหรับอาจารย์ท่ีมี
อายุงานต้ังแต่ 5 ปขีึ้นไปมีการส่งเสริมให้
เขยีนโครงการวิจัยเพือ่ขอทุนวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยจัดโครงการ
บรรยายและอบรมเชงิปฏิบติัการเร่ือง
เทคนิคการเขยีนโครงการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เพือ่ขอทุนวิจัยภายนอกโดย
ร่วมกนัสถาบนัวิจัยและพฒันาแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพือ่ให้
คณาจารย์เจ้าหน้าท่ีและนิสิตระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีสนใจเขา้ฟงั (4.1-3-4) 
ในส่วนของการเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยาย
เร่ือง “The Article Preparation for 
Journal in Abroad” โดย Professor 
Darlene Russ-Eft, Oregon State 
University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(4.1-3-5) มีการประชาสัมพนัธ์ให้
คณาจารย์และนิสิตทราบเกีย่วกบั
วารสารท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลท่ีได้รับการ
ยอมรับในสาขาวิชาต่างๆท้ังในและ
ต่างประเทศรวมท้ังประชาสัมพนัธ์
โครงการท่ีเกีย่วขอ้งกบัการตีพมิพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีสถาบนัวิจัยและ
พฒันาแหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดขึ้นผ่านทาง Web-site ของคณะฯ 
(4.1-3-6)  

3.2 มีการก าหนดแนวทางในการ
ก ากบัติดตามใหอ้าจารย์สามารถ
ด าเนินการวิจัยได้ตามแผนท่ีก าหนด
ไว้ โดยอาจารย์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ต้องรายงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

4.1-3-4 รายงานการด าเนินงาน
โครงการบรรยายและอบรมเชงิ
ปฏิบติัการเร่ืองเทคนิคการเขยีน
โครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพือ่
ขอทุนวิจัยภายนอก 

4.1-3-5 โครงการบรรยายเร่ือง 
“The Article Preparation for 
Journal in Abroad 

4.1-3-6 การประชาสัมพนัธ์วารสาร
ท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลท่ีได้รับการยอมรับ
ในสาขาวิชาต่างๆท้ังในและ
ต่างประเทศและการประชาสัมพนัธ์
โครงการท่ีเกีย่วขอ้งกบัการตีพมิพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีสถาบนัวิจัย
และพฒันาแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัด 

 

 

4.1-3-7แนวทางการรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และ
รายงานการประชมุคณะกรรมการ
ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ  

4.1-3-8 โครงการบรรยายพเิศษเร่ือง
จากผลงานวิชาการสู่การจดสิทธิบตัร
และอนุสิทธิบตัร 

4.1-3-9 การประชาสัมพนัธ์
จรรยาบรรณของนักวิจัย 

4.1-3-10การมอบรางวัลบคุลากร
ดีเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรมและ
บริการวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร์  

4.1-3-11รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140719200950_smsdoc.pdf
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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ความกา้วหน้าของผลงานวิจัยเปน็
ระยะๆมีการแบง่จ่ายเงินสนับสนุนการ
วิจัยออกเปน็งวดๆมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบอย่างชดัเจนในการก ากบั
ติดตามรวมท้ังรายงานความกา้วหน้า
ของผลการด าเนินงานใหท่ี้ประชมุ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการทราบ (4.1-3-7) 

 3.3 มีการใหค้วามรู้ด้าน
จรรยาบรรณของนักวิจัยและการจด
สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรแกค่ณาจารย์
และนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา โดยจัด
โครงการบรรยายพเิศษเร่ืองจากผลงาน
วิชาการสู่การจดสิทธิบตัรและอนุ
สิทธิบตัรโดยเชญิคุณสุมาลียะอมัพนัธ์
จากกรมทรัพย์สินทางปญัญากระทรวง
พาณิชย์มาเปน็วิทยากรในการให้
ความรู้ (4.1-3-8)   มีการเผยแพร่ขอ้มูล
ขา่วสารด้านการวิจัยและจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยใหก้บัคณาจารย์ผ่านทาง 
Website ของคณะฯตลอดจนควบคุม
ก ากบัใหอ้าจารย์ได้ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณนักวิจัยอย่าง
เคร่งครัด (4.1-3-9)  

3.4 มีการสร้างแรงจูงใจใหก้บั
นักวิจัยโดยมอบรางวัลบคุลากรดีเด่น
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมและบริการ
วิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มี
คณาจารย์ท่ีได้รับรางวัลบคุลากรดีเด่น
สายวิชาการแบง่เปน็2 กลุ่มอายุคือกลุ่ม
อายุต้ังแต่ 40 ปขีึ้นไปด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมได้ระดับดี 2 คนได้แกร่ศ.ดร.
มธุรสจงชยักจิและดร.นพรัตน ์ศุทธิถกล
กลุ่มอายุต่ ากว่า 40 ปด้ีานการวิจัยและ
นวัตกรรมได้ระดับดีเด่น 1 คนได้แกผ่ศ.
ดร.ชาตรี ฝุายค าตา และด้านบริการ
วิชาการได้ระดับดี 3 คนได้แกผ่ศ.ดร.สูติ
เทพ ศิริพฒันกลุ ดร.ประสบโชค โชค
เหมาะและดร.อรพรรณ บตุรกตัญญู  
(4.1-3-10) รวมท้ังพฒันาศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการใหเ้กดิบรรยากาศและ
เอือ้ต่อการใชป้ระโยชน์ของคณาจารย์
และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ในด้าน
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การศึกษาค้นคว้าและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย (4.1-3-11)  

  4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบนัเพือ่
เปน็ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.1 คณะศึกษาศาสตร์เหน็
ความส าคัญของการพฒันาอาจารย์รุ่น
ใหม่ใหม้ีศักยภาพด้านการวิจัยโดย
สนับสนุนทุนส าหรับคณาจารย์ท่ีมีอายุ
งานไม่เกนิ 5 ปใีหท้ าวิจัยในชั้นเรียนทุน
ละ 5,000 บาท (4.1-4-1) และคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปน็ 1 ใน 3 
คณะน าร่องโดยมหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณจ านวน 3 ล้านบาทส าหรับ
ใชใ้นการด าเนินการพฒันากลุ่มวิจัย ซ่ึง
การด าเนินงานพฒันากลุ่มวิจัยได้มีการ
จัดต้ังคณะกรรมการจัดสรรเงิน
งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางมก. 
ปงีบประมาณ 2557 ขึ้นประกอบด้วย
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เปน็ประธาน
และมีรองคณบดีฝุายต่างๆเปน็กรรมการ 
(4.1-4-2) มีการก าหนดแนวทางในการ
จัดสรรทุนท่ีมุ่งพฒันาการจัดการเรียน
การสอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นการ
ท างานร่วมกนัเปน็ทีมระหว่างอาจารย์
อาวุโสอาจารย์รุ่นกลางอาจารย์รุ่นใหม่
และนิสิตทุกระดับมีการบรูณาการท้ัง
ภายในภาควิชาและระหว่างภาควิชาผล
การด าเนินการพบว่าสามารถจัดกลุ่ม
วิจัยตามความเชี่ยวชาญและสนใจของ
อาจารย์จ านวน 6 กลุ่มได้แกก่ลุ่ม
พฒันาการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู
กลุ่มภาวะผู้น ากลุ่มวิจัยในชั้นเรียนกลุ่ม
หลักสูตรและการสอนกลุ่มทักษะการ
คิด และกลุ่มพฒันานิสิตท่ีมีความ
ต้องการจ าเปน็พเิศษ (4.1-4-3)  

4.2 มีการประชาสัมพนัธ์แหล่งทุน
วิจัยท้ังหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งท้ังภายใน
คณะศึกษาศาสตร์หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกีย่วขอ้งอืน่ๆให้
คณาจารย์ได้รับทราบผ่านทาง Website 
และ Electronic–mail (4.1-4-4)  

4.1-4-1 การใหทุ้นสนับสนุนอาจารย์
รุ่นใหม่ในโครงการพฒันาอาจารย์ใน
การท าวิจัยในชั้นเรียนเพือ่พฒันาการ
เรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
 

4.1-4-2 การแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้
ส่วนกลางมก. ปงีบประมาณ 2557 

4.1-4-3 เกณฑ์แนวทางการจัดสรร
ทุนท่ีมุ่งพฒันาการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(กลุ่มวิจัย) และรายงานการประชมุ
ของคณะกรรมการจัดสรรเงิน
งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางมก. 
ปงีบประมาณ 2557 

4.1-4-4 การประชาสัมพนัธ์แหล่งทุน
วิจัย 

  5 มีการสนับสนุนพนัธกจิด้านการวิจัยหรือ 5.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดหา 4.1-5-1 การจัดต้ังศูนย์วิจัยและ
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งานสร้างสรรค์ตามอตัลักษณ์ของ
สถาบนัอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้
- หอ้งปฏิบติัการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯ
หรือศูนย์เคร่ืองมือหรือศูนย์ใหค้ าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยฯ 
- หอ้งสมุดหรือแหล่งค้นคว้าขอ้มูล
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯเชน่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความ
ปลอดภัยในหอ้งปฏิบติัการวิจัย 
- กจิกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ
เชน่การจัดประชมุวิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์การจัดใหม้ีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชญิ 
(visiting professor) 
 

แหล่งทรัพยากรในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท างานวิจัยของอาจารย์
โดยจัดต้ังศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
เพือ่ใหอ้าจารย์ได้ใชป้ระโยชน์ในการ
ด าเนินการและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
(4.1-5-1) มีการรวบรวมวารสาร 
Proceeding ของการประชมุท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติผลงานวิจัยไว้ท่ี
หอ้งสมุดคณะศึกษาศาสตร์ตลอดจนมี
การจัดท าสารสนเทศท่ีเกีย่วขอ้งกบัการ
วิจัยท้ังด้านแหล่งทุนวิจัยเกณฑ์การให้
ทุนสนับสนุนประชาสัมพนัธ์ให้
คณาจารย์ทราบผ่านทาง website (4.1-
5-2) รวมท้ังขอความร่วมมืออาจารย์
อาวุโสในสาขาวิชาต่างๆเปน็ผู้คอย
ชว่ยเหลือใหค้ าปรึกษาด้านการวิจัย
เพือ่ใหง้านวิจัยมีคุณภาพสามารถขอทุน
ภายนอกได้ (4.1-5-3)  

5.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการ
จัดสรรทุนเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ท้ังใน
และต่างประเทศผ่านการประชมุวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติโดยมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
เสริมสร้างศักยภาพและความเขม้แขง็
ทางวิชาการสู่ความเปน็เลิศ (การเสนอ
ผลงานทางวิชาการ) (4.1-5-4) โดยมี
อาจารย์ได้รับทุนไปน าเสนอผลงานวิจัย
ในต่างประเทศจ านวน 9 คน (4.1-5-5) 
รวมท้ังมีการสนับสนุนทุนส าหรับการ
ตีพมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสาร
ท่ีมีคุณภาพเปน็ท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติโดยมีการจัดท า
หลักเกณฑ์และแนวทางก าหนดไว้อย่าง
ชดัเจน (4.1-5-6)  

5.3 คณะศึกษาศาสตร์มีการ
ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์สู่สากลโดยมี
การจัดต้ังกองทุนพฒันาอาจารย์ขึ้นเพือ่
สนับสนุนใหอ้าจารย์ท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในประเทศได้ไปท า
วิจัยหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
ต่างประเทศเปน็ระยะเวลา 5 เดือนถงึ 1 
ป ีโดยปท่ีีผ่านมาได้มอบทุนใหก้บั

บริการวิชาการและพนัธกจิของ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 

 

4.1-5-2 การจัดรวบรวมสารสนเทศ
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการวิจัย 

4.1-5-3รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการพจิารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณ 

4.1-5-4 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเขม้แขง็ทางวิชาการสู่ความเปน็
เลิศ (การเสนอผลงานทางวิชาการ) 

4.1-5-5 การรับทุนไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

4.1-5-6 หลักเกณฑ์และแนวทางการ
สนับสนุนทุนส าหรับการตีพมิพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

4.1-5-7 การไปแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ของอาจารย์ท่ี
ต่างประเทศ 

4.1-5-8 โครงการสัมมนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้โดยวิทยากรชาวต่างประเทศ 

4.1-5-9 รายงานการวิจัยประเมิน
โครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขต 

http://158.108.78.118/research.asp
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
อาจารย์จ านวน 2 คนไปแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ท่ี Faculty of 
Education, The University of 
British Columbia เปน็ระยะเวลา 8 
เดือน (4.1-5-7) นอกจากนั้นยังมีการจัด
โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้โดย
วิทยากรชาวต่างประเทศใหก้บั
คณาจารย์และนิสิตดังนี ้

ในระดับคณะได้จัดบรรยายพเิศษ
เร่ือง Quality Matters in Teacher 
Preparation โดยเชญิ Dr.Eugene P. 
Sheehan, Dean, College of 
Education and Behavioral 
Sciences, University of Northern 
Colorado, USA   ภาควิชาพลศึกษาได้
จัดบรรยายพเิศษเร่ือง Qualitative 
Research Design in Health and 
Physical Education 1) Recent 
Trends in Instructional Design and 
Technology”โดย Dr. Sudgasame 
Jantarawerakul จาก Applied 
Health Science Department, 
School of Public Health, Indiana 
University ภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษาได้จัดบรรยายเร่ือง 
“Effective College Teaching” โดย 
Professor Dr.Robert A Reiser, 
Associate Dean for Research, 
College of Education จาก Florida 
State University และ 2) “The 
Trend of the University 
Implication of KM Research and 
Development in AEC” โดย 
Professor Dr.Alexander G. Flor จาก 
University of the Philippines Open 
University (UPOU) เมือง Los Banos 
ประเทศสาธารณรัฐฟลิิปปนิส์ 
(4.1-5-8)    

5.4 คณะศึกษาศาสตร์มีการ
สนับสนุนทุนในการท างานวิจัยร่วมกบั
หน่วยงานภายนอกคณะและภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยท าวิจัยประเมิน
โครงการพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching and 
Mentoring กบัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 เขต
ประกอบด้วยส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบ์รีุ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบรีุเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบรีุเขต 1 และ 
2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 และ 
2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2 
(4.1-5-9)  

  6 มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อย่าง
ครบถว้นทุกประเด็น 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก ากบั
ติดตามและประเมินผลส าเร็จของการ
สนับสนุนในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอโดยผ่านการประชมุ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ (4.1-6-1) มีการประเมินความ
พงึพอใจต่อการใหบ้ริการของศูนย์วิจัย
และบริการวิชาการระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการการ
ประเมินผลส าเร็จของการใหทุ้นวิจัยการ
ประเมินคุณภาพของงานวิจัยการ
ประเมินความส าเร็จในการขอทุนวิจัย
จากหน่วยงานภายนอก (4.1-6-2)  

4.1-6-1 รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

4.1-6-2 ผลการประเมินความพงึ
พอใจต่อการด าเนินงานตามพนัธกจิ
ของคณะกรรมการฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

      

  7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพนัธกจิด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบนั 

คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการคณะศึกษาศาสตร์มีการจัด
ประชมุอย่างต่อเนื่องเพือ่พจิารณาผล
การด าเนินงานท่ีผ่านมา รวมท้ังมีการน า
ผลการก ากบัติดตามและประเมินผลมา
ใชใ้นการจัดท าแผนการปรับปรุงโดย
ก าหนดกจิกรรมผู้รับผิดชอบงบประมาณ
ท่ีต้องใชแ้ละระยะเวลา (4.1-7-1)  

4.1-7-1 รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
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ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง  บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่4.2ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
1.  เกณฑ์ท่ัวไป  
 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 2 

ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 

 

 

 

2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มค 1 ค2 และง 

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

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
มีการด าเนินการ 2 ขอ้

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
มีการด าเนินการ 3 ขอ้

ตามเกณฑ์ท่ัวไป 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ขอ้ตามเกณฑ์ท่ัวไป 

มีการด าเนินการครบ 5 
ขอ้ตามเกณฑ์ท่ัวไปและ

ครบถว้นตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะ

กลุ่ม 
ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือ
การตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติและมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชมุวิชาการหรือการตีพมิพใ์น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนด
แนวทางขั้นตอนหลักเกณฑ์รวมท้ัง
ผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจัยผ่านการตีพมิพล์งในวารสารท่ี
ได้รับการยอมรับท้ังในและต่างประเทศ 
 (4.2-1-1) จัดใหม้ีการจัดการความรู้เกีย่วกบั
การเขยีนบทความตีพมิพล์งในวารสาน
วิชาการนานาชาติโดยคณาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์และมีผลงานตีพมิพล์งใน
วารสารท่ีเปน็ท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์

4.2-1-1 รายงานการประชมุ
ของคณะกรรมการฝุายวิจัย
และบริการวิชาการ 

4.2-1-2 การจัดการความรู้
เร่ืองการเขยีนบทความตีพมิพ์
ลงในวารสารนานาชาติ 

4.2-1-3 การตอบรับการตีพมิพ์
ผลงานของดร.ศศิเทพปติิพรเท
พณิ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
และค าชี้แนะ (4.2-1-2) ผลการจัดการความรู้
ส่งผลใหด้ร.ศศิเทพปติิพรเทพณิได้รับการ
พจิารณาคัดเลือกใหล้งตีพมิพใ์นวารสารระดับ
นานาชาติท่ีได้รับการยอมรับในระดับสูง 
(4.2-1-3) มีก าหนดเกณฑ์การใหร้างวัลและให้
รางวัลกบัอาจารย์ท่ีสามารถตีพมิพล์งใน
วารสารระดับนานาชาติท่ีมีผลกระทบเพือ่เปน็
ขวัญและก าลังใจ (4.2-1-4) มีการจัดสรรทุน
ใหอ้าจารย์ไปน าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชมุ
วิชาการท่ีม ีpeer review และม ี
Proceeding ในระดับนานาชาติโดยมี
คณะกรรมการด าเนินงานเสริมสร้างศักยภาพ
และความเขม้แขง็ทางวิชาการสู่ความเปน็เลิศ 
(การเสนอผลงานทางวิชาการ) เปน็ผู้พจิารณา
จัดสรรทุน (4.2-1-5) ผลการด าเนินงานพบว่า
มีอาจารย์ได้รับทุนไปน าเสนอผลการวิจัยใน
การประชมุวิชาการระดับนานาชาติจ านวน 9 
คน (4.2-1-6)        

1.2 มีการก าหนดแนวทางการก ากบั
ติดตามเพือ่กระตุ้นใหอ้าจารย์สามารถตีพมิพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ตามเปาูหมายท่ีวางไว้ 
(4.2-1-7) ผลการด าเนินงานพบว่ามี
ผลงานวิจัยได้ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติและ
นานาชาติจ านวน 13 เร่ือง (4.2-1-8) และมี
อาจารย์จ านวน 5 คนได้รับรางวัลผลงานวิจัย
ตีพมิพร์ะดับนานาชาติและผลงานวิจัยท่ีสร้าง
ผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ป ี2556 
(4.2-1-9) นอกจากนั้นมีการก าหนดให้
อาจารย์ท่ีได้รับทุนไปน าเสนอผลการวิจัยในท่ี
ประชมุวิชาการระดับนานาชาติน าความรู้และ
ประสบการณ์มาแลกเปล่ียนกบัคณาจารย์
บคุลากรและนิสิตโดยเขยีนลงในสาร
ศึกษาศาสตร์ (4.2-1-10)  

4.2-1-4 เกณฑ์การใหร้างวัล
และใหร้างวัลกบัอาจารย์ท่ี
สามารถตีพมิพล์งในวารสาร
ระดับนานาชาติท่ีมีผลกระทบ 

4.2-1-5 การแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน
เสริมสร้างศักยภาพและความ
เขม้แขง็ทางวิชาการสู่ความ
เปน็เลิศ (การเสนอผลงานทาง
วิชาการ) และเกณฑ์การ
จัดสรรทุนใหอ้าจารย์ไป
น าเสนอผลงานวิจัยในท่ี
ประชมุวิชาการท่ีม ีPeer 
review และม ีProceeding 
ในระดับนานาชาติ 

4.2-1-6 รายชื่ออาจารย์ได้รับ
ทุนไปน าเสนอผลการวิจัยใน
การประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติ 

4.2-1-7 รายงานการประชมุ
ของคณะกรรมการฝุายวิจัย
และบริการวิชาการ 

4.2-1-8 ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ท่ีได้ตีพมิพใ์นวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

4.2-1-9 ประกาศรางวัล
ผลงานวิจัยตีพมิพร์ะดับ
นานาชาติและผลงานวิจัยท่ี
สร้างผลกระทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 
2556 

4.2-1-10การแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์จาก
การไปน าเสนอผลงานวิจัยใน
การประชมุวิชาการระดับ
นานาชาติลงในสาร
ศึกษาศาสตร์ 

  2 มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร
วิเคราะหแ์ละสังเคราะหค์วามรู้จาก

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดแนวทาง
ขั้นตอนหลักเกณฑ์รวมท้ังผู้รับผิดชอบในการ

4.2-2-1 หลักฐานแสดง
รายงานการประชมุของ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพือ่ให้
เปน็องค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเขา้ใจได้
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

รวบรวมคัดสรรวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยของคณาจารย์          
(4.2-2-1) มีการสังเคราะหง์านวิจัยของคณะ
ศึกษาศาสตร์ (4.2-2-2) มีการคัดสรร
ผลงานวิจัยท่ีเปน็ท่ีสนใจของบคุคลท่ัวไป(4.2-
2-3) มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน
วิเคราะหสั์งเคราะหใ์หเ้ปน็ความรู้ท่ีคนท่ัวไป
สามารถเขา้ใจได้ง่าย (4.2-2-4) และมีการน า
ผลการรวบรวม คัดสรรวิเคราะหแ์ละ
สังเคราะหม์ารายงานในท่ีประชมุ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการวิชาการ
เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มูลในการก าหนดกรอบทิศทาง
งานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป 
(4.2-2-5)  

คณะกรรมการฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

4.2-2-2 รายงานการ
สังเคราะหง์านวิจัยของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

4.2-2-3 การประชาสัมพนัธ์
งานวิจัยท่ีได้รับการคัดสรรและ
เปน็ท่ีสนใจของบคุคลท่ัวไป 

4.2-2-4 การประชาสัมภาษณ์
การสังเคราะหอ์งค์ความรู้จาก
งานวิจัย 

4.2-2-5 รายงานการประชมุ
ของคณะกรรมการฝุายวิจัย
และบริการวิชาการ 

  3 มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากขอ้ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกีย่วขอ้ง 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ผลการสังเคราะหง์านวิจัยของคณะ
ศึกษาศาสตร์องค์ความรู้ท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงานผลงานวิจัย
ของอาจารย์และนิสิต Proceeding ของการ
ประชมุท้ังในระดับชาติและนานาชาติผ่าน 
Website ของคณะฯ (4.2-3-1)  

4.2-3-1 การประชาสัมพนัธ์ผล
การสังเคราะหง์านวิจัยของ
คณะศึกษาศาสตร์องค์ความรู้ท่ี
ได้จากการสัมภาษณ์อาจารย์
เจ้าของผลงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนิสิต Proceeding 
ของการประชมุท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติผ่าน Website 
ของคณะ 

  4 มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์และ
มีการรับรองการใชป้ระโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชมุชน 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดนโยบาย
แนวทางและผู้รับผิดชอบในการแสวงหา
งานวิจัยจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี
ต้องการรับบริการการวิจัยในเร่ืองเฉพาะ
เพือ่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์จากงานวิจัยมีการ
ก ากบัติดตามและประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน (4.2-4-1) ผลการด าเนินงาน
พบว่าคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชญิใหเ้ปน็ท่ี
ปรึกษาในการท าวิจัยใหก้บัส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองการพฒันา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพือ่พฒันาทักษะ
การคิดของผู้เรียนและได้ร่วมท าวิจัยประเมิน
โครงการพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสร้าง
ระบบพีเ่ล้ียง Coaching and Mentoring 
กบัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

4.2-4-1 รายงานการประชมุ
ของคณะกรรมการฝุายวิจัย
และบริการวิชาการ 

4.2-4-2 รายงานการวิจัย
ประเมินโครงการพฒันาครูโดย
ใชก้ระบวนการสร้างระบบพี่
เล้ียง Coaching and 
Mentoring กบัส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จ านวน 9 เขต 

4.2-4-3 การต่อยอด
โครงการวิจัยของส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษานนทบรีุเขต 2  
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
จ านวน 9 เขตได้แกส่ านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบ์รีุส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุเขต 1 
และ 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบรีุเขต 1 และ 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
และ 2 (4.2-4-2) ซ่ึงผลการด าเนินงานพบว่า
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ัง 
9 เขตได้ขอ้มูลส าหรับน าไปใชใ้นการวาง
แผนการพฒันาครูในสังกดัต่อไปและ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานนทบรีุเขต 2 
ได้น าผลการวิจัยไปต่อยอดในการพฒันาครู
คณิตศาสตร์ของเขตพืน้ท่ีในระยะต่อมา 
 (4.2-4-3)  

  5 มีระบบและกลไกเพือ่ชว่ยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนดแนวทาง
ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของอาจารย์ โดยการประชาสัมพนัธ์
ใหอ้าจารย์รับทราบขอ้มูลขอ้ปฏิบติัขอ้ควรรู้
เกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยผ่าน
ทาง website ของคณะฯ (4.2-5-1) มีการ
เจรจากบัหน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไปใชเ้พือ่
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยใหก้บัอาจารย์ โดย
ในการท าโครงการพฒันาครูใหก้บัส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ัง 9 เขตซ่ึง
มีการจัดท าเอกสารประกอบการอบรมและ
รายงานการวิจัยได้มีการเจรจากบัส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ัง 9 เขตให้
มีลิขสิทธ์ิในเอกสารประกอบการอบรมและ
ผลงานวิจัยร่วมกนั (4.2-5-2) มีการน าผลการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย
เขา้ท่ีประชมุคณะกรรมการฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการเพือ่เปน็ขอ้มูลประกอบการ
วางแผนใหอ้าจารย์เกดิการต่ืนตัวและเหน็
ความส าคัญของการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย 
(4.2-5-3)   

4.2-5-1 การประชาสัมพนัธ์
แนวทางขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ขอ้ปฏิบติัขอ้ควรรู้
เกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัย 

4.2-5-2 การลงนามในสัญญา
กบัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท้ัง 9 
เขต 

4.2-5-3 การประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 
 
 
 

     

  6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจด
สิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัรและมีการ

คณะศึกษาศาสตร์มีคณะกรรมการฝุาย
วิจัยและบริการวิชาการเปน็ผู้ใหค้วามรู้

4.2-6-1 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการวิจัยและบริการ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ย่ืนจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการ

จดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรแกอ่าจารย์
รวมท้ังประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง
กบัการจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร (4.2-6-
1) มีการจัดบรรยายพเิศษเร่ืองจากผลงาน
วิชาการสู่การจดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร
โดยเชญิคุณสุมาลียะอมัพนัธ์จากกรม
ทรัพย์สินทางปญัญากระทรวงพาณิชย์มาเปน็
วิทยากรในการใหค้วามรู้ (4.2-6-2) มีการ
ส่งเสริมใหอ้าจารย์ส่งผลงานเขา้ร่วมการ
ประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ป ี2556 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมเพือ่
น าไปสู่การย่ืนจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร
ต่อไปผลการด าเนินงานพบว่ารศ.ดร.ณรงค์
สมพงษ ์และดร.ณัฐพล ร าไพได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศประเภทซีเนียร์ชื่อผลงานคือส่ือเว๊บ
ไซต์ฐานขอ้มูลออนไลน์และแอพพลิเคชั่น 
(Application for IOS) การจัดการความรู้
อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเท่ียว
ภาคเหนือและรศ.ดร.วรัทยาธรรมกติติภพ
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทจูเนียร์ชื่อผลงาน
คือการเพิม่มูลค่าหนิบะซอลต์: นวัตกรรม
ส าหรับสินค้า OTOP (4.2-6-3) มีอาจารย์
จากคณะศึกษาศาสตร์อยู่ระหว่างการจด
สิทธิบตัรคือดร .จินตนากาญจนวิสุทธ์ิจาก
ผลงานโลชั่นจากสาปเสือ 

วิชาการและนโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการ
ของคณะกรรมการฝุายวิจัย
และบริการวิชาการ    

4.2-6-2 โครงการบรรยาย
พเิศษเร่ืองจากผลงานวิชาการ
สู่การจดสิทธิบตัรและอนุ
สิทธิบตัร 

4.2-6-3 ประกาศรางวัลการ
ประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 
2556 สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคม 

4.2-6-4บนัทึกขอ้ความท่ีศธ 
0513.10201 (ศร)/0038 ลง
วันท่ี 28 เมษายน 2557 เร่ือง
ขอย่ืนจดสิทธิบตัร/อนุ
สิทธิบตัรในนาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 5 4.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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5 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ตัวบ่งช้ีที ่4.3เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบนั 808,833 808,833 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 808,833 808,833 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนั 38,924,420 38,924,420 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 38,924,420 38,924,420 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  125.5 125.5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 125.5 125.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  1 1 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 3 3 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3 
จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน = 39,733,253.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า=126.50)=314,096.86 บาทเมือ่เทียบค่า
คะแนนเต็ม  5 = 75,000.00 บาทดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากบั  5.000) 
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รายการหลกัฐาน  
4.3-1สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกจากสถาบันวิจัยและพฒันาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

80,000 บาท/คน 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบนั = 25,881,400.00/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า=107.00)=241,882.24 บาท
เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 75,000.00 บาทดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากบั 5.000) 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

80,000 บาท/คน 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบนั = 39,733,253.00/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า=126.50)=314,096.86 บาท
เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 75,000.00 บาท ดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากบั 5.000) 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

80,000 บาท/คน 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบนั = 39,733,253.00/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า=126.50)=314,096.86 บาท
เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 75,000.00 บาทดังนั้น
คะแนนท่ีได้เท่ากบั 5.000) 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๕   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพมิพดั์งนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวจัิย 
๐.๒๕ - มีการตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมีการตีพมิพใ์น

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 
๐.๕๐ - มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
๐.๗๕ - มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี๓หรือ๔ (Q3 
หรือ Q4) ในปล่ีาสุดใน subject category ท่ีตีพมิพห์รือมีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3629;&
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๑.๐๐ - มีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอนัดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถกูจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี๑หรือ๒ (Q1 
หรือ Q2) ในปล่ีาสุดใน subject category ท่ีตีพมิพห์รือมีการตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสร้างสรรค์ดังนี้  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค์ 
๐.๑๒๕ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด 
๐.๒๕ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๕๐ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๐.๗๕ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไมน่้อยกว่า๓คนและต้องมบีุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพจิารณาด้วย  
อาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East Asian Nations) มี
๑๐ประเทศได้แกบ่รูไนกมัพชูาอนิโดนีเซียลาวมาเลเซียพมา่ฟลิิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนาม  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศเช่นความร่วมมอืการจัด
แสดงโขนระหว่างไทย–ลาวเป็นต้น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน๑๐ประเทศ  (อย่างน้อย๕ประเทศ ) 
การเผยแพร่ในระดับนานชาติ เป็นการเผยแพร่ท่ีเปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ  (อย่างน้อย๕ประเทศท่ีไมไ่ด้อยู่ในกลุ่ม
อาเซียน ) 
เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละเท่ากบั๕คะแนนจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้  

กลุ่มสาขาวชิา ๕คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  125.5 125.5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 125.5 125.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  1 1 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 3 3 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติหรือตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI (จ านวน
บทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนักอืน่ )ๆ  

25 22 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25 22 
จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนัก
อืน่ๆ)  

4 4 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 4 
จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่า
น้ าหนักอืน่ )ๆ  

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานขอ้มูลการจัด
อนัดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่า
น้ าหนักอืน่ )ๆ  

11 12 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 12 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

- - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า)  

- - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

- - 



รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 120 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

- - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

- - 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่เท่ากบั19.250/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท้ังหมดเท่ากบั 129.500) = ร้อยละ14.865 เมือ่เทียบค่า
ร้อยละ 10 เท่ากบั 5 คะแนนดังนั้นคะแนนเท่ากบั  5.000 
รายการหลกัฐาน  
๔.๕-๑สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ปี
พ.ศ.2556 
๔.๕-๒สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ปีพ.ศ. 2556 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

จากคณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 10 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่เท่ากบั10.750/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท้ังหมด
เท่ากบั118.000) = ร้อยละ9.110 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากบั 
5 คะแนนดังนั้นคะแนนเท่ากบั 4.555 

4.56 ไม่บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 10 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่เท่ากบั19.250/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท้ังหมด
เท่ากบั129.500) = ร้อยละ14.865 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 
เท่ากบั 5 คะแนน  ดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมนิของคณะกรรมการปีนี้  
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมิน บรรลุเป้าหมาย 
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จากคณะกรรมการ 

ร้อยละ 10 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพห์รือ
เผยแพร่เท่ากบั19.500/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าท้ังหมด
เท่ากบั129.500) = ร้อยละ15.058 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 
เท่ากบั 5 คะแนนดังนั้นคะแนนเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๖   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  125.5 125.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  1 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 3 3 
จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ - - 
จ านวนรวมของผลงานวิจัยท่ีน าไปใชป้ระโยชน ์ 44 27 
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ - - 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์=44.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าคณะศึกษาศาสตร์  =129.500)= ร้อยละ 33.977 เมือ่
เทียบค่าร้อยละ  20 เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีาเท่ากบั  5.000 
รายการหลกัฐาน  
๔.๖-๑สรุปจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้อนักอ่ให้เกดิประโยชน์อย่างชัดเจน  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 

(ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน=์31.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ =118.000)= ร้อยละ 26.271 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนนจึงมีค่าเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 

(ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน=์44.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
คณะศึกษาศาสตร์ =129.500)= ร้อยละ 33.977 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 

(ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน=์27.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ =129.500)= ร้อยละ 20.849 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 20 เท่ากบั 5 คะแนนจึงมีค่าเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๗   ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
การก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการด้วยดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ 
๐.๒๕ บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ 
๐.๕๐ บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ 
๐.๗๕ ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอา่นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๐๐ ต าราหรือหนังสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้วหรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอา่นตามเกณฑ์ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  125.5 125.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบติังานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  1 1 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 3 3 
จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ   
บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ 2 2 
บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ 1 1 
ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
ก าหนด (ผลงานจะต้องเกนิร้อยละ๕๐ของชิ้นงาน)  

6 6 

ต าราหรือหนังสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอา่นตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกนิร้อยละ๕๐ของ
ชิ้นงาน)  

2 2 

ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ  = 7.500/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด  = 129.500)= ร้อยละ 5.792 เมือ่เทียบค่าร้อยละ  10 เท่ากบั 5 
คะแนนจึงมค่ีาเท่ากบั  2.896 
รายการหลกัฐาน 
๔.๗-๑การแกป้ัญหาคณิตศาสตร์โดยรศ .ดร.สิริพรทิพย์คง 
๔.๗-๒หนังสือเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมคีวามสามารถพเิศษทางด้านวิทยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษา  ปีท่ี 2 เล่ม 1 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๔.๗-๓การพฒันาภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
๔.๗-๔แผนการอบรมเร่ืองข้อสอบแบบแสดงวิธีท าหรือเขียนอธิบายสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๔.๗-๕แผนการอบรมเร่ืองความรู้พืน้ฐานการวัดผลประเมนิผลคณิตศาสตร์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๔.๗-๖หน่วยท่ี 10 การติดตามการประเมนิและการวิจัยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยชุดวิชา
สัมมนาปัญหาและประเด็นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  
๔.๗-๗ผลงานการขอต าแหน่งทางวิชาการของดร .บุญเลิศ อทุยานิก 
๔.๗-๘เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  01159372 การส่ือสารทางวิทยาศสตร์  
๔.๗-๙ผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วของรศ .กรกฎานักค้ิมเร่ือง
การแนะแนวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพฒันาผู้เรียน  
๔.๗-๑๐บทความวิชาการระดับนานาชาติเร่ือง  Sufficiency Economy : Some Best Practices From rural 
School Development in Thailand ของผศ.ดร.สุดารัตน์สารสว่าง 
๔.๗-๑๑บทความวิชาการระดับชาติเร่ืองความแตกต่างท่ีส าคัญระหว่างการส่งเสริมการเรียนการสอน  “ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์” ภายในและภายนอกประเทศไทยของผศ .ดร.ชาตรีฝุายค าตาตีพมิพใ์น  Kasetsart Journal 
(Soc.Sci) 34 : 269-282(2013)  
 
 
๔.๗-๑๒บทความวิชาการระดับชาติเร่ืองการวิจัยศึกษาตนเอง : กลยุทธ์ทางเลือกในการพฒันาวิชาชีพครูของครู   ของ
ผศ.ดร.ชาตรีฝุายค าตาตีพมิพใ์นวารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรปีท่ี  15 ฉบับท่ี 1 มกราคม  – มนีาคม  
2556 หน้า 100-110 
๔.๗-๑๓ผลงานทางวิชาการท่ีผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วของผศ .วันดีเกษมสุข
พพิฒัน์เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชา  01158351 การวัดผลและการประเมนิผลทางคณิตศาสตร์  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 10 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ = 
10.250/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด = 
118.000)= ร้อยละ 8.686 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากบั 5 
คะแนนจึงมีค่าเท่ากบั 4.343 

4.34 ไม่บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 10 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ = 
7.500/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด = 
129.500)= ร้อยละ 5.792  เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากบั  
5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากบั 2.896 

2.90 ไม่บรรลุเปาูหมาย 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 10 

(ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ = 
7.500/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด = 
129.500)= ร้อยละ 5.792 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากบั 5 
คะแนนจึงมีค่าเท่ากบั 2.896 

2.90 ไม่บรรลุเปาูหมาย 

 

 

 
 
 
 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที ่4  
จุดแข็ง : คณะมรีะบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยตลอดจนคณาจารย์ท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ อกีท้ัง
ให้ความส าคัญในการถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์วิจัยระหว่างอาจารย์รุ่นเกา่และรุ่นใหม ่ซ่ึงเอือ้ต่อการผลิต
งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศ  
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  คณะควรเพิม่การจัดสรรทุนวิจัยตามระดับ Impact Factor เพือ่เป็นการกระตุ้นให้
คณาจารย์มผีลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติท่ีม ี Impact Factor สูงขึ้น 
จุดทีค่วรพัฒนา : -  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : -  
วิธปีฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   
 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
 คณะศึกษาศาสตร์มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสั่งคม ดังนี้ 
คณะศึกษาศาสตร์มุง่พฒันาตนเองเพือ่ให้เป็นสถาบันท่ีมชีื่อเสียงในการผลิตและพฒันาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถชี้น าสังคมในการพฒันาด้านการศึกษาของประเทศ  การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ
แกสั่งคมมกีารด าเนินการโดยคณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมในชุดย่อยต่างๆ ท าหน้าท่ี
บริหาร ก ากบั ติดตามและประเมนิผลการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ มกีารด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
เร่ิมจากการส ารวจศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ ของคณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ การส ารวจความต้องการจ าเป็นใน
การพฒันาตนเองด้านวิชาการ ทักษะ และคุณลักษณะของครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษารวมท้ังหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเกีย่วข้องกบัการศึกษา มกีารสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพือ่ร่วมกนัพฒันาครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตลอดจนน าผลการประเมนิมาใช้ในการพฒันางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป นอกจากมุง่ส่งเสริมการให้บริการแกสั่งคมในรูปแบบต่างๆ แล้ว คณะศึกษาศาสตร์มุง่เน้น
ให้คณาจารย์น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นเปิดโอกาสให้
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามส่ีวนร่วมและประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ โดยมกีารจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาสัมมนาท่ีนิสิตต้องจัดสัมมนาตามความเชี่ยวชาญในสาขา มุง่น าความรู้และประสบการณ์ในการบริการ
วิชาการมาใช้ในการวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ด้านความเป็นเลิศในวิชาชีพครูต่อไป 
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 ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสั่งคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงไมน่ าคะแนนมาประเมนิ 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่ตัวบ่งชี้ท่ี 18.1 และ 18.2 พบว่า มี
ผลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสั่งคม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ขอ้ มีการด าเนินการ 2 ขอ้ มีการด าเนินการ 3 ขอ้ มีการด าเนินการ 4 ขอ้ มีการด าเนินการ 5 ขอ้ 
ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสั่งคมและ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1.1 คณะศึกษาศาสตร์มกีารก าหนด
แนวทางแผนงานโครงการบริการวิชาการ 
(5.1-1-1) มศูีนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการของ
อาจารย์ (5.1-1-2) มกีารส ารวจความพร้อม
ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของอาจารย์ใน
คณะศึกษาศาสตร์ในการให้บริการวิชาการที่
ตรงกับความเชี่ยวชาญ (5.1-1-3) มกีารสร้าง
เครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และ
การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย (5.1-1-
4) มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา
รับผิดชอบงานบริการวิชาการตามความ
เชี่ยวชาญและความเกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ (5.1-1-5) มกีารก ากับติดตามและ
ประเมนิผลส าเร็จของการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการให้ที่ประชุม
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการวิชาการ
รับทราบ(5.1-1-6)   

1.2 คณะศึกษาศาสตร์มีการใหบ้ริการ
วิชาการท้ังเปน็การหารายได้และเปน็การ
บริการวิชาการเพือ่สังคมดังนี ้

1) ได้ท าความร่วมมือกบัส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 เขต
ประกอบด้วยส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงหบ์รีุ ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุเขต 1 และ 
2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบรีุเขต 1 และ 2 

5.1-1-1รายงานการประชมุของคณะกรรมการ
ฝุายวิจยัและบริการวิชาการ  

5.1-1-2 การจดัต้ังศูนย์วิจยัและบริการวิชาการ  

5.1-1-3 ขอ้มูลความเชีย่วชาญของอาจารย์  

5.1-1-4 การลงนามในสัญญากับส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาทัง้  9 เขต  

5.1-1-5ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
บริการวิชาการ  (เฉพาะกิจ ) 

5.1-1-6 รายงานการประชมุของคณะกรรมการ
ฝุายวิจยัและบริการวิชาการ  

5.1-1-7 การลงนามในสัญญากับส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาทัง้  9 เขต  

5.1-1-8 รายงานการวิจยัประเมินโครงการ
พัฒนาครูโดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพี่เล้ียง  
Coaching and Mentoring กับส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจ านวน  9 เขต  

5.1-1-9 หลักฐานการเขา้ร่วมเสวนา
เร่ือง “มิติการพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21”
ระหว่างวันท่ี 3-5 พฤษภาคม 2557 ณศูนย์
ประชมุแหง่ชาติสิริกต์ิิ 

5.1-1-10โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ
เร่ืองการสร้างขอ้สอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห ์

5.1-1-11โครงการประกวดส่ือวีดิทัศน์เพือ่
การเรียนรู้ “Green Innovation: Power 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 และ 2 ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 
และ 2 ในโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching 
and Mentoring มีครูผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศกเ์ขา้รับการพฒันาเขตพืน้ท่ีละ 
100 คนรวมท้ังส้ิน 900 คน (5.1-1-7) ใน
การด าเนินงานโครงการฯมีการท าวิจัย
ประเมินโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching 
and Mentoring กบัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท้ัง 9 เขต(5.1-1-
8) ผลการด าเนินงานพบว่ามีการพฒันา
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ของโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
และใชรู้ปแบบการพฒันาครูแบบ Lesson 
Study มีการก ากบัติดตามและประเมินผล
ส าเร็จของการด าเนินงานโครงการผ่าน
กระบวนการวิจัยได้ผลการพฒันาครูท่ี
ชดัเจนเปน็รูปธรรมส่งผลใหค้ณะ
ศึกษาศาสตร์ได้รับเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานเปน็มหา
ลัยคู่สัญญาท่ีด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ
ยอดเย่ียม (Best Practice) และใหน้ าไป
เสนอผลงานแกค่รูอาจารย์ผู้บริหาร
ศึกษานิเทศกแ์ละบคุคลท่ัวไปท่ีสนใจท่ัว
ประเทศในการเสวนาเร่ือง “มิติการพฒันา
ครูในศตวรรษท่ี 21 ระหว่างวันท่ี 3-5 
พฤษภาคม 2557 ณศูนย์ประชมุแหง่ชาติสิริ
กติต์ิ (5.1-1-9)   

2) จัดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการ
เร่ืองการสร้างขอ้สอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะหใ์หก้บัครูระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐานและศิษย์เกา่ท่ีสนใจเขา้ร่วมผลการ
ด าเนินงานพบว่ามีผู้เขา้ร่วมจ านวน 55 คน 
(5.1-1-10)   

 
3) จัดโครงการประกวดส่ือวีดิทัศน์เพือ่

การเรียนรู้ “Green Innovation: Power 
OF GREEN POWER OF LIFE” เพือ่ให้
นิสิตระดับปริญญาตรีสังกดัคณะครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์เขา้ร่วมประกวดส่ือการ

OF GREEN POWER OF LIFE” 
 

5.1-1-12โครงการสร้างเสริมจิตท่ีสงบและ
คุณลักษณะครูท่ีพงึประสงค์เนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองครอบรอบ 72 ปมีก. และ 45 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ 

5.1-1-13โครงการการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน (ศูนย์ 
Youth Counsellor) 

5.1-1-14โครงการสร้างและพฒันา
แบบทดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
แบบทดสอบคุณลักษณะส าหรับผู้เรียน 12 
ระดับชั้นจ านวน 9,600 ขอ้  

5.1-1-15โครงการจัดท าแบบประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
จ านวน 3,000 ขอ้ 

5.1-1-16รายงานการวิจัยเร่ืองการประเมิน
ความต้องการจ าเปน็ในการพฒันาครูในการ
จัดการเรียนการสอนเพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

5.1-1-17รายงานการวิจัยเร่ืองสภาพปญัหา
และความต้องการในการท าผลงานเพือ่ขอ
วิทยฐานะของครูสังกดักรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.1-1-18รายงานการวิจัยเร่ืองการติดตาม
ผลโครงการพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการ
สร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching and 
Mentoring กบัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 เขต 

5.1-1-19ผลการประเมินโครงการต่าง  ๆ

5.1-1-20รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สอนผลการด าเนินงานพบว่ามีผู้เขา้ร่วม
โครงการรวมท้ังส้ิน 138 คนประกอบด้วย
นิสิต/นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมประกวดผลงาน 22 
คนคณะกรรมการตัดสินผลงาน 3 คน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 50 คน
และผู้สนใจท่ัวไป 63 คน (5.1-1-11)   

4) จัดโครงการสร้างเสริมจิตท่ีสงบและ
คุณลักษณะครูท่ีพงึประสงค์เนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองครอบรอบ 72 ปมีก.และ 45 ปี
คณะศึกษาศาสตร์มีผู้ร่วมอปุสมบทเปน็ประ
ภิกษ ุ48 ท่านบรรพชาเปน็สามเณร 2 
ท่านณวัดไทยพทุธคยารัฐพหิารสาธารณรัฐ
อนิเดีย (5.1-1-12)   

5) จัดโครงการการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน (ศูนย์ 
Youth Counsellor) ใหก้บันักเรียนจาก
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองและนักเรียน
จากโรงเรียนชโินรสวิทยาลัยสังกดัเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมเขต 1 (5.1-1-13)   

6) ร่วมมือกบับริษทัทรูคอร์ปอเรชั่น
จัดท าโครงการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และแบบทดสอบ
คุณลักษณะส าหรับผู้เรียน 12 ระดับชั้น
จ านวน 9,600 ขอ้ (5.1-1-14)    

 7) ร่วมมือกบัส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัยจัดท าแบบประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบระดับชาติจ านวน 
3,000 ขอ้ (5.1-1-15)  

 
 
 
1.3 มีการด าเนินการวิจัยเพือ่น าใชใ้น

การวางแผนการบริการวิชาการการ
ออกแบบหลักสูตรรูปแบบและกจิกรรมการ
อบรมเพือ่น าไปสู่การพฒันาและปรับปรุง
การใหบ้ริการของคณะศึกษาศาสตร์ดังนี ้

1) การประเมินความต้องการจ าเปน็ใน
การพฒันาครูในการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน(5.1-1-
16)  

2) สภาพปญัหาและความต้องการใน
การท าผลงานเพือ่ขอวิทยฐานะของครูสังกดั
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กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5.1-1-17)  

3) การติดตามผลโครงการพฒันาครู
โดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบัส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 
เขตประกอบด้วยส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบ์รีุ ส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุเขต 
1 และ 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบรีุเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 และ 2 ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 
และ 2 (5.1-1-18)  

1.4 มีการก ากบัติดตามและประเมินผล
ส าเร็จของโครงการบริการวิชาการโดย
ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการในทุกโครงการโดยประเมิน
ครอบคลุมท้ัง 4 ด้านได้แกด้่านคุณภาพการ
ใหบ้ริการ กระบวนการขั้นตอนการ
ใหบ้ริการเจ้าหน้าท่ีผู้ใหบ้ริการและส่ิง
อ านวยความสะดวก โดยประเมินครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังผู้ใหบ้ริการและ
ผู้รับบริการ (5.1-1-19)   มีการประชมุ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพือ่
ติดตามผลการด าเนินงานตามพนัธกจิด้าน
การบริการวิชาการของคณะพร้อมน าผลการ
ประเมินมาพฒันาและปรับปรุงการ
ใหบ้ริการวิชาการของคณะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (5.1-1-20)  

  2 มีการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสั่งคมกบัการเรียน
การสอน 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนด
นโยบายแนวทางหลักเกณฑ์การใหบ้ริการ
วิชาการท่ีเปดิโอกาสใหน้ิสิตได้มีส่วนร่วม
หรือเปน็ส่วนหนึ่งในการใหบ้ริการวิชาการ 
(5.1-2-1) ก าหนดใหน้ิสิตระดับ
บณัฑิตศึกษามีการใหบ้ริการวิชาการใหก้บั
บคุคลและหน่วยงานท่ีมีความสนใจท้ัง
ภายในคณะศึกษาศาสตร์ภายนอกคณะและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาโดยสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ใหน้ิสิตระดับบณัฑิตศึกษาได้
บรูณาการความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนและ

5.1-2-1 รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 

5.1-2-2 โครงการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง
การพฒันาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

5.1-2-3หนังสือขอความร่วมมือคณาจารย์
ในการใหน้ิสิตร่วมทีมวิจัยและบริการ
วิชาการ 

5.1-2-4 คู่มืออาจารย์ด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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การศึกษาดูงานไปจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเชน่ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เร่ืองการพฒันาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ซ่ึงเปน็การน าความรู้ท่ีเรียนผ่าน
มาในรายวิชาต่างๆถา่ยทอดสู่สังคมโดยมี
ผู้เขา้ร่วมเปน็ครูคณิตศาสตร์จากภายนอก 
(5.1-2-2) กระตุ้นใหอ้าจารย์ได้ตระหนักถงึ
ความส าคัญของการบรูณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสั่งคมกบัการเรียนการสอน
โดยการขอความร่วมมือจากอาจารย์ผ่าน
ภาควิชา(5.1-2-3) และจัดท าคู่มืออาจารย์
ด้าน การวิจัยและบริการวิชาการเพือ่ให้
อาจารย์ได้กรอกขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้งได้ถกูต้อง 
(5.1-2-4) ก าหนดใหอ้าจารย์ท่ีเขา้ร่วม
โครงการบริการวิชาการของคณะฯได้บรูณา
การความรู้และประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการกบัการเรียนการสอนในทุกระดับ
เชน่ถา่ยทอดความรู้ใหก้บันิสิตอยู่เสมอเปน็
เนื้อหาในการสอนเปน็ตัวอย่างประกอบการ
อธิบายแลกเปล่ียนประสบการณ์หรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยให้
ระบรุายละเอยีดในมคอ.3 และประมวลการ
สอนโดยผลการด าเนินงานมีตัวอย่าง
อาจารย์ท่ีบรูณาการการบริการวิชาการกบั
การเรียนการสอนเชน่ผศ.ดร.อรพรรณบตุร
กตัญญูได้รับเชญิเปน็วิทยากรในหวัขอ้ 
“การประเมินผู้เรียนระดับประถมศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21” งานมหกรรมทางการศึกษา 
EDUCA คร้ังท่ี 13 ซ่ึงหวัขอ้นี้เกีย่วขอ้งกบั
รายวิชา 01155535 การประเมินพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซ่ึงหลังจาก
บริการวิชาการแล้วอาจารย์ได้กลับมา
ถา่ยทอดความรู้และเล่าประสบการณ์ผ่าน
รายวิชา 01155535 การประเมินพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยใหน้ิสิตได้รับ
ความรู้เชน่กนัรวมท้ังเขยีนต าราใหก้บั
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหน่วย
เร่ืองการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัย ผศ.
ดร.ชลาธิปสมาหโิตได้รับเชญิเปน็วิทยากร
ใหก้บัสถาบนัวิจัยการเรียนรู้ในหวัขอ้ “การ
จัดกจิกรรมบรูณาการ STEM ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย” ซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ในรายวิชา 
01155545 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5.1-2-5 การบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสั่งคมกบัการเรียนการสอน 

5.1-2-6 รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยซ่ึง
หลังจากอาจารย์ได้น าความรู้ในรายวิชาไป
บริการวิชาการแล้วอาจารย์ยังน า
ประสบการณ์กลับมาเล่าใหน้ิสิตฟงัเปน็การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ซ่ึงจะเหน็ได้ว่า
เปน็การน าประสบการณ์ท้ังในรายวิชาไป
เผยแพร่และถา่ยทอดสู่สังคมและใน
ขณะเดียวกนักยั็งน าความรู้จากภายนอกมา
เล่าถา่ยทอดใหก้บันิสิตในรายวิชาเพือ่
แลกเปล่ียนประสบการณ์อกีเชน่กนั 
(5.1-2-5) มีการก ากบัติดตามใหอ้าจารย์ได้
บรูณาการงานบริการวิชาการกบัการเรียน
การสอนโดยก าหนดผู้รับผิดชอบซ่ึงเปน็
ตัวแทนจากภาควิชาต่างๆมีการน าเสนอ
รายงานความกา้วหน้าและผลการ
ด าเนินงานผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการฝุาย
วิจัยและบริการวิชาการ (5.1-2-6)    

  3 มีการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสั่งคมกบัการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์มีการก าหนด
แนวทางขั้นตอนเกณฑ์ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนใหอ้าจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย
ในรูปแบบต่างๆท้ังการน าเสนอในท่ีประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติและตีพมิพใ์น
วารสารระดับชาติและนานาชาติการเปน็
วิทยากรใหก้บังานบริการวิชาการของคณะฯ
และการเปน็วิทยากรใหก้บัหน่วยงานต่างๆ
ท้ังภาครัฐและเอกชน (5.1-3-1) มีการ
ก าหนดใหอ้าจารย์บรูณาการงานวิชาการกบั
การวิจัย โดยใหอ้าจารย์ท่ีเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพี่
เล้ียง Coaching and Mentoring ท าวิจัย
ประเมินโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching 
and Mentoring กบัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท้ัง 9 เขต (5.1-3-2) 
มีอาจารย์ท่ีรับผิดชอบในการพฒันาครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจ านวน 3 
คนได้แกด่ร.อดุมลักษณ์กลูศรีโรจน์ดร.
นพวรรณ ฉมิรอยลาภดร.มาลินีประพณิวงศ์
ได้ท าวิจัยต่อยอดเร่ือง Fighting an Uphill 
Battle: Professional Development of 
Primary and Lower Secondary 
Teachers of English in Thailand และ
ผศ.ดร.ชานนท์ จันทราซ่ึงรับผิดชอบในการ

5.1-3-1 แนวทางขั้นตอนเกณฑ์ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์ได้เผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆท้ังการน าเสนอ
ในท่ีประชมุวิชาการระดับนานาชาติและ
ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

5.1-3-2 รายงานการวิจัยเร่ืองการติดตามผล
โครงการพฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสร้าง
ระบบพีเ่ล้ียง Coaching and Mentoring 
กบัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขต 

5.1-3-3 การบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสั่งคมกบัการวิจัย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
พฒันาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการประถมศึกษานนทบรีุ
เขต 2 ได้ท าวิจัยต่อยอดเร่ืองรูปแบบการ
พฒันาครูคณิตศาสตร์สังกดัส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุเขต 2 
ในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพือ่พฒันาการ
จัดการเรียนรู้ผศ.ดร.อรพรรณบตุรกตัญญู
ได้รับเชญิไปเปน็วิทยากรในหวัขอ้ “การ
ประเมินการเรียนรู้ของเด็กประถมเพือ่
พฒันาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21” ซ่ึงอาจารย์
ได้น าประสบการณ์กลับมาถา่ยทอดความรู้
และเล่าประสบการณ์ผ่านรายวิชา 
01155535 การประเมินพฒันาการและการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและในขณะเดียวกนั
ผศ.ดร.อรพรรณบตุรกตัญญูได้ท าวิจัยควบคู่
ไปกบัการเรียนการสอนเพือ่เปน็พฒันาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในเร่ือง“การพฒันาความ
เขา้ใจในการประเมินพฒันาการและการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยของนิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษาโดยใชก้ระบวนการ
สร้างแฟมูสะสมงานอเิล็กทรอนิกส์” ดร.ศศิ
เทพปติิพรเทพนิได้ท าการสอนในรายวิชา 
01159372 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์
และท าวิจัยเร่ือง “การพฒันาและติดตาม
ศักยภาพในการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ของ
นิสิตครูวิทยาศาสตร์” และได้น าผลการวิจัย
ไปบริการวิชาการเพือ่แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการจากสอนและการท า
วิจัยไปบริการวิชาการในหวัขอ้ “ครู
วิทยาศาสตร์กบัการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร์” ซ่ึงเปน็การน าองค์ความรู้ท่ีได้
จากการสอนในรายวิชาและการวิจัยไป
บริการทางวิชาการใหแ้กสั่งคมผศ.ดร.
ชลาธิปสมาหโิตได้สอนในรายวิชา 
01155545 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยและ
อาจารย์ได้ท าวิจัยเร่ือง “การจัดกจิกรรม
การเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้เพือ่พฒันาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตรรษท่ี 21 ของนิสิตบณัฑิตศึกษา” ใน
รายวิชานี้และได้บรูณาการความรู้จาก
รายวิชาและผลการวิจัยท่ีได้ไปบริการ
วิชาการในหวัขอ้ “การจัดกจิกรรมบรูณา
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
การ STEM ส าหรับเด็กปฐมวัย” (5.1-3-3)  

  4 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบรูณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสั่งคมกบัการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบรูณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสั่งคมกบัการเรียนการสอน
และการวิจัยโดยผลการประเมินการสอนใน
รายวิชาท่ีมีการบรูณาการพบว่าผู้เรียนมี
ความพงึพอใจต่อการสอนในระดับมากถงึ
มากท่ีสุด (5.1-4-1) และการประเมิน
โครงการบริการวิชาการของนิสิต (5.1-4-2) 
และมีการประเมินโครงการจากหน่วยงานท่ี
เชญิไปเปน็วิทยากรเชน่ผศ.ดร.ชลาธิปสมาหิ
โตได้รับเชญิไปเปน็วิทยากรในหวัขอ้ “การ
จัดกจิกรรมบรูณาการ STEM ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย” ทางผู้จัดได้จัดท าสรุปผลการ
ประเมินโครงการและส่งผลกลับมายัง
อาจารย์รวมท้ังอาจารย์ได้มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการ บรูณาการผ่านมคอ.5 
ของวิชา 01155545 การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยดร. ศศิเทพปติิพรเทพนิได้รับเชญิไป
เปน็วิทยากรในหวัขอ้ “ครูวิทยาศาสตร์กบั
การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์” ทางผู้เขา้รับ
การอบรมได้ส่งหนังสือขอบคุณมาเพือ่
สะท้อนการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการเขา้รับการ
อบรมซ่ึงอาจารย์ได้น าผลการสะท้อนมา
บรูณาการผ่านมคอ.5 ของรายวิชา 
01159372 การส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร์ (5.1-4-3)  

5.1-4-1 รายงานการประเมินการสอนใน
รายวิชาท่ีมีการบรูณาการ 

5.1-4-2 รายงานการประเมินโครงการ
บริการวิชาการของนิสิต 

5.1-4-3 หลักฐานการประเมินผล
ความส าเร็จของการบรูณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสั่งคมกบัการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

     

  5 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสั่งคมกบั
การเรียนการสอนและการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงาน
บริการทางวิชาการแกสั่งคมกบัการเรียนการ
สอนและการวิจัยเชน่จากการท่ีผศ.ดร.
ชลาธิปสมาหโิตได้รับเชญิไปเปน็วิทยากรใน
หวัขอ้ “การจัดกจิกรรมบรูณาการ STEM 
ส าหรับเด็กปฐมวัย” และได้น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงท้ังการเรียนการสอน

5.1-5-1 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกบัการเรียนการสอนและการวิจัย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
และการบริการวิชาการโดยเขยีนไว้ในมคอ. 
5 (5.1-5-1)  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ขอ้ มีการด าเนินการ 2 ขอ้ มีการด าเนินการ 3 ขอ้ มีการด าเนินการ 4 ขอ้ มีการด าเนินการ 5 ขอ้ 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการส ารวจความต้องการของชมุชน
หรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานวิชาชพีเพือ่ประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบนั 

1.1 คณะศึกษาศาสตร์มีการ
ส ารวจความพร้อมความเชี่ยวชาญและ
ศักยภาพของอาจารย์ในคณะ
ศึกษาศาสตร์ในการใหบ้ริการวิชาการ
ท่ีตรงกบัความเชี่ยวชาญน ามาจัดท า
แผนการใหบ้ริการวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร์ (5.2-1-1)  

1.2 มีการท าวิจัยเพือ่ใชใ้นการ
ก าหนดทิศทางและแผนการบริการ
วิชาการดังนี ้

5.2-1-1 ผลการส ารวจความพร้อม
ความเชี่ยวชาญและศักยภาพของ
อาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์และ
รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

5.2-1-2 รายงานการวิจัยประเมิน
ความต้องการจ าเปน็ในการพฒันา
ครูในการจัดการเรียนการสอนเพือ่
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
1) การประเมินความต้องการ

จ าเปน็ในการพฒันาครูในการจัดการ
เรียนการสอนเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียน (5.2-1-2)  

2) สภาพปญัหาและความ
ต้องการในการท าผลงานเพือ่ขอวิทย
ฐานะของครูสังกดักรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (5.2-1-3)  

3) การติดตามผลโครงการพฒันา
ครูโดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพี่
เล้ียง Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขต
ประกอบด้วยส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สิงหบ์รีุ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบรีุเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบรีุเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
และ 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2 
(5.2-1-4)  

 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

5.2-1-3 รายงานการวิจัยเร่ืองสภาพ
ปญัหาและความต้องการในการท า
ผลงานเพือ่ขอวิทยฐานะของครู
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

5.2-1-4 รายงานการติดตามผล
โครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขต 

  2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ
เพือ่การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของชมุชนหรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชพี 

คณะศึกษาศาสตร์มีความร่วมมือ
กบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการศึกษา
ในภาครัฐและเอกชนดังนี ้

1) ได้ท าความร่วมมือกบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขต
ประกอบด้วยส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบ์รีุสิงห์
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบรีุเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบรีุเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
และ 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2 
ในโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 

5.2-2-1 การลงนามในสัญญากบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท้ัง 9 เขต 

5.2-2-2 โครงการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
(ศูนย์ Youth Counsellor)  

5.2-2-3 โครงการสร้างและพฒันา
แบบทดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และแบบทดสอบคุณลักษณะส าหรับ
ผู้เรียน 12 ระดับชั้นจ านวน 9,600 
ขอ้  

5.2-2-4 จัดท าแบบประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบระดับชาติ
จ านวน 3,000 ขอ้ 

5.2-2-5รายชื่อผลงานครูสังกดักรม
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
Coaching and Mentoring มีครู
ผู้บริหารและศึกษานิเทศกเ์ขา้รับการ
พฒันาเขตพืน้ท่ีละ 100 คนรวมท้ังส้ิน 
900 คน(5.2-2-1)   

2) จัดโครงการการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน (ศูนย์ Youth Counsellor) 
ใหก้บันักเรียน.จากโรงเรียนมัธยมวัด
ดาวคะนองและนักเรียนจากโรงเรียน
ชโินรสวิทยาลัยสังกดัเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมเขต 1 (5.2-2-2)   

3) ร่วมมือกบับริษทัทรูคอร์
ปอเรชั่นจัดท าโครงการสร้างและ
พฒันาแบบทดสอบ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และแบบทดสอบคุณลักษณะ
ส าหรับผู้เรียน 12 ระดับชั้นจ านวน 
9,600 ขอ้ (5.2-2-3)     

 
 

4) ร่วมมือกบัส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัยจัดท าแบบประเมิน
คุณภาพการศึกษานอกระบบระดับ 
ชาติจ านวน 3,000 ขอ้(5.2-2-4)   

5) ร่วมมือกบักรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการตรวจ
ผลงานวิทยฐานะของครูสังกดักรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ี
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเปน็ปท่ีี 
10 (5.2-2-5)   

6) ร่วมมือกบับริษทัแปลนฟอร์
คิดส์ได้ด าเนินการพฒันาผู้บริหารและ
ผู้เกีย่วขอ้งกบัการศึกษาระดับปฐมวัย
มาเปน็ระยะเวลา 5 ปรีวม 5 รุ่น (5.2-
2-6)   

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5.2-2-6 โครงการร่วมมือกบับริษทั
แปลนฟอร์คิดส์พฒันาผู้บริหารและ
ผู้เกีย่วขอ้งกบัการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

  3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการใหบ้ริการทางวิชาการต่อสังคม 

คณะศึกษาศาสตร์มีการติดตาม
ผลโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขต
ประกอบด้วยส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบ์รีุ

5.2-3-1 รายงานการติดตามผล
โครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขต 

5.2-3-2รายชื่อครูสังกดักรมส่งเสริม
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบรีุเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบรีุเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
และ 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2 
ผลการติดตามพบว่าครูส่วนใหญ่มีการ
น าเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนไปใชใ้นการ
พฒันาการจัดการเรียนการสอนต่อ
และส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบรีุเขต 2 มีการ
พฒันาต่อยอดกบัครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (5.2-3-1) และมี
การติดตามผลการจัดโครงการอบรม
เชงิปฏิบติัการเพือ่การเล่ือนวิทยฐานะ
ของครูสังกดักรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นพบว่ามีครูท่ีเขา้รับอบรมกบั
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการ
เล่ือนวิทยฐานะจากครูช านาญการเปน็
ช านาญการพเิศษจ านวนท้ังส้ิน 10 คน 
(5.2-3-2)  

การปกครองท้องถิ่นท่ีผ่านการ
ประเมินวิทยฐานะช านาญการพเิศษ 

 

  4 มีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 ไป
พฒันาระบบและกลไกหรือกจิกรรมการ
ใหบ้ริการทางวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร์น าผลการ
ติดตามโครงการฯมารายงานใหก้บัท่ี
ประชมุคณะกรรมการฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการรับทราบ (5.2-4-1) มี
การน าผลการประเมินปรับปรุงการ
ใหบ้ริการทางวิชาการโดยผลการ
ติดตามพบว่าโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขตครู
บางส่วนยังยึดติดกบัรูปแบบการวิจัย
เชงิวิชาการมากกว่าเปน็การวิจัยในชั้น
เรียนเพือ่พฒันาการเรียนการ
สอน ขาดทักษะการอภิปราย
ผลการวิจัยขาดทักษะการสร้างและ
พฒันาเคร่ืองมือท่ีชว่ยพฒันาทักษะ
กระบวนการคิดของผู้เรียนโดยจัด

5.2-4-1 รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

5.2-4-2 โครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏิบติัการเร่ืองการสร้างขอ้สอบวัด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

5.2-4-3 รายงานการประชมุของ
คณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3610;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3610;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการเร่ือง
การสร้างขอ้สอบวัดทักษะการคิด
วิเคราะห ์(5.2-4-2) ส าหรับโครงการ
อบรมเชงิปฏิบติัการเพือ่การเล่ือนวิทย
ฐานะของครูสังกดักรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นพบว่าครูส่วนใหญ่ยัง
เลือกใชน้วัตกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบั
ปญัหาของนักเรียนเคร่ืองมือท่ีครูใช้
ส่วนใหญ่วัดเพยีงความรู้ความจ า
ผลการวิจัยไม่ตอบค าถามการวิจัย
ดังนั้นในการจัดโครงการฯคร้ังต่อไปมี
การเปดิโอกาสใหค้รูได้เหน็ตัวอย่าง
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกดิขึ้นจากการตรวจ
ผลงานวิจัยท่ีผ่านมา เปดิโอกาสใหค้รู
ได้น าเสนอความคิดและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (5.2-4-3)  

  5 มีการพฒันาความรู้ท่ีได้จากการ
ใหบ้ริการทางวิชาการและถา่ยทอด
ความรู้สู่บคุลากรภายในสถาบนัและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดการ
ความรู้จากการบริการวิชาการดังนี ้1) 
ในระดับคณะมีการประชาสัมพนัธ์
รายงานวิจัยประเมินโครงการพฒันา
ครูโดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพี่
เล้ียง Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท้ัง 9 เขตผ่าน Website 
ของคณะฯ (5.2-5-1) 2) ในระดับ
ภาควิชามีการจัดการความรู้ KM ด้าน
การบริการวิชาการเพือ่เปดิโอกาสใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ท่ีได้จาก
การบริการวิชาการระหว่างคณาจารย์
และผู้สนใจในรูปแบบการประชมุและ
จัดท าสรุปเพือ่เผยแพร่บนเว็บไซต์และ
เครือขา่ยสังคมออนไลน์อกีท้ังได้
รวบรวมเอกสารความรู้จากการไว้ใน
หอ้งสมุดภาควิชาเพือ่ใหค้ณาจารย์และ
นิสิตได้เขา้ไปค้นคว้าเชน่จากการท่ี
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษาได้จัดโครงการ
พฒันาผู้บริหารและผู้เกีย่วขอ้งกบั
การศึกษาระดับปฐมวัยซ่ึงจัดต่อเนื่อง
เปน็รุ่นท่ี 5 ในหวัขอ้ “กระบวนทัศน์
การเรียนรู้น าเด็กปฐมวัยกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนและพลโลก” ได้
รวบรวมเอกสารการอบรมไว้ใน

5.2-5-1 การประชาสัมพนัธ์รายงาน
วิจัยประเมินโครงการพฒันาครูโดย
ใชก้ระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาท้ัง 9 เขตผ่าน 
Website ของคณะศึกษาศาสตร์ 

5.2-5-2 การจัดการความรู้ KM ด้าน
การบริการวิชาการและการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่าน Website ของ
คณะศึกษาศาสตร์ 

http://158.108.78.118/research.asp
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3610;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
หอ้งสมุดภาควิชาเพือ่ใหค้ณาจารย์ให้
นิสิตได้น ามาใชใ้นการศึกษาค้นคว้า
หรืออา้งองิต่อไปการวิจัย (KM)  
(5.2-5-2)  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๘   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน
และการวิจัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้บัญญัติยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ๓๐เท่ากบั๕คะแนน  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาเฉพาะการเรียน
การสอน 

2 2 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาเฉพาะการวิจัย   
จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาท้ังการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

12 12 

จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบนัอนุมัติ 14 14 
ตัวต้ัง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมของจ านวนโครงการ /กจิกรรมบริการทางวิชาการท่ีน ามาใช้ใน
การพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย=14.000/จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด  
=14.000)=มค่ีาเท่ากบัร้อยละ  100.000 เมือ่เทียบค่าร้อยละ  30 เท่ากบั 5 คะแนนจึงมค่ีาเท่ากบั  5.000 
รายการหลกัฐาน  
๕.๘-๑หลักฐานการบูรณาการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน  
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๕.๘-๒หลักฐานการบูรณาการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอนและการวิจัย  
๕.๘-๓แผนบริการวิชาการ  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 

(ผลรวมของจ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการท่ี
น ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย=2.000/
จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด =6.000)=
มีค่าเท่ากบัร้อยละ 33.333 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากบั 5 
คะแนนจึงมีค่าเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 

(ผลรวมของจ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการ ท่ี
น ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย=14.000/
จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด 
=14.000)=มีค่าเท่ากบั ร้อยละ 100.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
30 เท่ากบั 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 

(ผลรวมของจ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการท่ี
น ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย=14.000/
จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด 
=14.000)=มีค่าเท่ากบัร้อยละ 100.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
30 เท่ากบั 5 คะแนนจึงมีค่าเท่ากบั 5.000 

5.00 บรรลุเปาูหมาย 

 

 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๙   การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบติัได้๑ขอ้ ปฏิบติัได้ ๒ขอ้ ปฏิบติัได้ ๓ขอ้ ปฏิบติัได้ ๔ขอ้ ปฏิบติัได้ ๕ขอ้ 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชมุชนหรือองค์กร 

คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานอย่างเปน็
ระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนท้ังหน่วยงานและบคุลากร
ภายในคณะภายนอกคณะและภายนอก

9-1-1แนวทางนโยบายและ
เปาูหมายในการวิจัยและบริการ
วิชาการเพือ่สร้างความเขม้แขง็ทาง
วิชาชพีศึกษาศาสตร์และความเปน็

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3626;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งดังนี้
ขั้นตอนการวางแผน (P) มีการด าเนินการ
ดังนี ้            

1. มีการก าหนดแนวทางนโยบายและ
เปาูหมายในการวิจัยและบริการวิชาการเพือ่
สร้างความเขม้แขง็ทางวิชาชพีศึกษาศาสตร์และ
ความเปน็เลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
(9-1-1) มีการพฒันาศักยภาพของอาจารย์ใน
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (9-1-2) มีการ
สร้างเครือขา่ยความร่วมมือด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งทาง
การศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนผลการ
ด าเนินงานมีดังนี ้                         

1.1 ด้านการวิจัยพบว่าอาจารย์จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้รับทุนวิจัยหน่วยงานต่างๆในการ
ท าวิจัยตามกรอบการวิจัยของประเทศเชน่
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และงานวิจัย
ใหก้บัหน่วยงานท่ีมีความต้องการใชป้ระโยชน์
จากงานวิจัยโดยท าหน้าท่ีท่ีปรึกษางานวิจัย เชน่
ส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน) ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษาการประปานคร
หลวงส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาส านักงาน
กจิการสตรีและสถาบนัครอบครัวกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สมาคม   สภาผู้สูงอายุแหง่ประเทศไทยประจ า
จังหวัดหนองบวัล าภูส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (9-1-3)  

1.2 ด้านการบริการวิชาการพบว่าคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ใหบ้ริการวิชาการแกห่น่วยงาน
ต่างๆจนได้รับการยอมรับและไว้วางใจอย่าง
ต่อเนื่องเสมอมาผลการด าเนินงานมีดังนี ้     (9-
1-4)  

1) ได้รับการเลือกจากส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 เขต
ประกอบด้วยส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

เลิศด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ 

9-1-2การพฒันาศักยภาพของ
อาจารย์ในด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ 

9-1-3การได้รับทุนวิจัยหน่วยงาน
ต่าง  ๆ

9-1-4โครงการบริการวิชาการแก่
หน่วยงานต่าง  ๆ

9-1-5รายงานการวิจัยเร่ืองการ
ประเมินความต้องการจ าเปน็ใน
การพฒันาครูในการจัดการเรียน
การสอนเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนและรายงานการวิจัย
เร่ืองสภาพปญัหาและความ
ต้องการในการท าผลงานเพือ่ขอ
วิทยฐานะของครูสังกดักรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น  

9-1-6ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
โครงการบริการวิชาการต่าง  ๆ
 

9-1-7รายงานการวิจัยประเมิน
โครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring 
ร่วมกบัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท้ัง 9 เขต
และหลักฐานการต่อยอดโครงการ
พฒันาครูคณิตศาสตร์ของ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบรีุเขต 2  

9-1-8รายงานการวิจัยเร่ืองการ
ติดตามผลโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขต 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ประถมศึกษาสิงหบ์รีุ ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบรีุเขต 1 และ 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
และ 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2 ใหเ้ปน็
สถาบนัคู่พฒันาในโครงการพฒันาครูท้ังระบบ
โดยใชก้ระบวนการ Coaching & Mentoring 
จ านวนท้ังส้ิน 900 คน   

2) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
เขา้ร่วมโครงการอบรมเชงิปฏิบติัการเพือ่การ
เล่ือนวิทยฐานะของครูสังกดักรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นซ่ึงจัดต่อเนื่องมาเปน็ปท่ีี 4 และ
โครงการประเมินผลงานครูกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นซ่ึงเปน็โครงการท่ีด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ป ี

 
3) บริษทัแปลนฟอร์คิดส์  ได้ด าเนินการ

พฒันาผู้บริหารและผู้เกีย่วขอ้งกบัการศึกษา
ระดับปฐมวัยมาเปน็ระยะเวลา 4 ปรีวม 4 รุ่น 

4) จัดโครงการประกวดส่ือวีดิทัศน์เพือ่การ
เรียนรู้ “Green Innovation: Power OF 
GREEN POWER OF LIFE” เพือ่ใหน้ิสิตระดับ
ปริญญาตรีสังกดัคณะครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์เขา้ร่วมประกวดส่ือการสอนผลการ
ด าเนินงานพบว่ามีผู้เขา้ร่วมโครงการรวมท้ังส้ิน 
138 คนประกอบด้วยนิสิต/นักศึกษาท่ีเขา้ร่วม
ประกวดผลงาน 22 คนคณะกรรมการตัดสิน
ผลงาน 3 คนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
โครงการ 50 คนและผู้สนใจท่ัวไป 63 คน   

5) จัดโครงการสร้างเสริมจิตท่ีสงบและ
คุณลักษณะครูท่ีพงึประสงค์เนื่องในโอกาสเฉลิม
ฉลองครอบรอบ 72 ปมีก.และ 45 ปคีณะ
ศึกษาศาสตร์มีผู้ร่วมอปุสมบทเปน็ประภิกษ ุ48 
ท่านบรรพชาเปน็สามเณร 2 ท่านณวัดไทย
พทุธคยารัฐพหิารสาธารณรัฐอนิเดีย 

6) จัดโครงการการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน (ศูนย์ Youth 
Counsellor) ใหก้บันร.จากรร.มัธยมวัด
ดาวคะนองและนักเรียนจากโรงเรียนชโินรส
วิทยาลัยสังกดัเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมเขต 1    

7) ร่วมมือกบับริษทัทรูคอร์ปอเรชั่นจัดท า
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
โครงการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และแบบทดสอบคุณลักษณะ
ส าหรับผู้เรียน 12 ระดับชั้นจ านวน 9,600 ขอ้  

 8) ร่วมมือกบัส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจัดท าแบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
จ านวน 3,000 ขอ้   

2. มีการวิจัยท าวิจัยเพือ่ใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันาการใหบ้ริการวิชาการดังนี ้(9-1-5)   

2.1 การประเมินความต้องการจ าเปน็ในการ
พฒันาครูในการจัดการเรียนการสอนเพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

2.2 สภาพปญัหาและความต้องการในการ
ท าผลงานเพือ่ขอวิทยฐานะของครูสังกดักรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ขั้นตอนการ
น าแผนไปปฏิบติั (D) มีการด าเนินการดังนี้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมารับผิดชอบ
งานในแต่ละโครงการโดยพจิารณาจากความ
เชี่ยวชาญในสาขาฯท่ีเกีย่วขอ้งกบัโครงการนั้น
และเปน็กรรมการท่ีมาจากทุกภาคส่วนท่ี
เกีย่วขอ้งกบัโครงการท้ังบคุลากรภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์และบคุลากรจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกีย่วขอ้งนอกจากนั้นมีการมอบหมาย
ใหบ้คุลากรสายสนับสนุนรับผิดชอบในส่วนของ
การประชาสัมพนัธ์จัดท าเอกสารและคอยอ านวย
ความสะดวกใหแ้กค่ณาจารย์ในการท างาน
บริการวิชาการ (9-1-6)              
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงานIมีการ
ด าเนินการดังนี ้              

1. มีการมอบหมายใหค้ณะกรรมการแต่ละ
ชดุก ากบัติดตามเปน็ระยะเพือ่ติดตาม
ความกา้วหน้าปญัหาและอปุสรรคในการ
ด าเนินงานโครงการและหลังจากเสร็จส้ิน
โครงการมีการประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการโดยโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching and 
Mentoringได้ก าหนดใหอ้าจารย์ท่ีเขา้ร่วม
โครงการท าวิจัยประเมินโครงการพฒันาครูโดย
ใชก้ระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching 
and Mentoring ร่วมกบัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท้ัง 9 เขตซ่ึงส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบรีุเขต 2 มี
การจัดโครงการต่อยอดเพือ่พฒันาครู
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คณิตศาสตร์ (9-1-7)             

 2. มีการติดตามผลโครงการพฒันาครูโดย
ใชก้ระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching 
and Mentoring กบัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 เขต
ประกอบด้วยส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสิงหบ์รีุ ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบรีุเขต 1 และ 2 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระบรีุเขต 1 และ 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
และ 2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และ 2 ผลการวิจัย
พบว่าครูยังใชเ้ทคนิควิธีการสอนท่ีได้รับจากการ 
Coaching and Mentoring และมีการต่อยอด
การท าวิจัยในชั้นเรียน (9-1-8)  ขั้นตอนการน า
ผลไปพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน (A) มีการ
ด าเนินการดังนี้มีการน าผลการด าเนินงานพนัธ
กจิด้านการวิจัยและบริการวิชาการแจ้งใหท่ี้
ประชมุคณะกรรมการฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการรับทราบเพือ่น าไปใชใ้นการปรับปรุงและ
พฒันางานด้านการวิจัยและบริการวิชาการต่อไป 
(9-1-9)  

  2 บรรลุเปาูหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ๘๐ 

ผลการด าเนินงานด้านวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ท่ีผ่านมาบรรลุ
ตามแผนท่ีวางไว้ร้อยละ 100 โดยทุกโครงการ
สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้
รวมท้ังได้จัดท าโครงการเพิม่เติมท่ีอยู่
นอกเหนือจากแผนท่ีก าหนด (9-2-1)  

9-2-1แผนงานฝุายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

  3 ชมุชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือ
สมาชกิท่ีมีการเรียนรู้และด าเนิน
กจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตร์มีการติดตามผลการ
ใหบ้ริการวิชาการดังนี ้              

3.1 โครงการประชมุเชงิปฏิบติัการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเพือ่เล่ือนสู่วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษและเชี่ยวชาญพบว่า มีครูท่ีเขา้รับ
อบรมกบัคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการเล่ือนวิทย
ฐานะจากครูช านาญการเปน็ช านาญการพเิศษ
จ านวนท้ังส้ิน 10 คน (9-3-1)               

3.2 ผลการวิจัยเร่ืองการติดตามผลโครงการ
พฒันาครูโดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบัส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 เขตพบว่า
ครูมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนโดยใช้

9-3-1รายชื่อครูท่ีได้รับการเล่ือน
วิทยฐานะจากครูช านาญการเปน็
ช านาญการพเิศษจ านวนท้ังส้ิน 10 
คน 

9-3-2รายงานการวิจัยเร่ืองการ
ติดตามผลโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขต 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เทคนิควิธีการสอนท่ีได้รับจากการ Coaching 
and Mentoring และมีการต่อยอดการท าวิจัย
ในชั้นเรียนและโรงเรียนผ่านการประกนัคุณภาพ
เนื่องจากครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (9-3-
2)  

  4 ชมุชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมี
การพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และย่ังยืนโดยคงอตัลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชมุชนหรือองค์กร 

รายงานการติดตามผลโครงการพฒันาครู
โดยใชก้ระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching 
and Mentoring กบัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจ านวน 9 เขตพบว่าครูมี
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนมีการท าวิจัย
ในชั้นเรียนและเจตคติท่ีดีต่อการท าวิจัยในชั้น
เรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพือ่นครูใน
โรงเรียนส่งผลใหน้ักเรียนเกดิพฒันาการการ
เรียนรู้โรงเรียนผ่านการประกนัคุณภาพเนื่องจาก
ครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนซ่ึงผลท่ีเกดิขึ้น
ชว่ยใหค้รูผู้บริหารศึกษานิเทศกแ์ละส านักงาน
เขตพืน้ท่ีเหน็ความส าคัญของการพฒันาครูและ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบรีุเขต 2 มีการจัดโครงการต่อยอดเพือ่
พฒันาครูคณิตศาสตร์  (9-4-1)    

9-4-1รายงานการวิจัยเร่ืองการ
ติดตามผลโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบ   พีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขตและ
หลักฐานการต่อยอดโครงการ
พฒันาครูคณิตศาสตร์ของ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบรีุเขต 2 

  5 มีผลกระทบท่ีเกดิประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคมหรือชมุชน/องค์กร
มีความเขม้แขง็ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการท่ีส่งผล
กระทบต่อชมุชนและองค์กรใหม้ีความเขม้แขง็
โดยการเขา้ร่วมโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง Coaching and 
Mentoring กบัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขตพบว่าครูมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนและเจตคติต่อ
การท าวิจัยในชั้นเรียนส่งผลใหน้ักเรียนเกดิ
พฒันาการการเรียนรู้โรงเรียนผ่านการประกนั
คุณภาพเนื่องจากครูมีรายงานการวิจัยในชั้น
เรียนซ่ึงผลท่ีเกดิขึ้นชว่ยใหค้รูผู้บริหาร
ศึกษานิเทศกแ์ละส านักงานเขตพืน้ท่ีเหน็
ความส าคัญของการพฒันาครู (9-5-1) 
นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเลือกจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
เปน็มหาลัยคู่สัญญาท่ีด าเนินการได้ประสบ
ผลส าเร็จยอดเย่ียม (Best Practice) โดยได้ไป
เสนอผลงานแกค่รูอาจารย์ผู้บริหารศึกษานิเทศก์
และบคุคลท่ัวไปท่ีสนใจท่ัวประเทศในการเสวนา
เร่ือง “มิติการพฒันาครูในศตวรรษท่ี 21 
ระหว่างวันท่ี 3-5 พฤษภาคม 2557 ณศูนย์
ประชมุแหง่ชาติสิริกติต์ิผลการน าเสนอพบว่ามี
ผู้บริหารครูศึกษานิเทศกใ์หค้วามสนใจซักถาม

9-5-1รายงานการวิจัยเร่ืองการ
ติดตามผลโครงการพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพีเ่ล้ียง 
Coaching and Mentoring กบั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 9 เขต 

9-5-2การน าเสนอผลงานในการ
เสวนาเร่ือง “มิติการพฒันาครูใน
ศตวรรษท่ี 21”ระหว่างวันท่ี 3-5 
พฤษภาคม 2557 ณศูนย์ประชมุ
แหง่ชาติสิริกต์ิิ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3626;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3626;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3626;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
โดยเฉพาะประเด็นการผลักดันใหค้รูท าวิจัยใน
ชั้นเรียนได้ประสบความส าเร็จรวมท้ังขอ
รายละเอยีดรูปแบบการพฒันาครูเพือ่น าไปใชก้บั
เขตพืน้ท่ีและสถานศึกษาของตนเอง (9-5-2)  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที ่5  
จุดแข็ง :  

1. คณะฯ มบีุคลากรท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมเีครือข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาการแกชุ่มชนตลอดจนหน่วยงานการศึกษาท่ัวประเทศได้อย่างดี  

2. การให้บริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์มคีวามเชื่อมโยงตลอดจนมกีารบูรณาการกบัการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย  
 
 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  ควรเพิม่การให้บริการวิชาการแกสั่งคมท่ีกอ่ให้เกดิรายได้   
จุดทีค่วรพัฒนา :  - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  - 
วิธปีฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   - 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีให้มี
การจัดโครงการหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในลักษณะท่ีเป็นวิถีชีวิต ได้แก ่ประเพณีไทยในวาระ
ต่างๆ ท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย เช่น พธีิรดน้ าด าหัวบูรพาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ รวมท้ังกจิกรรมท่ีรังสรรค์ขึ้น
เป็นเอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์เพือ่ความสามคัคีและพฒันาวิชาการ การจัดโครงการและกจิกรรมดังกล่าว
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เป็นไปเพือ่การสืบสานวัฒนธรรมไทยอนัดีงามไปสู่บุคลากรและนิสิตรุ่นหลัง เช่น โครงการมฑิุตาจิต ผู้เกษยีณอายุ
ราชการ นอกจากนั้น ยังมกีจิกรรมวัฒนธรรมเพือ่นบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพือ่เสริมสร้างเจตคติท่ีดีและสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติท่ีอาจมคีวามคล้ายและความแตกต่างกนั โดยหวังว่าความเข้าใจความแตกต่างกนั
จะน ามาซ่ึงการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสันติสุข 

 ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.67 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

6 ขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไก
ทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมีการก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการ
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติของคณะ
ศึกษาศาสตร์และวิถชีวิีตของคนไทยมี
แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(6.1-1-1) มีคณะกรรมการจัดโครงการ/
กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปมีีงบประมาณ
สนับสนุน (6.1-1-2) ซ่ึงเปน็วาระท่ีบคุลากร
ท้ังสายสนับสนุนและสายวิชาการรวมท้ัง
นิสิตมีส่วนร่วมในโครงการ (6.1-1-3) เปน็
ชอ่งทางสืบทอดวัฒนธรรมอนัดีงามใหค้งอยู่
ในวิถชีวิีตของเราจากรุ่นสู่รุ่นท้ังนี้ได้ยึดหลัก

6.1-1-1 แผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา 2556 

6.1-1-2 เอกสารรายละเอยีด
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

6.1-1-3 ค าส่ังคณะ
ศึกษาศาสตร์ต่างๆเกีย่วกบั
โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

6.1-1-4 สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3610;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3610;&
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140709100416_6-1-1-4.pdf
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
วงจร PDCA มาใชใ้นการด าเนินงานทุก
ระดับเพือ่พฒันาประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน (6.1-1-4) นอกจากนี้คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมซ่ึงอยู่ในแผนกจิกรรมพฒันา
นิสิต (6.1-1-5) โดยมีคณะกรรมการฝุาย
พฒันานิสิตเปน็ผู้ดูแลการด าเนินการ
ดังกล่าวรวมท้ังมีงบประมาณสนับสนุนการ
จัดกจิกรรมด้านนี้อย่างเพยีงพอท้ังนี้การ
ด าเนินโครงการจะมีการติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการ
ฝุายพฒันานิสิต (6.1-1-6)  

6.1-1-5 แผนกจิกรรมพฒันา
นิสิตปกีารศึกษา 2556 

6.1-1-6 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการฝุายพฒันานิสิต 

  2 มีการบรูณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอน
และกจิกรรมนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์มีการบรูณาการงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการเรียน
การสอนในรายวิชาหลายรายวิชาใน
สาขาวิชาต่างๆได้แกส่าขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ศึกษาได้บรูณาการการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกบัรายวิชา 
01180111 : หลักคหกรรมศาสตรศึกษาโดย
จัดโครงการศึกษาเย่ียมบา้นบรูพาจารย์ 
(6.1-2-1) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และ
บอร์ดกจิกรรมของภาควิชาอาชวีศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการบรูณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขา้กบั
กจิกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตอาทิเชน่
โครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใสรุ่นท่ี 
4 ท่ีเน้นใหน้ิสิตผู้เขา้ร่วมได้เขา้ใจและ
ตระหนักถงึวัฒนธรรมอนัดีงามของไทยเชน่
การไหว้กริิยามารยาทไทยท่ีแสดงถงึการ
เคารพนอบน้อมต่อครูอาจารย์ผู้ท่ีอาวุโสกว่า
รวมท้ังด้านการแต่งกายเปน็ต้น(6.1-2-2) 
และโครงการคารวะครูไทยศึกษาศาสตร์ 
(6.1-2-3) นอกจากนี้นิสิตคณะศึกษาศาสตร์
โดยสโมสรนิสิตได้จัดกจิกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัการ
เรียนการสอนได้แกโ่ครงการค่ายปลูก
จิตส านึกศึกษาศาสตร์  (6.1-2-4) โครงการ
มอบลูกเปน็ศิษย์มอบชวิีตเปน็ครู (6.1-2-5) 
โครงการสง่างามอย่างไทยสู่นิสิตวัยใสรุ่นท่ี 
4 (6.1-2-6) และโครงการปจัฉมินิเทศคณะ
ศึกษาศาสตร์ (6.1-2-7)  

6.1-2-1 โครงการศึกษาเย่ียม
บา้นบรูพาจารย์ 

6.1-2-2 ภาพกจิกรรมใน
โครงการสง่างามอย่างไทยสู่
นิสิตวัยใสรุ่นท่ี 4 

 

6.1-2-3 โครงการคารวะครูไทย
ศึกษาศาสตร์ 

6.1-2-4 โครงการค่ายปลูก
จิตส านึกศึกษาศาสตร์  

6.1-2-5 โครงการมอบลูกเปน็
ศิษย์มอบชวิีตเปน็ครู 

6.1-2-6 โครงการสง่างามอย่าง
ไทยสู่นิสิตวัยใสรุ่นท่ี 4  

6.1-2-7 โครงการปจัฉมินิเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ 

  3 มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

คณะศึกษาศาสตร์ได้เผยแพร่กจิกรรม
หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

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

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3610;&
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3610;&
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http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3610;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สาธารณชน วัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซด์คณะ

ศึกษาศาสตร์ (6.1-3-1) สารศึกษาศาสตร์ 
(6.1-3-2) และ Facebook (6.1-3-3)  

6.1-3-2 สารศึกษาศาสตร์ 

6.1-3-3 Facebook คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

  4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กบัการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรม
นักศึกษา 

ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนมี
การประเมินผลส าเร็จของการบรูณาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผ่าน
ระบบการมอบหมายงานในรายวิชาเชน่
มคอ. 5 ในรายวิชา 01180111 : หลักคหกร
รมศาสตรศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ศึกษาโครงการศึกษาเย่ียมบา้นบรูพาจารย์ 
(6.1-4-1) มีการประเมินความส าเร็จของ
การบรูณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกบักจิกรรมนิสิตโดยมีการ
ประเมินผลโครงการทุกโครงการหลังจากได้
ด าเนินการโครงการเสร็จส้ินแล้ว (6.1-4-2)  

6.1-4-1 มคอ. 3 ในรายวิชา 
01180111 : หลักคหกรรมศา
สตรศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศา
สตรศึกษาโครงการศึกษาเย่ียม
บา้นบรูพาจารย์ 

6.1-4-2 โครงการสง่างามอย่าง
ไทยสู่นิสิตวัยใสรุ่นท่ี 4  

  5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรู
ณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนและ
กจิกรรมนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการโครงการ
ต่างๆตามกระบวนการ PDCA ดังนั้น
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
คณะศึกษาศาสตร์จัดขึ้นได้ด าเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าวด้วยจึงมีการประเมิน
โครงการเมื่อส้ินสุดโครงการแล้วซ่ึงการ
ประเมินมีท้ังส่วนท่ีเปน็ความเหน็ของ
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมในโครงการและส่วนของ
คณะกรรมการผู้จัดโครงการและผลของการ
ประเมินนี้จะเปน็ขอ้มูลประกอบการ
พจิารณาในการจัดด าเนินโครงการนั้นๆใน
คร้ังต่อไป (6.1-5-1) คณะศึกษาศาสตร์
ก าหนดใหส้โมสรนิสิตใชก้ระบวนการ PDCA 
ในการจัดกจิกรรมนิสิตทุกด้านรวมท้ังด้าน
การบรูณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมด้วยโดยจัดท าเปน็รูปเล่มสรุป
รายงานการด าเนินการและขอ้เสนอแนะการ
จัดกจิกรรมคร้ังต่อไปอย่างชดัเจน (6.1-5-2) 
ภาควิชาอาชวีศึกษามีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบรูณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกบัการจัดการเรียน
การสอนและกจิกรรมนิสิตโดยอาจารย์
ผู้สอนได้น าผลการประเมินไปปรับปรุง
บรูณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกบัการจัดการเรียนการสอนและ
กจิกรรมนิสิตท่ีเกีย่วขอ้งกบัรายวิชาได้แก่
มคอ. 5 ในรายวิชา 01180111 : หลักคหกร

6-1-5-1รายงานการประชมุ
คณะกรรมการโครงการเชดิชู
เกยีรติและสัมมาทิฐิคณะ
ศึกษาศาสตร์ปี 2556 

6.1-5-2 โครงการท่ีด าเนินการ
โดยสโมสรนิสิต 

6.1-5-3 มคอ. 5 ในรายวิชา 
01180111 : หลักคหกรรมศา
สตรศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศา
สตรศึกษาโครงการศึกษาเย่ียม
บา้นบรูพาจารย์ 

http://edu.ku.ac.th/journal2.php
https://www.facebook.com/PicEduKU
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
รมศาสตรศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ศึกษา(6.1-5-3)  

 
 
 
 

     

  6 มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน็ท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 

ปกีารศึกษา 2556 รศ.ดร.สุรชยัจิว
เจริญสกลุคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วม
ปฏิบติังานถวายใต้เบื้องยุคคลบาทในการจัด
เตรีมพระกระยาหาร/อาหารส าหรับสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี
และคณะผู้ตามเสด็จซ่ึงมีหนังสือขอขอบคุณ
จากเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐอนิเดียวันท่ี 
23 มีนาคม 2557 (6.1-6-1)   

6.1-6-1 หนังสือขอขอบคุณจาก
เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐ
อนิเดียท่ี 19001/297 วันท่ี 23 
มีนาคม 2557  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑๐   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบติัได้๑ขอ้ ปฏิบติัได้ ๒ขอ้ ปฏิบติัได้ ๓ขอ้ ปฏิบติัได้ ๔ขอ้ ปฏิบติัได้ ๕ขอ้ 
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ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการด าเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปกีารศึกษา2556 ครบถว้น
ตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา 2556 (10.1-1) และแต่ละโครงการ/กจิกรรม
มีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนั้น
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงมีการประเมิน
โครงการเมื่อส้ินสุดโครงการแล้วซ่ึงการประเมินมีท้ังส่วน
ท่ีเปน็ความเหน็ของผู้เขา้ร่วมกจิกรรมในโครงการและ
ส่วนของคณะกรรมการผู้จัดโครงการและผลของการ
ประเมินนี้จะเปน็ขอ้มูลประกอบการพจิารณาในการจัด
ด าเนินโครงการนั้นๆในคร้ังต่อไป (10.1-2)   

10.1-1แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

10.1-2สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  2 บรรลุเปาูหมาย
ตามแผนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ๘๐ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมบรรลุเปาูหมาย 100% (10.2-
1) ได้แก ่โครงการเชดิชเูกยีรติและสัมมาทิฐิคณะ
ศึกษาศาสตร์ปี 2556 โครงการพธีิรดน้ าด าหวั
บรูพาจารย์ โครงการมุทิตาจิต“กตัญญุตา-คารวะ”
ประจ าป ี2556 กจิกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ศึกษาศาสตร์ครบรอบปท่ีี  44 ป ี  

10.2-1สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  3 มีการด าเนินงาน
สม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง 

การด าเนินงานด้านการท านุศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์นั้นเปน็ไปอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง
ทุกปซ่ึีงเปน็ไปตามนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์เชน่โครงการเชดิชู
เกยีรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ป ี2556 โครงการ
พธีิรดน้ าด าหวับรูพาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์คณะ
ศึกษาศาสตร์ โครงการมุทิตาจิตผู้เกษยีณอายุ
ราชการ กจิกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร
ครบรอบปท่ีี 44 ป ี(10.3-1)  

10.3-1แผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

     

  4 เกดิประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อ
ชมุชน 

การจัดโครงการ/กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมนี้กอ่ใหเ้กดิคุณค่าทางจิตใจท่ีดีงามแกช่มุชน
ศึกษาศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วยคนรุ่นเกา่และคนรุ่นใหม่ท่ี
ได้โอกาสเรียนรู้กนัและกนัมีการสืบทอดประเพณีท่ีดีงาม
จากรุ่นสู่รุ่นอกีท้ังยังเปน็แบบอย่างแสดงใหน้ิสิตได้เหน็
วิถชีวิีตไทยท่ีมีกศุโลบายสอนคุณธรรมและจริยธรรมผ่าน
ประเพณีและพธีิการต่างๆในปกีารศึกษา 2556 คณะ

10.4-1สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี18 ฉบบัท่ี 
12 (ธันวาคมพ.ศ. 2556) :โครงการเชดิชู
เกยีรติและสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ป ี
2556 

10.4-2สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 18 ฉบบัท่ี 
9(กนัยายนพ.ศ. 2556) :โครงการสร้าง

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3626;&
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140709104441_10-1-2.pdf
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการเชดิชเูกยีรติและสัมมาทิฐิ
คณะศึกษาศาสตร์ปี 2556 (10.4-1) เมื่อวันท่ี 26 
ธันวาคม 2556 เพือ่เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและ
กา้วสู่ปใีหม่ด้วยจิตใจเบกิบานในปนีี้คณะศึกษาศาสตร์ได้
จัดพธีิการทางศาสนาและทอดผ้าปาุสามัคคีท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ โดยน าเงินท่ีได้รับจากการทอดผ้าปาุมอบ
ใหแ้กวั่ดโคกแกว้อ.ท่าวุ้งจ.ลพบรีุซ่ึงเปน็วัดท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ร่วมท าบญุและทอดผ้าปาุมากว่า 10 ป ี
(10.4-1) โครงการสร้างเสริมจิตท่ีสงบและคุณลักษณะ
ครูท่ีพงึประสงค์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี
ซ่ึงมีผู้เขา้ร่วมบรรพชาจากนิสิตบคุลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ
อาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์รวมท้ังบคุคลภายนอกได้
เรียนรู้วัฒนธรรมการถา่ยทอดความรู้ความศรัทธาและ
แนวทางการปฏิบติัตนตามวิถพีทุธ (10.4-2)  นอกจากนี้
ยังมีโครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใสคณะ
ศึกษาศาสตร์ (10.4-3) ซ่ึงเปน็กจิกรรมท่ีมุ่งเสริมสร้าง
บคุลิกภาพท่ีดีท่ีแสดงใหเ้หน็ถงึการรักษาไว้ซ่ึงวัฒธรรม
อนัดีงามของไทยโดยในการจัดโครงการมีกจิกรรมท่ี
ส่งเสริมใหน้ิสิตรักษาด ารงรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมเชน่
การกราบการใชภ้าษาไทยได้แม่นย านอกจากนี้ยังได้
สอดแทรกคุณธรรมด้านความกตัญญูไว้ด้วยถอืเปน็
ประสบการณ์ตรงท่ีจะส่งผลใหเ้กดิเจตคติในการสร้าง
ค่านิยมท่ีดีงามท้ังส่วนตนและสังคมรอบขา้งและ
โครงการคาระครูไทยศึกษาศาสตร์ปกีารศึกษา 2556 
(10.4-4 )  

เสริมจิตท่ีสงบและคุณลักษณะครูท่ีพงึ
ประสงค์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 72 ป ี

10.4-3สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 18 ฉบบัท่ี 
9(กนัยายนพ.ศ. 2556) :โครงการสง่า
งามอย่างไทย   สู่นิสิตวัยใสรุ่นท่ี 4 

10.4-4สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 18 ฉบบัท่ี 
7(กรกฎาคมพ.ศ. 2556) : โครงการคา
ระครูไทยศึกษาศาสตร์ปกีารศึกษา 2556  

 
 
 
 

     

  5 ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะศึกษาศาสตร์เปน็ไปเพือ่ความเจริญงอกงาม
ทางจิตใจและปญัญาของชมุชนศึกษาศาสตร์มิได้มี
เปาูหมายเพือ่ชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติจึง
ด าเนินการไปในลักษณะแหง่ความเหมาะสมพอเพยีงให้
ได้สัมผัสคุณค่าท่ีแท้จริงของศิลปะและวัฒนธรรมในปี
การศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์มีบคุลากรได้รับการ
ยกย่องระดับชาติคือรศ.ดร.สุรชยัจิวเจริญสกลุคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมปฏิบติังานถวายใต้เบื้องยุคคล
บาทในการจัดเตรีมพระกระยาหาร/อาหารส าหรับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารีและ
คณะผู้ตามเสด็จซ่ึงมีหนังสือขอขอบคุณจาก
เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐอนิเดียวันท่ี 23 มีนาคม 

10.5-1หนังสือขอขอบคุณจาก
เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐอนิเดียวันท่ี 
23 มีนาคม 2557  
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
2557 (10.5-1 )  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 4 4.00 ไม่บรรลุเปาูหมาย 
 

 
 
 
1  

 
 
 
  
 

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑๑   การพฒันาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบติัได้๑ขอ้ ปฏิบติัได้ ๒ขอ้ ปฏิบติัได้ ๓ขอ้ ปฏิบติัได้ ๔ขอ้ ปฏิบติัได้ ๕ขอ้ 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 การมีส่วนร่วมของบคุลากรในสถาบนัท่ี
กอ่ใหเ้กดิวัฒนธรรมท่ีดี 

คณะศึกษาศาสตร์เหน็ความส าคัญของ
การจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยใหบ้คุลากรได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมกอ่ใหเ้กดิความ
ร่วมมือร่วมใจในการท างานในรอบปี
การศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ได้รจัด
กจิกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปเีชน่
กจิกรรมการแสดงมุทิตาจิต (11.1-1) การ
จัดสัมมาทิฐิและวันขึ้นปใีหม่คณะ
ศึกษาศาสตร์: คุณภาพชวิีตท่ีดีปี  56 (11.1-
2) กจิกรรมรดน้ าด าหวัเนื่องในวันปใีหม่ไทย 

11.1-1 ค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์ 
8/2556 เร่ืองแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต
คณาจารย์และบคุลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ปี 2556 

11.1-2 ค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์ 
671/2556 เร่ืองแต่งต้ัง
คณะกรรมการโครงการเชดิชู
เกยีติและสัมมาทิฐิคณะ
ศึกษาศาสตร์ปี 2556 
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(11.1-3) และยังจัดโครงการสร้างเสริมจิตท่ี
สงบและคุณลักษณะครูท่ีพงึประสงค์เพือ่
เปน็การร่วมเฉลิมฉลอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบการ
สถาปนา 72 ป ี(11.1-4)  

11.1-3 ค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์ 
105/2557 เร่ืองแต่งต้ัง
คณะท างานจัดพธีิรดน้ าด าหวั 

11.1-4 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่ือง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการโครงการสร้างเสริม
จิตท่ีสงบและคุณลักษณะครูท่ี
พงึประสงค์ลงวันท่ี 19 
กมุภาพนัธ์พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 

     

  2 ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภภัยของอาคาร
สถานท่ีสะอาดถกูสุขลักษณะและตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 

คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการและ
กจิกรรมเพือ่สนับสนุนส่ิงแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัยสะอาดถกูสุขลักษณะและตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์อย่างต่อเนื่องมาตลอด
ในปกีารศึกษา 2556 จัดโครงการควบคุม
พาหะน าโรค (หนู) แบบบรูณาการซ่ึงเปน็
โครงการต่อเนื่องจากปท่ีีผ่านมาโดย
ประชาสัมพนัธ์ใหบ้คุลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์ชว่ยกนัรักษาความสะอาดและ
จัดเกบ็ของใหเ้ปน็ระเบยีบ (11.2-1) ท าให้
คณะศึกษาศาสตร์เปน็เขตปลอดหนู
นอกจากนี้ด าเนินการติดต้ังอปุกรณ์ดับเพลิง
และการตรวจสอบอปุกรณ์ดับเพลิงใหอ้ยู่ใน
สภาพพร้อมใชง้านทุกชั้นทุกอาคาร (11.2-
2) ด าเนินการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟ
ส่องสว่างบริเวณชอ่งทางเดินและบริเวณท่ี
เปน็มุมมืดท้ังภายในอาคารและลานจอดรถ
พร้อมท้ังตรวจสอบระบบกล้องวงจรปดิ
อย่างสม่ าเสมอ (11.2-3) ในด้านของการ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดตกแต่งสถานท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร์โดยใชวั้สดุเกา่น ามาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด (11.2-4) มีการจัดมุมนั่ง
พกัผ่อนและอา่นหนังสือบริเวณใต้บนัไดทาง
ขึ้นอาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์  (11.2-5) 

11.2-1 โครงการควบคุมพาหะ
น าโรค (หนู) แบบบรูณาการ 

11.2-2 เอกสารก าหนดจุด
ติดต้ังถงัดับเพลิงคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

11.2-3 รูประบบไฟฟาูส่อง
สว่างบริเวณทางเดินและระบบ
กล้องวงจรปดิ 

11.2-4 รูปภาพแสดงการน า
ของเกา่มาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์

11.2-5 รูปภาพมุมนั่งพกัผ่อน
และอา่นหนังสือ 

11.2-6 เอกสารจ้างบริษทัรปภ. 
ดูแลความปลอดภัย 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
และเพือ่ความปลอดภัยของทรัพย์สินทาง
ราชการคณะศึกษาศาสตร์ยังได้จัดรปภ.ดูแล
ความปลอดภัยผลัดละ 2 คนท้ังกลางวัน
และกลางคืน (11.2-6)  

 
 

   
 
 
 
 
 
 

  

  3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ใหส้วยงาม
สอดคล้องกบัธรรมชาติและเปน็มิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม 

ในปกีารศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการปรับแต่งและ
รักษาภูมิทัศน์ใหส้วยงามโดยปลูกไม้ดอก
และไม้ประดับรอบอาคาร (11.3-1) มีการ
ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถเพือ่เพิม่พืน้ท่ี
จอดรถใหม้ากย่ิงขึ้นและมีความปลอดภัย
ส าหรับรถยนต์ของบคุลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ (11.3-2)  

11.3-1 รูปภาพภูมิทัศน ์

11.3-2 สมุดควบคุมการ
เบกิจ่ายรีโมทและบตัรจอดรถ 

  4 การจัดใหม้ีพืน้ท่ีและกจิกรรมทางวัฒนธรรม
ท่ีเอือ้และส่งเสริมใหน้ักศึกษาและบคุลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

คณะศึกษาศาสตร์มีพืน้ท่ีส่วนกลางคือ
ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร 3 หน้า
ภาควิชาพลศึกษา  และโถงหน้าส านักงาน
เลขานุการคณะชั้น 1 อาคาร 1 ท่ีจัดไว้เปน็
พืน้ท่ีส าหรับท ากจิกรรมทางวัฒนธรรม 
(11.4-1) ในรอบปกีารศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้จัดกจิกรรมทางวัฒนธรรม
ต่างๆตลอดท้ังปรีวมถงึส่งเสริมใหน้ิสิต
คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนเขา้มา
มีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร์จัดเองและร่วมกจิกรรมท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปน็เจ้าภาพจัด
ด้วยเชน่ 

- การเขา้ร่วมพธีิถวายพระพรชยัมงคล
และถวายสัตย์ปฏิญาณเพือ่เปน็ขา้ราชการท่ี
ดีและพลังของแผ่นดินเพือ่ถวายเปน็พระ
ราชสักการะราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 (11.4-2)  

- การเขา้ร่วมพธีิถวายพระพรชยัมงคล
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟาูมหาวชริา
ลงกรณ์สยามมกฎุราชกมุาร (11.4-3)  

- การเขา้ร่วมพธีิถวายพระพรชยัมงคล

11.4-1 รูปลานอเนกประสงค์ 

11.4-2 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 
18 ฉบบัท่ี 12 หน้า 4 

11.4-3 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 
18 ฉบบัท่ี 7 หน้า 4    

11.4-4 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 
18 ฉบบัท่ี 11 หน้า 6 

11.4-5 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 
18 ฉบบัท่ี 12 หน้า 3 

11.4-6 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 
19 ฉบบัท่ี 2 หน้า 4 

11.4-7 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 
18 ฉบบัท่ี 11 หน้า 4 

11.4-8 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 
19 ฉบบัท่ี 1 หน้า 3 

11.4-9 โครงการสร้างเสริมจิตท่ี
สงบและคุณลักษณะครูท่ีพงึ
ประสงค์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟาูจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี 
(11.4-3)  

 
- การเขา้ร่วมพธีิถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทานประจ าปพีทุธศักราช 2556 
ณวัดชนิวรารามวรวิหารพระอารามหลวง
อ าเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน ี (11.4-4) –
การเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาเพือ่สุขภาพของ
บคุลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา
เขตบางเขนประจ าป ี2556 ซ่ีงกจิรรมนี้
ส่งเสริมใหบ้คุลากรหนัมาใส่ใจสุขภาพด้วย
การออกก าลังกายและสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหว่างบคุลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (11.4-5)  

- การเขา้ร่วมพธีิวางพวงมาลาคารวะ
สามบรูพาจารย์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบปท่ีี 71 
ณบริเวณอนุสาวรีย์สามบรูพาจารย์ (11.4-
6)  

- การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ศึกษาศาสตร์ครบรอบปท่ีี  44 (11.4-7)  

- การเขา้พบเพือ่สวัสดีปใีหม่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (11.4-8)  

- โครงการสร้างเสริมจิตท่ีสงบและ
คุณลักษณะครูท่ีพงึประสงค์ (11.4-9)  

- การจัดงานคารวะครูไทยศึกษาศาสตร์
ปกีารศึกษา 2556 เพือ่ใหน้ิสิตทุกคนได้
แสดงความเคารพและกตัญญูต่อคณาจารย์
ปลูกฝังใหน้ิสิตมีเจตคติและจิตส านึกท่ีดีต่อ
วิชาชพีครู (11.4-10)  

- การจัดงานเชดิชเูกยีรติและสัมมาทิฐิ
คณะศึกษาศาสตร์ปี 2556 เพือ่เชดิชเูกยีรติ
บคุลากรดีเด่นสายวิชาการบคุลากรดีเด่น
สายสนับสนุนและชว่ยวิชาการในการเปน็
แบบอย่างท่ีดีส่งเสริมใหค้ณาจารย์บคุลากร
และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้มีโอกาสท านุ
บ ารุงพระศาสนาและสืบสาน 
วัฒนธรรมอนัดีงามของไทย (11.4-11)  

11.4-10 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 
18 ฉบบัท่ี 7 หน้า 2 

11.4-11 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 
18 ฉบบัท่ี 12 หน้า 4 

    
 

  

  5 ระดับความพงึพอใจของบคุลากรและ คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการส ารวจ 11.5-1 สรุปผลส ารวจความพงึ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3626;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3626;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3626;&


รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 156 
 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษาท่ีเกีย่วกบัประเด็น๑–๔ไม่ต่ ากว่า
๓.๕๑จากคะแนนเต็ม๕ 

ความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการของ
ส านักงานเลขานุการคณะโดยมีผลการ
ประเมินความพงึพอใจการใหบ้ริการด้าน
ความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีสะอาดถกู
ลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์มี
การจัดพืน้ท่ีและกจิกรรมทางวัฒนธรรมท่ี
เอือ้และส่งเสริมใหน้ิสิตและ/หรือบคุลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอมีการปรับแต่งและ
รักษาภูมิทัศน์ใหส้วยงามสอดคล้องกบั
ธรรมชาติและเปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม
หอ้งเรียนหอ้งประชมุและบริเวณท่ีนั่งพกั
เพยีงพอต่อความต้องการมีคะแนนความพงึ
พอใจเฉล่ีย 3.82 (11.5-1) นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้
กองแผนงานด าเนินการประเมินผลระดับ
ความพงึพอใจของบคุลากรและนิสิตต่อการ
พฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิละปและ
วัฒนธรรมประจ าปกีารศึกษา 2556 พบว่า
นิสิตมีระดับความพอึใจต่อการพฒันา
สุนทรียภาพในมิติทางศิละปและวัฒนธรรม
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ส่วนบคุลากรมีระดับ
ความพอึใจต่อการพฒันาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิละปและวัฒนธรรมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.00 ค่าเฉล่ียรวมเท่านกบั 4.00 (11.5-2)  

พอใจในการใหบ้ริการของ
ส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี
การศึกษา 2556 

11.5-2 ระดับความพงึพอใจ
ของบคุลากรและนิสิตต่อการ
พฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิ
ละปและวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา 2556  

 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที ่6  
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จุดแข็ง : มโีครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีจัดด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ชัดเจนตามนโยบายและ
แผนงานของคณะฯ มท้ัีงโครงการระดับคณะและระดับหน่วยงานย่อย ในส่วนของกจิกรรมนิสิตนั้น กม็โีครงการท่ี
เป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงกบัโครงการท่ีมกีารสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมอยู่ด้วย  
แนวทางเสริมจุดแข็ง : ควรส่งเสริมให้มกีารบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรายวิชาต่างๆ เพิม่ขึ้น  
จุดทีค่วรพัฒนา :  - 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  - 
วิธปีฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   - 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ  
 คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ดังนี้ คณะ
ศึกษาศาสตร์มแีนวทางในการบริหารคณะศึกษาศาสตร์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมกีารกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจให้แกผู้่รับผิดชอบ แสวงหาความเห็นพอ้งต้องกนัในการบริหารงาน พฒันาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นองค์กร
การเรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติท่ีดี  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มกีาร
บริหารความเส่ียงโดยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุก
หน่วยงาน ซ่ึงคณะกรรมการฯ นี้ได้วิเคราะห์และระบุความเส่ียงท่ีเป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมาย
ในการบริหารจัดการ รวมถึงมกีารติดตามผลการด าเนินงานตามแผนและรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพือ่พจิารณา 

 ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.95 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.95 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอยีด
ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่7.1ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 6 ขอ้ มีการด าเนินการ 7 ขอ้ 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 สภาสถาบนัปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดครบถว้นและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

ตามพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2541 
มาตรา 33 ก าหนดใหค้ณะกรรมการประจ า
คณะมีอ านาจและหน้าท่ี (7.1-1-1) ดังนี ้

1) วางนโยบายและแผนงานคณะให้

7.1-1-1 พระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 
2541 

7.1-1-2 ผลการประเมินตนเอง
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สอดคล้องกบันโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

2) พจิารณาหลักสูตรและรายละเอยีด
เกีย่วกบัหลักสูตรส าหรับคณะเพือ่เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

3) พจิารณาวางระเบยีบและออก
ขอ้บงัคับภายในคณะตามท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพือ่เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

4) พจิารณาเสนอเกีย่วกบัการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ
ต่อมหาวิทยาลัย 

5) จัดการวัดผลประเมินผลและควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของคณะ 

6) ส่งเสริมงานวิจัยงานบริการวิชาการ
แกสั่งคมและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

7) ใหค้ าปรึกษาและเสนอความเหน็ต่อ
คณบดี 

8) ปฏิบติังานอืน่ท่ีเกีย่วกบักจิการของ
คณะหรือตามท่ีอธิการบดีมอบหมายตลอดปี
การศึกษา 2556 คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามระเบยีบ/
ขอ้บงัคับท่ีก าหนดครบถว้นและได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการประจ าคณะในการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์คร้ัง
ท่ี 4/2557 เมื่อวันศุกร์ท่ี 11 เมษายน 2557 
(7.1-1-2)  

ของคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ปกีารศึกษา  2556  

 

  2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและสามารถถา่ยทอดไปยัง
บคุลากรทุกระดับมีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์มีการน าขอ้มูลสารสนเทศ
เปน็ฐานในการปฏิบติังานและพฒันาสถาบนั 

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์มีวิสัยทัศน์
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถ
ถา่ยทอดไปยังบคุลากรทุกระดับผ่านการจัด
ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะคณะ
กรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์หรือผ่าน
ทางสารศึกษาศาสตร์ (7.1-2-1) โดยมีการ
น าแผนกลยุทธ์ไปใชใ้นการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์
และคณะกรรมการด าเนินงานชดุต่าง  ๆโดย
มีการน าขอ้มูลสารสนเทศเปน็ฐานในการ
ปฏิบติังานและพฒันาคณะเชน่การใช้
ฐานขอ้มูลการบริหารจัดการการเงินในการ
แสดงผลการด าเนินงานจากงบแสดงสถานะ
ทางการเงินพร้อมกบัขอ้มูลท่ีส าคัญทางด้าน
การเงินไปใชใ้นการจัดท ากลยุทธ์ทาง
การเงิน (7.1-2-2) และการตัดสินใจของ

7.1-2-1 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี  
18 ฉบบัท่ี 10 หน้า 3 และสาร
ศึกษาศาสตร์ปท่ีี 19 ฉบบัท่ี 1 
หน้า 3 

7.1-2-2 กลยุทธ์ทางการเงิน
ปงีบประมาณ 2555-2557  

7.1-2-3 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ท่ี 12/2556 วัน
พธุท่ี 4 ธันวาคม 2556 วาระท่ี 
2.1.8 รายงานเงินงบประมาณ
ประจ าเดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ผู้บริหารในการด าเนินโครงการกอ่สร้าง
อาคารใหม่ของคณะและโครงการอืน่อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (7.1-2-3)  

  3 ผู้บริหารมีการก ากบัติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมท้ัง
สามารถส่ือสารแผนและผลการด าเนินงาน
ของสถาบนัไปยังบคุลากรในสถาบนั 

ผู้บริหารมีการก ากบัติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามท่ีมอบหมาย
ผ่านหลายชอ่งทางได้แกติ่ดตามโดยตรงจาก
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายในท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์ 
(7.1-3-1)และคณะกรรมการประจ าคณะ 
(7.1-3-2) รวมท้ังติดตามจากหวัหน้างาน
สายสนับสนุนโครงการต่างๆจะมี
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินโครงการเสนอต่อคณบดีซ่ึงจะน า
แจ้งท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่
ทราบต่อไปและมีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
งานประจ าปงีานของคณะศึกษาศาสตร์ใน
ความรับผิดชอบของคณบดีรองคณบดีผู้ชว่ย
คณบดีและหวัหน้าภาควิชาต่างๆปลีะ 
2 คร้ังทุกภาคการศึกษาโดยมีการรายงาน
ผลในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์ (7.1-3-3)  

7.1-3-1 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 10/2556 
วันจันทร์ท่ี 4 พฤศจิกายนพ.ศ. 
2556 วาระท่ี 3.1 การรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานและ
แผนการด าเนินงานของรอง
คณบดีและผู้ชว่ยคณบดีฝุาย
ต่าง  ๆ

 

 
 

7.1-3-2 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 11/2556 
วันพธุท่ี 6 พฤศจิกายนพ.ศ. 
2556 วาระท่ี 2.1.10 เร่ืองแจ้ง
จากฝุายวิชาการ 

7.1-3-3 บนัทึกท่ีศธ 
0513.10901/ว.798 ลงวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2556 เร่ือง
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบติั
การภาคต้นปกีารศึกษา 2556 
และบนัทึกท่ีศธ 0513.10901/
ว.154 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 
2557 เร่ืองติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการ ภาคปลายปี
การศึกษา 2556  

  4 ผู้บริหารสนับสนุนใหบ้คุลากรในสถาบนัมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการใหอ้ านาจใน
การตัดสินใจแกบ่คุลากรตามความเหมาะสม 

ผู้บริหารสนับสนุนใหบ้คุลากรมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการโดยมอบหมายงาน
ใหร้องคณบดีผู้ชว่ยคณบดีและหวัหน้า
ภาควิชามีส่วนร่วมในการบริหารงานและให้
อ านาจในการตัดสินใจแกบ่คุลากรตามความ
เหมาะสมโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการชดุ
ต่างๆเพือ่ด าเนินงานและบริหารจัดการ

7.1-4-1ค าส่ังแต่งต้ังคณะ
ศึกษาศาสตร์ท่ี 514/2556 ลง
วันท่ี 4 ตุลาคมพ.ศ. 2556 เร่ือง
แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานเงินรายได้ 

7.1-4-2บนัทึกขออนุมัติจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ภารกจิตามท่ีได้รับมอบหมายเชน่คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานเงินรายได้ (7.1-4-1 ) 
ต าแหน่งพนักงานขบัรถยนต์เพือ่
ปฏิบติังานณส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์โดยได้มอบหมายใหร้องคณบดี
ฝุายบริหารเปน็ประธานกรรมการมีรอง
คณบดีฝุายสิทธิประโยชน์และสิทธิเกา่
สัมพนัธ์เปน็กรรมการในฐานะผู้แทน
กรรมการประจ าคณะและมีหวัหน้างาน
บริหารและธุรการเปน็กรรมการในฐานะ
ผู้แทนหน่วยงานท่ีขอบรรจุคณะกรรมการ
ชดุนี้ได้ท าหน้าท่ีคัดเลือกบคุคลเพือ่บรรจุ
บคุคลเปน็พนักงานขบัรถยนต์เรียบร้อย 
(7.1-4-2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกจิกรรมวันคล้าย
วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบปท่ีี 
44 (7.1-4-3) โดยมีผู้บริหารคณาจารย์
เจ้าหน้าท่ีนิสิตและศิษย์เกา่เขา้มามีส่วนร่วม
ในการจัดกจิกรรมคณะกรรมการชดุนี้ได้
ด าเนินการจัดกจิรรมการและสรุปผลการจัด
กจิกรรมต่อคณบดีและคณะกรรมการ
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ (7.1-4-4) ท้ังนี้
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดประชมุ
บคุลากรท้ังคณะ 2 คร้ังต่อปกีารศึกษาคร้ังท่ี 
1 คือในโครงการเชดิชเูกยีรติและสัมมาทิฐิ
คณะศึกษาศาสตร์ 2556 (7.1-4-5) โดย
คณบดีได้กล่าวถงึนโยบายในการบริหารงาน
ใหบ้คุลากรท้ังคณะทราบผลและทิศทางการ
ด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และมี
กจิกรรมสร้างสัมพนัธ์และสามัคคีของ
บคุลากรในคณะในการท าบญุทอดผ้าปาุ
ร่วมกนัส่วนคร้ังท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์จัดให้
มีการประชมุคณาจารย์และบคุลากรคณะ
ศึกษาศาสตร์เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2556 
เพือ่แจ้งผลและแผนการด าเนินงานของคณะ
ผู้บริหารระดับรองคณบดีซ่ึงคณบดีได้
กล่าวถงึการท างานเพือ่ใหเ้กดิงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการ
พฒันาคณะศึกษาศาสตร์ (7.1-4-6)  

รายได้ 

 

 

 

 

7.1-4-3ค าส่ังแต่งต้ังคณะ
ศึกษาศาสตร์ท่ี 490/2556 ลง
วันท่ี 26 กนัยายนพ.ศ. 
2556 เร่ืองแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดกจิกรรมวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะ
ศึกษาศาสตร์ครบรอบปท่ีี 44 

7.1-4-4บนัทึกสรุปผลการจัด
กจิกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
คณะศึกษาศาสตร์ครบรอบปท่ีี 
44 

7.1-4-5โครงการเชดิชเูกยีรติ
และสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ 
2556  

7.1-4-6สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 
18 ฉบบัท่ี 11 หน้า 6 

  5 ผู้บริหารถา่ยทอดความรู้และส่งเสริมพฒันา
ผู้ร่วมงานเพือ่ใหส้ามารถท างานบรรลุ
วัตถปุระสงค์ของสถาบนัเต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ถา่ยทอด
ความรู้และส่งเสริมพฒันาผู้ร่วมงานเพือ่ให้
สามารถท างานบรรลุวัตถปุระสงค์ของคณะ

7.1-5-1 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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เต็มตามศักยภาพผ่านท่ีประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ 
(7.1-5-1) และท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริหารคณะศึกษาศาสตร์ (7.1-5-2) โดย
การใหข้อ้เสนอแนะในท่ีประชมุรวมท้ังน าผล
การประชมุจากท่ีประชมุคณบดีท่ีประชมุ
คณะกรรมการการศึกษาท่ีประชมุบณัฑิต
วิทยาลัยมาชี้แจงและหาแนวทางปฏิบติัตาม
นโยบายในท่ีประชมุคณะกรรมการประจ า
คณะศึกษาศาสตร์ 

7.1-5-2 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหาร 

  6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
โดยค านึงถงึประโยชน์ของสถาบนัและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ในปกีารศึกษา 2556 คณะ
ศึกษาศาสตร์ก าหนดใหม้ีการประเมินการ
บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ภาคต้น 
(7.1-6-1) และภาคปลาย (7.1-6-2) และมี
การด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
เปน็รูปธรรมดังนี ้

หลักประสิทธิผลคณะศึกษาศาสตร์มี
การปฏิบติัราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และมีทิศทางในการพฒันาคณะ
อย่างชดัเจนมีการติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอในการประชมุ
คณะกรรมการประชมุคณะกรรมการประจ า
คณะศึกษาศาสตร์คณะกรรมการบริหาร
คณะศึกษาศาสตร์และการประชมุ
ผู้รับผิดชอบในการท างานแต่ละโครงการ
พร้อมท้ังมีการพฒันาปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยการน าผลการประเมินโครงการ
ต่างๆมาใชป้ระกอบการพจิารณาวางแผน
โครงการลักษณะเดียวกนัใหม้ีประสิทธิผล
มากย่ิงขึ้น (7.1-6.3)  

หลักประสิทธิภาพใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากดัได้คุ้มค่าโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่
ในคณะในการจัดท าโครงการต่างๆมีการ
ควบคุมการเปดิปดิไฟฟาูและก าหนด
ระยะเวลาการเปดิปดิอาคารการใหบ้ริการ
ใชห้อ้งคอมพวิเตอร์ร่วมกนัในการด าเนิน
โครงการต่างๆของคณะการใหใ้ชก้ระดาษ 2 
หน้าในการพมิพง์านมีการส ารวจอปุกรณ์
ส านักงานและส่ือการสอนจากบคุลากร
ผู้ใชบ้ริการ (7.1-6-4) แล้วจัดใหม้ีการ
บริหารการใชท้รัพยากรโดยสนับสนุนใหใ้ช้
อปุกรณ์ร่วมกนัในบางหน่วยงานเพือ่

7.1-6-1 สรุปผลการประเมิน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ภาค
ต้นปกีารศึกษา 2556  

7.1-6-2 สรุปผลการประเมิน
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ภาค
ปลายปกีารศึกษา 2556  

7.1-6-3 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะและ
รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารคณะ 

7.1-6-4 บนัทึกท่ีศธ 
0513.10901/ว 445 ลงวันท่ี 9 
กรกฎาคม 2556 เร่ืองขอ
ส ารวจอปุกรณ์ 

7.1-6-5 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 6/2556 วัน
ศุกร์ท่ี 28 มิถนุายน 2556 
วาระท่ี 3.2 การใช ้Smart 
Broad 

 

 

 

 

7.1-6-6 บนัทึกท่ีศธ 
0513.10901/96 ลงวันท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2557 เร่ืองขอ
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ประหยัดค่าใชจ้่าย (7.1-6-5)  

หลักการตอบสนองมีการบริหารงาน
โดยค านึงถงึประโยชน์ของคณะโดยการ
จัดท าโครงการต่างๆท่ีมุ่งพฒันานิสิต
คณาจารย์บคุลากรและการด าเนินงานใน
การพฒันาคณะนอกจากนี้ยังอาศัยความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเชน่โครงการสร้าง
เสริมจิตท่ีสงบและคุณลักษณะครูท่ีพงึ
ประสงค์ซ่ึงจัดใหน้ิสิตศิษย์เกา่บคุลากรและ
คณาจารย์ได้ร่วมบรรพชาหมู่ณวัดไทยพทุธค
ยาประเทศอนิเดียโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย
เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากบคุคลหลาย
ฝุายท้ังศิษย์เกา่คณาจารย์และชมุชนร่วมกนั
ท าบญุและไปแสวงบญุร่วมกนัระหว่างวันท่ี 
28 มีนาคมถงึ 9 เมษายน 2557 (7.1-6-6)  

หลักภาระรบัผิดชอบ ผู้บริหารของ
คณะศึกษาศาสตร์มีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี โดยการบริหารงานตามขอบขา่ย
ความรับผิดชอบจัดท าโครงการและกจิกรรม
ต่างๆตามแผนงานของคณะติดตามการ
ท างานและประเมินโครงการต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี้ทางคณะศึกษาศาสตร์มีการ
ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่
พจิารณาเร่ืองต่างๆของคณะศึกษาศาสตร์
และการประชมุคณะกรรมการบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์เพือ่พจิารณาโครงการต่างๆ
เปน็ประจ าเดือนละ 1 คร้ังซ่ึงสามารถดู
หลักฐานได้จากรายงานประชมุกรรมการ
ประจ าคณะทุกคร้ัง (7.1-6.7)  
 
 

หลักความโปรง่ใสผู้บริหารงานของ
คณะศึกษาศาสตร์มีขั้นตอนในการท างาน
อย่างชดัเจนปฏิบติังานท่ีสามารถตรวจสอบ
ได้เปดิเผยขอ้มูลขา่วสารท่ีเปน็ประโยชน์แก่
บคุลากรอย่างท่ัวถงึท้ังการแจ้งขอ้มูล
ขา่วสารผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการประจ า
คณะศึกษาศาสตร์สารศึกษาศาสตร์และ
จดหมายราชการแจ้งไปยังภาควิชาและ
คณาจารย์เชน่การแจ้งขอ้มูลการเงินรายไตร
มาสแกท่ี่ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะ
และการรายงานเกีย่วกบัความกา้วหน้าใน
การด าเนินการกอ่สร้างอาคารคณะ

อนุมัติโครงการและหลักการ
ค่าใชจ้่าย(โครงการเสริมสร้าง
จิตท่ีสงบและคุณลักษณะครูท่ี
พงึประสงค์) 

7.1-6-7 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารคณะ 

7.1-6-8 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ท่ี 12/2556 วัน
พธุท่ี 4 ธันวาคม 2556 วาระท่ี 
2.1.5 ความกา้วหน้าอาคาร
สร้างใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์
และวาระท่ี 2.1.8 รายงานเงิน
งบประมาณประจ าเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556  

7.1-6-9 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลง
วันท่ี 19 กมุภาพนัธ์พ.ศ. 2557 
เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการสร้างเสริม
จิตท่ีสงบและคุณลักษณะครูท่ี
พงึประสงค์  

7.1-6-10ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลง
วันท่ี 19 กมุภาพนัธ์พ.ศ. 2557 
เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการสร้างเสริม
จิตท่ีสงบและคุณลักษณะครูท่ี
พงึประสงค์  

 

7.1-6.11รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 4/2557 วัน
ศุกร์ท่ี 11 เมษายน 2557 วาระ
ท่ี 3.10 การขอยกเลิกการจ้าง
พนักงานเงินรายได้ของโรงเรียน
สาธิตฯโครงการการศึกษา
นานาชาติ 

7.1-6.12โครงการสัมมนา
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ศึกษาศาสตร์หลังใหม ่(7.1-6-8)  

หลักการมีส่วนรว่มบคุลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัและรับผิดชอบงานร่วมกนัโดยในการ
จัดท าโครงการต่างๆมีผู้แทนคณาจารย์จาก
ภาควิชาต่างๆและบคุลากรสายสนับสนุน
จากทุกฝุายมาเปน็คณะกรรมการด าเนิน
โครงการเชน่การแต่งต้ังคณะกรรมการ
โครงการสร้างเสริมจิตท่ีสงบและ
คุณลักษณะครูท่ีพงึประสงค์ซ่ึงประกอบด้วย
บคุลากรท้ังสายวิชาการและสนับสนุน
ร่วมกนัปฏิบติังานและรับผิดชอบงานตาม
ความเหมาะสม (7.1-6.9)  

หลักการกระจายอ านาจมีการ
มอบหมายอ านาจการตัดสินใจใหแ้ก่
บคุลากรตามความเหมาะสมโดยคณบดีมี
การมอบหมายความรับผิดชอบใหร้อง
คณบดีผู้ชว่ยคณบดีหวัหน้าภาควิชาและ
หวัหน้างานต่าง  ๆเปน็ผู้ด าเนินโครงการและ
กจิกรรมต่างๆตามความเหมาะสมเชน่การ
แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมจิต
ท่ีสงบและคุณลักษณะครูท่ีพงึประสงค์ซ่ึงมี
การระบหุน้าท่ีรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการแต่ละฝุายไว้ชดัเจน(7.1-
6.10)  

หลักนิติธรรมบริหารงานโดยค านึงถงึ
แนวปฏิบติัตามกฎระเบยีบขอ้บงัคับมีการ
ด าเนินการภายในคณะตามระเบยีบของ
หน่วยงานต้นสังกดัมหาวิทยาลัยและคณะ
เชน่การใหย้กเลิกการจ้างพนักงานท่ีผิด
ระเบยีบเปน็ต้น (7.1-6.11)              

หลักเสมอภาคผู้บริหารมีการ
มอบหมายงานและมีการจัดกจิกรรมพฒันา
บคุลากรทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาคกนัเชน่
การจัดโครงการสัมมนาบคุลากรส านักงาน
เลขานุการคณะประจ าป ีซ่ึงมีบคุลากรท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุนร่วมใน
โครงการด้วย (7.1-6.12)  

หลักมุ่งเน้นฉันทามติมุ่งหามติร่วมจาก
ประชาคมในการพจิารณาการด าเนิน
โครงการและกจิกรรมต่างๆผ่านท่ีประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์

บคุลากรส านักงานเลขานุการ
คณะศึกษาศาสตร์ 

7.1.6.13รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ท่ี 12/2556 วัน
พธุท่ี 4 ธันวาคม 2556 วาระท่ี 
3.2 การแกไ้ขระดับคะแนน
รายวิชา 01162422 
ประสบการณ์วิชาชพี
ศึกษาศาสตร์: การปฏิบติัการ
สอน (Field Experiences : 
Student Teaching) 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
และคณะกรรมการภาควิชาต่าง  ๆเชน่การใช้
ฉนัทามติของท่ีประชมุกรรมการประจ าคณะ
เกีย่วกบัการขอแกไ้ขคะแนน(7.1-6.13)  

  7 สภาสถาบนัประเมินผลการบริหารงานของ
สถาบนัและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเปน็รูปธรรม 

คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินงานตามอ านาจและ
หน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2541 โดย
มีกรอบและแนวทางปฏิบติัตามระเบยีบและ
ขอ้บงัคับต่างๆตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดใน
การประชมุคณะกรรมการประจ าคณะคร้ังท่ี 
6 /2556 ท่ีประชมุฯได้มีการประเมินผลการ
บริหารงานของคณะและผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เปน็รูปธรรม (7.1-7-1) โดยจากผลการ
ประเมินจากการประชมุคณะกรรมการ
ประจ าคณะพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความ
เหมาะสมดีถงึดีมากโดยมีขอ้เสนอแนะให้
ปรับปรุงบางส่วนโดยผู้บริหารได้มีการ
ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะโดยการจัดใหม้ี
ชอ่งทางรับฟงัความคิดเหน็ของอาจารย์นิสิต
และบคุลากรในสารศึกษาศาสตร์เพิม่เติม 

7.1-7-1 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 6/2556   

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่7.2การพฒันาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ขอ้ มีการด าเนินการ 2 ขอ้ มีการด าเนินการ 3 ขอ้ มีการด าเนินการ 4 ขอ้ มีการด าเนินการ 5 ขอ้ 
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ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปาูหมาย
ของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกบัแผน
กลยุทธ์ของสถาบนัอย่างน้อยครอบคลุม
พนัธกจิด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการ
วิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะท่ีเปน็
ตัวแทนจากทุกหน่วยงานของคณะฯ(7.2-1-
1) เพือ่บริหารจัดการและรับผิดชอบการ
จัดการความรู้ซ่ึงคณะฯได้ต่อยอดการจัดการ
ความรู้จากปท่ีีผ่านมา (7.2-1-2) โดยได้
ก าหนดประเด็นความรู้และเปาูหมายของ
การจัดการความรู้ “เพือ่พฒันาคณาจารย์ให้
มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช ้
ICT และภาษาองักฤษในการจัดการเรียน
การสอน” ซ่ึงเปน็ไปตามพนัธกจิของคณะ
ศึกษาศาสตร์ท่ีมุ่ง “สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล”  

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ร่วม
พฒันารูปแบบการจัดการความรู้โดยรูปแบบ
การจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ม ี5 
องค์ประกอบ 4 ขั้นตอน (7.2-1-3) ท่ี
สอดคล้องกบัขั้นตอนการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แกข่ั้นการถอด
ความรู้ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ขั้นการน าไปใช้
และขั้นบ ารุงรักษาและได้เผยแพร่รูปแบบ
การจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์
ผ่านสารศึกษาศาสตร์ปท่ีี 18 ฉบบัท่ี 11 
(7.2-1-4) และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ในวัน KM Day (ตลาดนัด
ความรู้) ของคณะศึกษาศาสตร์ในวันท่ี 21 
มีนาคม 2557 (7.2-3-1) เพือ่ใหทุ้ก
หน่วยงานรับทราบและด าเนินการจัดการ
ความรู้ของตนเองได้  กจิกรรมการจัดการ
ความรู้ได้ด าเนินตามพนัธกจิของคณะ
ศึกษาศาสตร์โดยมุ่งตอบสนองพนัธกจิหลัก
ในด้านวิชาการการผลิตบณัฑิตการวิจัยและ
การบริหารจัดการส านักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการฯได้มีการ
ประชมุ (7.2-1-5) ร่วมกนัเพือ่จัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าป ี(7.2-1-6) เพือ่ใช้
เปน็แนวทางการพฒันาองค์ความรู้และ
ศักยภาพใหก้บัคณาจารย์ด้านการพฒันา
ผลงานวิชาการการเรียนการสอนการวิจัย
การใช ้ICT และภาษาองักฤษเปน็ต้นรวมท้ัง

7.2-1-1 ค าส่ังคณะ
ศึกษาศาสตร์ท่ี 133/2556 
เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้ลงวันท่ี 24 
มีนาคมพ.ศ. 2556 และค าส่ัง
คณะศึกษาศาสตร์ท่ี 34/2557 
เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้ลงวันท่ี 22 
มกราคมพ.ศ. 2557 

7.2-1-2 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี  
18 ฉบบัท่ี 7 หน้า 3 

 

7.2-1-3 รูปแบบการจัดการ
ความรู้คณะศึกษาศาสตร์ 

7.2-1-4 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี  
18 ฉบบัท่ี 11 หน้า 5 

7.2-1-5 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการจัดการความรู้ปี
การศึกษา 2556 

7.2-1-6 แผนปฏิบติัการ
ประจ าป ี2556 

7.2-1-7 เว็บไซต์ระบบบริหาร
จัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
บคุลากรของคณะฯในแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ท างานเพือ่ใหก้ารบริการและการบริหาร
จัดการของคณะศึกษาศาสตร์เปน็ระบบและ
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นรวมท้ังได้พฒันาระบบ
บริหารจัดการความรู้ผ่านระบบเครือขา่ย 
(www.km.edu.ku.ac.th) (7.2-1-7)เพือ่
เปน็การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ได้และมีการจัดเกบ็
บ ารุงรักษาความรู้ใหค้งอยู่คณาจารย์และ
บคุลากรสามารถเขา้มาเรียนรู้ได้ง่ายสะดวก
และรวดเร็ว 

  2 ก าหนดบคุลากรกลุ่มเปาูหมายท่ีจะพฒันา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบณัฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชดัเจนตามประเด็น
ความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1  

แนวทางในจัดกจิกรรมการจัดการ
ความรู้ในปกีารศึกษา 2556 ได้ด าเนินการ
ตามความต้องการในการพฒันาความรู้ของ
“กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นคณาจารย์”โดยได้
สอบถามความสนใจซ่ึงพบว่าส่วนใหญ่สนใจ
ในประเด็นด้าน “การใช ้ICT และ
ภาษาองักฤษในการเรียนการสอน”และเร่ือง
อืน่ท่ีเกีย่วขอ้งกบังานวิชาการ (7.2-2-1)ท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของนิสิต
โดยตรงสอดรับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และคณะฯท่ีเตรียมความพร้อมในการรับ
ประชาคมอาเซียนและ“กลุ่มเป้าหมายที่
เป็นบุคลากร”มีความสนใจในเร่ืองของการ
ใช ้ICT ในการท างานการพมิพห์นังสือ
ราชการระเบยีบปฏิบติัเกีย่วกบังานคลังและ
พสัดุท่ีน ามาชว่ยในการบริหารจัดการงาน
ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ 
(7.2-2-2)  

7.2-2-1 แบบสอบถามความ
ต้องการประเด็นในการจัดการ
ความรู้ของคณาจารย์ 

7.2-2-2 ขอ้เสนอแนะในการจัด
โครงการจัดการความรู้
ส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

  3 มีการแบง่ปนัและแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) เพือ่ค้นหาแนวปฏิบติัท่ี
ดีตามประเด็นความรู้ท่ีก าหนดในขอ้ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บคุลากรกลุ่มเปาูหมายท่ี
ก าหนด 

กจิกรรมการจัดการความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ท่ีถา่ยทอดความรู้และร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณาจารย์เชน่การ
จัดการความรู้เร่ืองการใช ้ICT และ
ภาษาองักฤษในการเรียนการสอนการท า
วิจัยในชั้นเรียนการขอต าแหน่งทางวิชาการ
การเขยีนต าราการผลิตงานวิจัยเปน็ต้น 
(7.2-3-1)  

7.2-3-1 โครงการจัดการความรู้
คณะศึกษาศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา 2556 

7.2-3-2 เว็บไซต์ระบบบริหาร
จัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 

 
ภาพที ่7.2-1ตัวอย่าง KM การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

 

 
ภาพที ่7.2-2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช ้
ICT และภาษาองักฤษในการจัดการเรียนการ
สอน 
 

ส าหรับส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้จัดกจิกรรมการจัดการ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ความรู้ใหก้บับคุลากรโดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่
ได้แนวปฏิบติัท่ีดีโดยจัดใหม้ีกระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ือง “การจัดพมิพ์
หนังสือราชการ” ท่ีมีหวัหน้างานบริหารงาน
และธุรการและบคุลากรงานธุรการเปน็ผู้
ถา่ยทอดความรู้ “การดูแลรักษา
คอมพวิเตอร์” ผู้ถา่ยทอดจากงานนโยบาย
และแผนเปน็นักวิชาการคอมพวิเตอร์และ
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปและ “ทบทวน
ระเบยีบและขั้นตอนการปฏิบติัเกีย่วกบังาน
คลังและพสัดุ” ผู้ถา่ยทอดจากงานคลังและ
พสัดุเปน็หวัหน้างานคลังและพสัดุและ
หวัหน้าหน่วยพสัดุเปน็ต้นบคุลากร
ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ได้น า
ความรู้และทักษะท่ีได้ไปปฏิบติัและหลัง
เสร็จส้ินการด าเนินกจิกรรมการจัดการ
ความรู้ทุกกจิกรรม/โครงการจะจัดท าเปน็
ลายลักษณ์อกัษรและเผยแพร่น าเสนอเปน็
คู่มือเอกสารบนเว็บไซต์ของคณะ (7.2-3-2) 
และระบบบริหารจัดการความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์และสารศึกษาศาสตร์ซ่ึงได้
แสดงหลักฐานต่างๆไว้ในขอ้ 4 และเผยแพร่
ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ในวัน 
KM Day (ตลาดนัดความรู้) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ในวันท่ี 21 มีนาคม 2557 
(7.2-3-1)  

  4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ี
ก าหนดในขอ้ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบคุคลและ
แหล่งเรียนรู้อืน่ๆท่ีเปน็แนวปฏิบติัท่ีดีมา
พฒันาและจัดเกบ็อย่างเปน็ระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเปน็ลายลักษณ์อกัษร 
(explicit knowledge)  

การจัดเกบ็รวบรวมความรู้ของคณะ
ศึกษาศาสตร์จัดท าอยู่ในรูปแบบเอกสาร
วิดีโอและบนระบบเครือขา่ยโดยทุก
โครงการจะจัดท าเปน็คู่มือรายงานตัวอย่าง
การน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มา
แสดงใหเ้หน็เปน็ลายลักษณ์อกัษรเชน่ 

1) รายงานการจัดการความรู้“ การใช ้
ICT และภาษาองักฤษในการเรียนการสอน” 
(7.2-4-1) ท่ีได้จากการจัดตลาดนัดการ
จัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ใชง้านเพือ่เปน็
แนวปฏิบติัท่ีดีกบัคณาจารย์ท่านอืน่ท่ีน าไป
ประยุกต์ใช ้

7.2-4-1 รายงานการจัดการ
ความรู้ “การใช ้ICT และ
ภาษาองักฤษในการเรียนการ
สอน” 

7.2-4-2 รายงานการวิจัยเพือ่
พฒันาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมระดับอดุมศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

7.2-4-3 คู่มือการจัดพมิพ์
หนังสือราชการ 

7.2-4-4 เอกสารเร่ืองการดูแล
รักษาคอมพวิเตอร์ 

7.2-4-5 คู่มือระเบยีบและ
ขั้นตอนการปฏิบติัเกีย่วกบังาน
คลังและพสัดุ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
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ภาพที ่7.2-3กจิกรรมการจัดการความรู้
ภาควิชาการศึกษาในวัน KM Day (ตลาดนัด
ความรู้) ของคณะศึกษาศาสตร์ 
2) รายงานการวิจัยเพือ่พฒันาการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมระดับอดุมศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ 
(7.2-4-2) ท่ีได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนของ
คณาจารย์เพือ่การแกป้ญัหาและพฒันา
กระบวนการคิดของนิสิตหลังจากได้มีการท า
วิจัยเปน็ระยะหนึ่งจะน ามาถา่ยทอดความรู้
ท่ีได้และเปดิเวทีแสดงความคิดเหน็
แลกเปล่ียนจนกระท่ังเสร็จส้ินโครงการจะ
น ามารวบรวมเปน็รูปเล่มรายงานฯไว้ใหไ้ด้
ศึกษา 

3) คู่มือการจัดการความรู้ของ
ส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่
เร่ืองการจัดพมิพห์นังสือราชการ (7.2-4-3) 
การดูแลรักษาคอมพวิเตอร์ (7.2-4-4) 
ทบทวนระเบยีบและขั้นตอนการปฏิบติั
เกีย่วกบังานคลังและพสัดุ (7.2-4-5) ท่ีใช้
ประกอบการท ากจิกรรมการจัดการความรู้
โดยความรู้ท่ีได้รับนั้นบคุลากรส านักงาน
สามารถน าไปปฏิบติัได้จริงและทันทีมีการ
เผยแพร่คู่มือและเอกสารผ่านเว็บไซต์ระบบ
บริหารจัดการความรู้ของคณะฯ (7.2-4-6) 
และบางส่วนมีการเผยแพร่ลงสาร
ศึกษาศาสตร์ตัวอย่างเชน่บทความรอบรู้
เร่ือง IT by ธีระภัณฑ์ศิริสุวรรณซ่ึงน า
ความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ส านักงาน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์องค์ความรู้
เร่ืองการดูแลรักษาคอมพวิเตอร์มาเขยีนเปน็
บทความและขยายความรู้เพิม่เติม (7.2-5-

7.2-4-6 เว็บไซต์ระบบบริหาร
จัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

7.2-4-7 บทความรอบรู้เร่ือง IT 
by ธีระภัณฑ์ศิริสุวรรณในสาร
ศึกษาศาสตร์ 

7.2-4-8 รายงานประเมินผล
โครงการจัดการความรู้
ส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
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7) การจัดการความรู้ในแต่ละเร่ืองชว่ยให้
การท างานเปน็ไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นรวมท้ังได้จัดท าสรุปเปน็
รายงานการประเมินผลโครงการจัดการ
ความรู้ส านักงานเลขานุการคณะ
ศึกษาศาสตร์ (7.2-4-8) เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มูล
ปรับปรุงการจัดการความรู้ในคร้ังต่อไป 

  5 มีการน าความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้
ในปกีารศึกษาปจัจุบนัหรือปกีารศึกษาท่ี
ผ่านมาท่ีเปน็ลายลักษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ี
เปน็แนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการ
ปฏิบติังานจริง 

คณะศึกษาศาสตร์ส่งเสริมและ
สนับสนุนใหทุ้กภาควิชาได้จัดกจิกรรมการ
จัดการความรู้เพือ่เปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้
ทางการศึกษาตัวอย่างเชน่ในปท่ีีผ่านมา
คณะศึกษาศาสตร์ได้เขา้ร่วมโครงการ
ประกวดการจัดการความรู้ 1 KM 1 
หน่วยงานเพือ่แนวปฏิบติัท่ีดีโดยส่งผลงาน
การจัดการความรู้ของภาควิชาอาชวีศึกษา
เร่ือง “วิถใีหม่แหง่การวิจัยทางอาชวีศึกษา” 
มีการจัดท าเปน็คู่มือไว้ใหค้ณาจารย์ได้ศึกษา
อย่างชดัเจน (Explicit Knowledge) (7.2-
5-1) เขา้ร่วมประกวดระดับมหาวิทยาลัย 
(7.2-5-2) ในประเด็นท่ีสอดคล้องกบั
นโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ
ศึกษาศาสตร์คือด้านการวิจัยผลการ
ประกวดท าใหค้ณะศึกษาศาสตร์ได้รับ
รางวัลประกาศนียบตัรการจัดการความรู้
ด้านการวิจัยระดับดีเย่ียม (7.2-5-3) ซ่ึงถอื
ว่าเปน็แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีใชเ้ปน็แนวทางการ
จัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ในปี
การศึกษา 2556 และก าหนดเปน็รูปแบบ
การจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ท่ี
ได้เผยแพร่และน าไปใชใ้นคณะศึกษาศาสตร์
และแต่ละภาควิชาและทางคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ได้น ามาใชเ้ปน็แนวทางใน
การจัดกจิกรรมการจัดการความรู้ตาม
องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดการความรู้
ของคณะศึกษาศาสตร์มีการประชมุหารือ
ร่วมกนัและจัดกจิกรรมการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่องและได้น าองค์ความรู้ท่ีได้ในแต่
ละโครงการมาจัดนิทรรศการตลาดนัดการ
จัดการความรู้ (7.2-5-4) ในกลางเดือน
มีนาคมเพือ่เปน็การถา่ยทอดแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ด้วยกนัมีการ
น าเสนอเปน็โปสเตอร์เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
และบนัทึกเปน็วีดิทัศน ์(7.2-5-5) และภาพ

7.2-5-1 คู่มือ “วิถใีหม่แหง่การ
วิจัยทางอาชวีศึกษา” 

7.2-5-2 โครงการประกวดการ
จัดการความรู้ 1KM 1 
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

7.2-5-3 รางวัลประกาศนียบตัร
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
ระดับดีเย่ียมของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจ าป ี2555 

7.2-5-4 โครงการตลาดนัดการ
จัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

7.2-5-5 โปสเตอร์และ CD วีดิ
ทัศน ์

7.2-5-6 ภาพกจิกรรมวันตลาด
นัดการจัดการความรู้ 

7.2-5-7 เว็บไซต์ระบบบริหาร
จัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
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กจิกรรมในวันงานตลาดนัดการจัดการ
ความรู้ (7.2-5-6) รวมท้ังเผยแพร่ผ่านบน
เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการความรู้คณะ
ศึกษาศาสตร์ (7.2-5-7) คณาจารย์สามารถ
น าความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการการเตรียมตัวในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการการท าวิจัยในชั้นเรียน
ท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ของ
ผู้เรียนได้เปน็อย่างดีและสามารถน าความรู้
และทักษะท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช ้ICT และภาษาองักฤษในการ
จัดการเรียนการสอนได้ดังภาพ 

 

 
ภาพที ่7.2-4ตัวอย่างการน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช ้
ICT ในการจัดการเรียนการสอน 
(ท่ีมา: https://www.facebook.com/ 
groups/442764465853631/  

 
  ภาพที ่7.2-5ตัวอย่างการน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ภาษาองักฤษในการจัดการเรียนการสอน 
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  (ท่ีมา: https://course.ku.ac.th/ 
lms/index.php)  

 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 4 4.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ตัวบ่งช้ีที ่7.3ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ขอ้ มีการด าเนินการ 2 ขอ้ มีการด าเนินการ 3 ขอ้ มีการด าเนินการ 4 ขอ้ มีการด าเนินการ 5 ขอ้ 
ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan)  

คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายท่ีส าคัญในการ
ก าหนดแนวทางสนับสนุนกรบริหารงานใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดเพือ่รองรับการประกนั
คุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการสอน
ของคณาจารย์รวมท้ังนิสิตใหม้ีคุณภาพโดยได้มี
การด าเนินการดังนี ้

1.1 มีการน าแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ป ี
2555-2558 (7.3.1-1) มาเปน็แผนแม่บทในการ
พฒันาคณะ 

1.2 มีการจัดต้ังคณะกรรมการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาตามค าส่ังคณะ

7.3-1-1แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 
2555-2558 

7.3-1-2ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ตามค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์ท่ี 
132/ 2556 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 
2556 

7.3-1-3ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามค าส่ัง
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ศึกษาศาสตร์ท่ี 132/2556 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 
2556 (7.3.1-2) ซ่ึงเปน็คณะกรรมการท่ีท า
หน้าท่ีก าหนดเปาูหมายแนวปฏิบติัและ
ด าเนินงานในส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบังานด้านส่ือและ
นวัตกรรมการสอนรวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะฯท้ังนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้รับประโยชน์
อย่างย่ิงจกคณะกรรมการชดุนี้เนื่องจากเปน็ผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะท าใหค้ณะฯสามารถน า
ความรู้ค าแนะน าและกจิกรรมต่างๆท่ี
คณะกรรมการชดุนี้ก าหนดขึ้นมามาใชพ้ฒันา
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯได้เปน็
อย่างดี 

1.3 มีการจัดต้ังคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์ท่ี 
333/2556 ลงวันท่ี 26 มิถนุายน 2556 (7.3.1-
3) ซ่ึงเปน็คณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีด าเนินงาน
ในส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะศึกษาศาสตร์โดยการจัดต้ัง
คณะกรรมการชดุนี้ได้ผ่านความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร์และได้
เปน็กลไกในการขบัเคล่ือนการด าเนินกจิกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯใหม้ีความ
เจริญกา้วหน้าท้ังยังสอดคล้องกบัแนวนโยบาย
และแผนแม่บทในการด าเนินงานด้านสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

1.4 มีการประชมุคณะกรรมการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาและบนัทึกไว้ในรายงาน
การประชมุ (7.3.1-4)  

1.5 มีการประชมุคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ 
(7.3.1-5)  

1.6 มีการจัดท าและเสนอแผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และ
แผนงบประมาณด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2556-2560 ฉบบั
สมบรูณ์ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ (7.3.1-6)  

1.7 มีการจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าป ี
2556 (7.3-1-7) เพือ่น าไปสู่แนวทางในการ
ปฏิบติังานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะเพือ่ก าหนดโครงการ/
กจิกรรมต่างๆท่ีเกีย่วขอ้ง 

คณะศึกษาศาสตร์ท่ี 333/ 2556 
ลงวันท่ี 26 มิถนุายน 2556 

7.3-1-4รายงานการประชมุ
คณะกรรมการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

7.3-1-5 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7.3-1-6 แผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) และแผนงบประมาณ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 
2556-2560 

7.3-1-7 แผนปฏิบติัการประจ าป ี
2556 เพือ่น าไปสู่แนวทางในการ
ปฏิบติังานด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 
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  2 มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
และการตัดสินใจตามพนัธกจิของ
สถาบนัโดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนการวิจัยการบริหารจัดการ
และการเงินและสามารถน าไปใชใ้น
การด าเนินงานประกนัคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการประยุกต์ใชร้ะบบ
สารสนเทศท่ีครอบคลุมพนัธะกจิด้านต่างๆของ
คณะดังนี ้

2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนคณะได้น า
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์Max 
Learn ระบบประเมินการเรียนการสอนระบบ
สารสนเทศนิสิตระบบเกรดออนไลน์และระบบ
มคอ. ออนไลน์ (7.3-2-1) ซ่ึงเปน็ระบบกลางของ
มหาวิทยาลัยเขา้มาชว่ยในการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย์และนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คณะยังได้มีการจัดท าโครงการส ารวจ
และปรับปรุงจุดบริการเครือขา่ยไร้สายภายใน
คณะ (7.3-2-2) เพิม่เติมอกีจ านวน 13 จุดซ่ึงได้
ด าเนินการเปน็ท่ีเรียบร้อยและสามารถใชง้านได้
เปน็อย่างดีและจัดท าโครงการพฒันาเว็บไซต์
ภาษาองักฤษหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ 
(7.3-2-3) เพือ่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลสารสนเทศ
ต่างๆแกน่ิสิตคณาจารย์และบคุลากรพร้อมท้ังจัด
โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการเพือ่พฒันา
ศักยภาพบคุลากรในการจัดท าเว็บไซต์ส าเร็จรูป 
Joomla (7.3-2-4) ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและองค์ความรู้ส่ือการเรียน
การสอนของคณาจารย์และบคุลากร 

2.2 ด้านการวิจัยคณะได้น าระบบฐานขอ้มูล
กลางด้านการวิจัยจากสถาบนัวิจัยและพฒันา
แหง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แกร่ะบบ
สืบค้นขอ้มูลงานวิจัย [KU-Forest] ระบบบริหาร
จัดการโครงการวิจัย [KUR] ระบบงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์มก. [KUR3] และระบบบริหาร
เงินอดุหนุนวิจัย [KURX] (7.3-2-5) เพือ่อ านวย
ความสะดวกท้ังยังส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์และบคุลากรในการพฒันางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพิม่ขึ้น 

2.3 ด้านการบริหารจัดการคณะได้น าระบบ
ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารคณะ 
(7.3-2-6) ซ่ึงเปน็ระบบท่ีใชเ้พือ่สะท้อนความ
คิดเหน็ของคณาจารย์และบคุลากรต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารคณะใหม้ีประสิทธิภาพ

7.3-2-1 ภาพหน้าจอระบบการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน ์Max 
Learn ระบบประเมินการเรียนการ
สอนระบบสารสนเทศนิสิตระบบ
เกรดออนไลน์และระบบมคอ. 
ออนไลน์ 

7.3-2-2 โครงการส ารวจและ
ปรับปรุงจุดบริการเครือขา่ยไร้สาย
ภายในคณะ 

7.3-2-3 โครงการพฒันาเว็บไซต์
ภาษาองักฤษหน่วยงานภายใน
คณะศึกษาศาสตร์ 

7.3-2-4 โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบติัการเพือ่พฒันาศักยภาพ
บคุลากรในการจัดท าเว็บไซต์
ส าเร็จรูป Joomla 

7.3-2-5 ภาพหน้าจอระบบสืบค้น
ขอ้มูลงานวิจัย [KU-Forest] ระบบ
บริหารจัดการโครงการวิจัย [KUR] 
ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
มก. [KUR3] และระบบบริหารเงิน
อดุหนุนวิจัย [KURX] 

7.3-2-6 ภาพหน้าจอระบบ
ประเมินผลการบริหารงานของ
ผู้บริหารคณะ 

7.3-2-7 ภาพหน้าจอเว็บไซต์e-
Office ส าหรับการบริหารจัดการ
งานของคณะ 

7.3-2-8 ภาพหน้าจอระบบการจอง
หอ้งประชมุออนไลน ์

7.3-2-9 ภาพหน้าจอระบบบริหาร
จัดการความรู้ 
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นอกจากนี้คณะยังได้ออกแบบและพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานได้แกร่ะบบ e-Office (7.3-2-7) 
ส าหรับการบริหารจัดการงานของคณะซ่ึงได้ถกู
ใชง้านและปรับปรุงมาโดยตลอดในฐานขอ้มูล
บคุลากรอาจารย์และบคุลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์สามารถเขา้ดูขอ้มูลส่วนตัวของ
ตนเองได้ประกอบด้วยขอ้มูลประวัติการรับ
ราชการประวัติการศึกษาประวัติเคร่ืองราชย์
อสิริยาภรณ์งานบริการวิชาการและงานวิจัย
บทความวิชาการอกีท้ังปจัจุบนัคณะได้มีการ
พฒันาระบบฐานขอ้มูล e-Office เพิม่เติมซ่ึง
ประกอบด้วยระบบย่อยภายในหลายระบบโดย
ในระยะแรกคณะได้ออกแบบและพฒันาระบบ
ย่อยท่ีมีชื่อว่า “ระบบการจองหอ้งประชมุ
ออนไลน์” (7.3-2-8) เพือ่ใชส้ าหรับการอ านวย
ความสะดวกในการตรวจสอบและก าหนดการ
จองหอ้งประชมุแบบออนไลน์ตลอดจนการ
พฒันา “ระบบบริหารจัดการความรู้” (7.3-2-9) 
เพือ่เปน็ศูนย์กลางในการน าองค์ความรู้และแนว
ปฏิบติัท่ีดี (Best practice) ของบคุลากรภายใน
คณะมาแลกเปล่ียนและเรียนรู้ร่วมกนัพร้อมท้ัง
การพฒันา “ระบบฐานขอ้มูลศิษย์เกา่ออนไลน”์ 
(7.3-2-10) เพือ่ใชแ้หล่งสารสนเทศในการ
ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมกจิกรรมของศิษย์เกา่
คณะตามล าดับในส่วนของระบบสารสนเทศเพือ่
การเรียนการสอนและการวิจัย 

2.4 ด้านการเงินคณะได้น าระบบฐานขอ้มูล
กลางด้านการเงินและพสัดุของมหาวิทยาลัย
ได้แกร่ะบบสารสนเทศทางด้านการเงินระบบ 
GFMIS และระบบ ERP (7.3-2-11) เขา้มาชว่ย
ในการด าเนินงานด้านการเงินและพสัดุท้ังนี้เพือ่
เปน็แนวทางการด าเนินงานเชน่เดียวกนักบัทาง
มหาวิทยาลัย   

7.3-2-10ภาพหน้าจอระบบ
ฐานขอ้มูลศิษย์เกา่ออนไลน ์

7.3-2-11ภาพหน้าจอระบบ
สารสนเทศทางด้านการเงินระบบ 
GFMIS และระบบ ERP  

      

  3 มีการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการประเมิน
ความพงึพอใจผู้ใชร้ะบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องทุกปอีย่างน้อยปลีะ 1 คร้ังท้ังนี้เพือ่ให้
การใหบ้ริการแกน่ิสิตคณาจารย์และบคุลากร
เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกบัความ
ต้องการของผู้ใชบ้ริการซ่ึงคณะมีวิธีการประเมิน
ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ริการโดยการเกบ็

7.3-3-1 ภาพหน้าจอ Home 
Page คณะศึกษาศาสตร์ท่ีมีการ
สอบถามความพงึพอใจผู้ใชบ้ริการ
และแบบสอบถามออนไลน ์

7.3-3-2 ผลการส ารวจความพงึ
พอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ปกีารศึกษา 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
รวบรวมขอ้มูลผ่านระบบ “แบบสอบถามความ
พงึพอใจผู้ใชร้ะบบสารสนเทศออนไลน”์(7.3-3-
1) โดยได้จัดท าไว้ท่ี Home Page ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ซ่ึงสามารถรายงานผลการประเมิน
ความพงึพอใจได้ทันที (7.3-3-2)  

2556 

  4 มีการน าผลการประเมินความพงึ
พอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้น าผลการประเมิน
ความพงึพอใจต่อระบบสารสนเทศของคณะ
ศึกษาศาสตร์ของนิสิตคณาจารย์และบคุลากรใน
ปกีารศึกษาท่ีผ่านมาโดยคณะได้น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขการใหบ้ริการระบบ
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอทุกปซ่ึีงในปท่ีีผ่านมา
(ปกีารศึกษา 2555) มีค าแนะน าและขอ้เสนอใน
การปรับปรุงเพิม่เติมจุดการกระจายสัญญาณ
อนิเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) พร้อมท้ังระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศใน Home Page ใหทั้นสมัยอยู่
เสมอ (7.3-4-1) ซ่ึงทางคณะได้ด าเนินการตาม
ขอ้เสนอแนะและค าแนะน าพร้อมท้ังได้มีการ
ออกแบบและพฒันารูปแบบ Homepage ของ
คณะศึกษาศาสตร์ใหม ่(7.3-4-2) เพือ่ใหก้ารจัด
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเปน็หมวดหมู่และพร้อมให้
ผู้ใชบ้ริการเขา้ถงึขอ้มูลได้ง่ายและสะดวกย่ิงขึ้น 

7.3-4-1 ผลการส ารวจความพงึ
พอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ปกีารศึกษา 
2555 

7.3-4-2 ภาพหน้าจอ Home 
Page คณะศึกษาศาสตร์ท่ีปรับปรุง
ใหม่ในปกีารศึกษา 2556  

  5 มีการส่งขอ้มูลผ่านระบบเครือขา่ย
ของหน่วยงานภายนอกท่ีเกีย่วขอ้ง
ตามท่ีก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ค านึงถงึความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
ความเจริญกา้วหน้าและใชง้านได้สะดวกมาก
ย่ิงขึ้นในปจัจุบนัซ่ึงคณะได้ด าเนินการจัดเตรียม
ระบบพืน้ฐานต่างๆโดยได้จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์แม่ขา่ย(Server) เพือ่การส ารอง
ขอ้มูลเว็บไซต์ระบบสารสนเทศต่างๆของคณะ
ศึกษาศาสตร์(7.3-5-1) ใหม้ีประสิทธิภาพในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลและการส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครือขา่ยไปยังหน่วยงานต่างๆเร่ิมมีความระบบ
และเปน็แนวปฏิบติัท่ีนิยมใชก้นัท่ัวไปซ่ึง
โครงสร้างพืน้ฐานของระบบสารสนเทศของคณะ
ศึกษาศาสตร์เองกม็ีศักยภาพท่ีเปน็สากลและ
พร้อมด าเนินการร่วมกนักบัเครือขา่ย
สถาบนัการศึกษาอืน่ๆได้เปน็อย่างดีคณะ
ศึกษาศาสตร์จึงมีแนวทางการปฏิบติัดังเชน่ท่ี
ผ่านมาส าหรับการส่งขอ้มูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือขา่ยของหน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้แกก่ารรายงานขอ้มูลผ่านระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษา (CHE 
QA online)และรายงานผ่านเครือขา่ยของ
คณะกรรมการการอดุมศึกษาโดยการส่งผ่าน

7.3-5-1 โครงจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพวิเตอร์แม่ขา่ย (Server) เพือ่
การส ารองขอ้มูลเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศต่างๆของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

7.3-5-2 ภาพหน้าจอการส่งขอ้มูล
ผ่านเครือขา่ยสกอ. (CHE QA 
online)  
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ขอ้มูลรายบคุคลด้านนิสิตบคุลากรและหลักสูตร
ในสถาบนัอดุมศึกษา (7.3-5-2)  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 5 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : คณะมีฐานขอ้มูลออนไลน์ท่ีหลากหลายเพือ่เสริมการเรียนการสอน พฒันาคณาจารย์และเพือ่การบริหาร
และการตัดสินใจตามพนัธกจิ แต่ควรกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใหม้ีการใชป้ระโยชน์จากฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่เพิม่มากขึ้น 
 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที ่7.4ระบบบริหารความเส่ียง  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 5 ขอ้ มีการด าเนินการ 6 ขอ้ 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเส่ียงโดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพนัธกจิหลักของสถาบนั
ร่วมเปน็คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 

เพือ่ใหก้ารด าเนินงานการบริหารความเส่ียง
ของคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบั
นโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะ
ศึกษาศาสตร์ตามค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์ท่ี 
518/2556 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2556 (7.4-1-1) 
โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะ

7.4-1-1 ค าส่ังคณะศึกษาศาสตร์ท่ี 
518/2556 เร่ืองแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
คณะศึกษาศาสตร์ลงวันท่ี 7 
ตุลาคมพ.ศ. 2556 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ศึกษาศาสตร์ประกอบด้วย 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ประธาน
กรรมการ 

2. รองคณบดีฝุายบริหารรองประธาน
กรรมการ 

3. รองคณบดีฝุายวิชาการกรรมการ 
4. รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการ 
5. รองคณบดีฝุายแผนและประกนัคุณภาพ

การศึกษากรรมการ 
6. รองคณบดีฝุายพฒันานิสิตกรรมการ 
7. หวัหน้าภาควิชาการศึกษากรรมการ 
8. หวัหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนวกรรมการ 
9. หวัหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

กรรมการ 
10. หวัหน้าภาควิชาพลศึกษากรรมการ 
11. หวัหน้าภาควิชาอาชวีศึกษากรรมการ 
12. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตฯกรรมการ 
13. หวัหน้างานบริการการศึกษากรรมการ 
14. หวัหน้างานบริหารและธุรการกรรมการ 
15. หวัหน้างานคลังและพสัดุกรรมการ 
16. หวัหน้าส านักงานเลขานุการคณะ

ศึกษาศาสตร์กรรมการและเลขานุการ 
17. หวัหน้างานนโยบายและแผนกรรมการ

และผู้ชว่ยเลขานุการ 
18. นางสาวธนวัลย์ ต้ังเสถยีรวงศา

กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
โดยใหค้ณะกรรมการชดุนี้มีอ านาจและ

หน้าท่ีดังนี ้
1. ด าเนินการบริหารความเส่ียงภายในคณะ

ศึกษาศาสตร์ใหส้อดคล้องกบันโยบายและแนว
ทางการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ด าเนินการวิเคราะหร์ะบปุจัจัยเส่ียงและ
จัดล าดับความส าคัญของปจัจัยเส่ียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

3. เสนอมาตรการจัดการความเส่ียงและ
จัดท าแผนบริหารความเส่ียงของคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

4. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานผล
การบริหารความเส่ียงรายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายในตามขอ้ 6 ของระเบยีบฯ
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรวมท้ังก าหนด
แนวทาง/ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ
คณะศึกษาศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงวิทยาเขตบางเขน 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

  

  2 มีการวิเคราะหแ์ละระบคุวามเส่ียง
และปจัจัยท่ีกอ่ใหเ้กดิความเส่ียง
อย่างน้อย 3 ด้านตามบริบทของ
สถาบนัตัวอย่างเชน่ 
- ความเส่ียงด้านทรัพยากร 
(การเงินงบประมาณระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร
สถานท่ี) 
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ของสถาบนั 
- ความเส่ียงด้านนโยบายกฎหมาย
ระเบยีบขอ้บงัคับ 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบติังานเชน่
ความเส่ียงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจัย
ระบบงานระบบประกนัคุณภาพ 
- ความเส่ียงด้านบคุลากรและ
ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบคุลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์
ภายนอก 
- อืน่ๆตามบริบทของสถาบนั 
 

จากการประชมุคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงคณะศึกษาศาสตร์ในการประชมุคร้ังท่ี 
1/2555 เมื่อวันท่ี 20 กนัยายนพ.ศ. 2555 มีมติ
เหน็ควรจัดท าแผนบริหารความเส่ียงคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 
ตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4-2-1)โดยการน า
ความเส่ียงจากแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2555 และจาก 
Shopping List 9 ด้านท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดท าไว้มา
พจิารณาท่ีประชมุได้ร่วมกนัวิเคราะหร์ะบคุวาม
เส่ียงประเมินความเส่ียงท้ังด้านโอกาสเกดิผล
กระทบระดับความเส่ียงและล าดับความเส่ียง
แล้วสามารถระบคุวามเส่ียงได้ดังนี(้7.4-2-
2)              

ด้านการเรียนการสอน 
1. ทักษะทางภาษาเพือ่การเผยแพร่ผลงาน

ของนิสิต 
2. นิสิตขาดความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์
3. นิสิตยังไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษในการ

ส่ือสารได้ดีเท่าท่ีควร 
ด้านการวิจัย 
1. จ านวนผลงานตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดับ

นานาชาติยังน้อย 
2. ขาดเอกสารรับรองการน าผลงานวิจัยไป

ใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชมุชน 

3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานของ
นิสิตยังไม่ชดัเจน 

7.4-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เร่ือง
นโยบายการบริหารความเส่ียง
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 

7.4-2-2 บนัทึกท่ีศธ 0513.10901/
ว.463 ลงวันท่ี 21 กนัยายน 2555 
เร่ืองการประเมินความเส่ียง
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 
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4. การประเมินผลส าเร็จของการใหทุ้นวิจัย

ยังไม่ชดัเจน 
5. ไม่มีผลงาน/นวัตกรรมท่ีสามารถย่ืนจด

สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร 
 
 
ด้านบริการวิชาการ 
1. การน าผลท่ีได้จากการบริการวิชาการมา

ใชใ้นการเรียนการสอนยังมีน้อย 
2. การน าผลท่ีได้จากการบริการวิชาการมา

ใชใ้นการวิจัยยังมีน้อย 
3. จ านวนผู้เขา้รับบริการทางวิชาการไม่

เปน็ไปตามเปาูหมาย              
ด้านการบริหาร 
1. ขาดการติดตามการน าความรู้และทักษะ

ท่ีได้รับการพฒันามาใชใ้นการปฏิบติังานท้ังของ
คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 

2. สัดส่วนของอาจารย์ในการด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดยัง
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนไม่เปน็ระบบ 

ด้านการเงินการบญัช ี
1. ขาดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. มีการด าเนินการกอ่นขออนุมัติ 
3. การขออนุมัติเงินทดรองราชการ

กะทันหนั 
4. ลูกหนี้เงินยืมไม่ช าระหนี้ตามก าหนด 
5. ระบบบญัชไีม่เหมาะสมกบัหน่วยงานและ

มีการเปล่ียนแปลงบอ่ย    
ด้านพสัดุ 
1. แผนการจัดหาพสัดุไม่สอดคล้องกบั

งบประมาณไม่เหมาะสมกบัระยะเวลาและไม่
ตรงกบัความต้องการของผู้ใช ้

2. การจัดซ้ือพสัดุไม่มีคุณภาพราคาแพง
ได้รับพสัดุไม่ทันต่อการใชง้าน 

3. การควบคุมดูแลพสัดุยังไม่เหมาะสม 
4. เจ้าหน้าท่ีตรวจรับพสัดุไม่ถกูต้องตาม

คุณลักษณะเกณฑ์ท่ีก าหนดเนื่องจากไม่มีความรู้ 
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ด้านระบบสารสนเทศ 
1. ขาดแผนการพฒันาระบบสารสนเทศ 
2. ระบบสารสนเทศใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นไม่

ถกูต้องไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใชม้ี
รูปแบบท่ียากต่อการใชง้าน 

3. อปุกรณ์เคร่ือง Server มีอายุการใชง้าน
นานไม่ทันสมัยด้อยประสิทธิภาพ 

4. ขาดบคุลากรด้านระบบสารสนเทศหรือ
บคุลากรไม่มีความรู้ความเขา้ใจด้านระบบ
สารสนเทศ 

ด้านความปลอดภัยต่อชวิีตและทรัพย์สิน 
1. มีความไม่ปลอดภัยของทรัพย์สิน 
2. มีความไม่ปลอดภัยของอาคาร 

  3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียงและ
จัดล าดับความเส่ียงท่ีได้จากการ
วิเคราะหใ์นขอ้ 2  

จากการวิเคราะหค์วามเส่ียงและปจัจัยความ
เส่ียงตามขอ้ 2 แล้วนั้นคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียงเพือ่น ามา
จัดท าแผนบริหารความเส่ียงคณะศึกษาศาสตร์
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 ต่อไป(7.4-3-1)  

7.4-3-1 แบบวิเคราะหแ์ละ
ประเมินความเส่ียงคณะ
ศึกษาศาสตร์ประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ 2556 

  4 มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง
ท่ีมีระดับความเส่ียงสูงและ
ด าเนินการตามแผน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดรายงานผลการ
บริหารความเส่ียงงวดระยะเวลา 1 ตุลาคม 
2555 ถงึ 30 กนัยายน 2556 และแผนบริหาร
ความเส่ียงประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย (7.4-4-1) และด าเนินการ
ตามแผน (7.4-4-2)  

7.4-4-1 บนัทึกท่ีศธ 
0513.10901/698 ลงวันท่ี 4 
ตุลาคม 2555 เร่ืองการบริหาร
ความเส่ียงคณะศึกษาศาสตร์
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 

7.4-4-2 บนัทึกท่ีศธ 
0513.10901/548 ลงวันท่ี 28 
มิถนุายน 2556 เร่ืองผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงคณะศึกษาศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

  5 มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงาน
ต่อสภาสถาบนัเพือ่พจิารณาอย่าง
น้อยปลีะ 1 คร้ัง 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 เปน็ระยะ  ๆ
(7.4-5-1 , 7.4-5-2 และ 7.4-5-3) และได้
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์เพือ่พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะ
เพือ่การพฒันาปรับปรุงต่อไป 

7.4-5-1 บนัทึกท่ีศธ 0513.10901/ 
ว 96 ลงวันท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2556 
เร่ืองการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 

7.4-5-2 บนัทึกท่ีศธ 0513.10901/ 
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(7.4-5-4)  ว 181 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2556 

เร่ืองการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 

7.4-5-3 บนัทึกท่ีศธ 0513.10901/ 
ว 498 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2556 เร่ืองการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 
2556 

7.4-5-4 บนัทึกท่ีศธ 0513.10901/ 
- ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2556 เร่ือง
การติดตามแผนบริหารความเส่ียง
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 

  6 มีการน าผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะหค์วาม
เส่ียงในรอบปถีดัไป 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการ
ติดตามแผนการบริหารความเส่ียงประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 แล้วนั้นงานนโยบายและ
แผนส านักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ได้
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2556 เพือ่เสนอ
ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะเพือ่
การพฒันาปรับปรุงต่อไปนั้นจากการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะศึกษาศาสตร์ในการ
ประชมุคร้ังท่ี 11/2555 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 ได้ใหข้อ้เสนอแนะในโครงการพฒันา
ทักษะทางภาษาองักฤษของนิสิตปริญญาตรีและ
บณัฑิตศึกษา (7.4-6-1) ดังนี ้

1. ใหค้ณะกรรมการวิชาการด าเนินการ
รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัรายวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอนเปน็ภาษาองักฤษในแต่ละหลักสูตรอย่าง
น้อย 1 รายวิชาต่อ 1 หลักสูตรจากขอ้มูลท่ีเคย
รวบรวมไว้และท าการส ารวจใหม่เพิม่เติมพร้อม
ท้ังหารือความเปน็ไปได้ในการจัดการเรียนการ
สอนเปน็ภาษาองักฤษในรายวิชาหรือหลักสูตรท่ี
เหมาะสมเพือ่น าเสนอต่อคณะต่อไป 

2. ใหค้ณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดการ
ความรู้เกีย่วกบัการจัดการเรียนการสอนเปน็
ภาษาองักฤษจากอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ท่ี
เคยจัดในรายวิชาเกีย่วกบัวิธีการท่ีท าแล้วประสบ
ความส าเร็จและปญัหาอปุสรรคในการ

7.4-6-1 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 11/2555 เมื่อ
วันพธุท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 

7.4-6-2 บนัทึกท่ีศธ 
0513.10119/16069 ลงวันท่ี 30 
กนัยายน 2556 เร่ืองนโยบายและ
แผนการด าเนินงานบริหารความ
เส่ียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2557 
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ด าเนินการ 

3. ใหค้ณะกรรมการวิเทศสัมพนัธ์ดูแลและ
ด าเนินการเกีย่วกบั website ภาษาองักฤษของ
คณะศึกษาศาสตร์และโทรทัศน์จอแบนวงจรปดิ 

4. ใหค้ณะกรรมการศูนย์การศึกษาเชงิ
หรรษาจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมบรรยากาศการใช้
ภาษาองักฤษอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ังเชน่พา 
Visiting Professor ไปเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆพร้อมกบันิสิตท่ีสนใจเพือ่ฝึกฝนการใช้
ภาษาองักฤษหรือจัดกจิกรรมส่งเสริม
ภาษาองักฤษอืน่ๆในศูนย์การศึกษาเชงิหรรษา 

5. ใหอ้าจารย์ท่ีได้รับทุนพฒันาอาจารย์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ไปต่างประเทศและกลับ
มาแล้วได้เสนอโครงการเพือ่พฒันาการใช้
ภาษาองักฤษของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์   

ส าหรับการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง
ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2557 คณะ
ศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการตามนโยบายและ
แผนการด าเนินงานบริหารความเส่ียง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยได้ด าเนินการวิเคราะหป์ระเมิน
ความเส่ียงและควบคุมภายในตามแนวทางคู่มือ
การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรและจาก 
Shopping List 9 ด้านท่ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดท าไว้มา
พจิารณาประกอบกบัการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในมาพจิารณาด้วย (7.4-6-2)   

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

5 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

6 ขอ้ 6 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที ่๗.๑๓   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้คะแนนการประเมนิผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต่งต้ัง  (คะแนนเต็ม๕ ) 
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
ผลการประเมินตนเอง  

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ จ านวนยนืยนัของ
สถาบัน 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัแต่งต้ัง (คะแนน
เต็ม๕)  

4.75 4.75 

ตัวต้ัง= 4.750 ตัวหาร = 1.000  ผลลัพธ์ = 4.750 
รายการหลกัฐาน  
๗.๑๓-๑  บันทึกข้อความท่ีศธ .0513.10102/6903 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม  2557 เร่ืองผลประเมนิตัวบ่งชี้ท่ี  13 การ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหาร  (คณบดีผู้อ านวยการสถาบันและผู้อ านวยการส านัก ) 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

ค่าคะแนน 4.00 3.550 3.55 ไม่บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ค่าคะแนน 4.00 4.750 4.75 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

ค่าคะแนน 4.00 4.750 4.75 บรรลุเปาูหมาย 
 

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที ่7 

จุดแข็ง :  มกีารจัดการความรู้ท่ีพฒันาขึ้นเป็นระบบ และมกีารด าเนินการสม่ าเสมอ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง : - 

จุดทีค่วรพัฒนา : ควรจัดท าแผนการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : การจัดโครงการการจัดการความรู้ ( KM) ควรจัดเป็นรูปโครงการท่ีอยู่ในแผนของ
คณะ และมโีครงการย่อยท่ีจะจัดการความรู้ให้ตรงกบัภารกจิของบุคลากรในแต่ละส่วน 

วิธปีฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  - 
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องค์ประกอบที ่8การเงินและงบประมาณ  
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กรท่ีเน้นความรับผิดชอบแบบธรรมาภิบาล 
วางแผนและจัดสรรงบประมาณพร้อมปัจจัยเกือ้หนุนท่ีค านึงถึงความคุ้มค่า และการเสริมสร้างรายได้ เน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมลูเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด าเนินการโดย
จัดท าและรวบรวมข้อมลูทางการเงิน ท่ีมาของแหล่งเงินงบประมาณและเงินรายได้ สามารถใช้เงินตรงตามแผนเพือ่
ส่งเสริมการบริหารด้านการเงินครบวงจรโดยการแสวงหาระดมเงินทุนจากการให้บริการเช่าพืน้ท่ี เพือ่น าข้อมลูมาท า
งบประมาณประจ าปีอย่างมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส มวิีนัยทางการเงิน โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ส่งเสริมการบริหารด้าน
การเงินครบวงจร อย่างประสิทธิภาพ  

 ส าหรับผลการประเมนิในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมากรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 6 ขอ้ มีการด าเนินการ 7 ขอ้ 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  
กก. ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ี
สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ
สถาบนั 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ.2555-2559 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการองค์กรท่ี
เน้นความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบ
ธรรมาภิบาลวางแผนและจัดสรรงบประมาณ
พร้อมปจัจัยเกือ้หนุนท่ีค านึงถงึความคุ้มค่าและ
การเสริมสร้างรายได้เน้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบฐานขอ้มูลเพือ่การบริหาร
และการตัดสินใจโปร่งใสตรวจสอบได้ด าเนินการ
โดยจัดท าและรวบรวมขอ้มูลทางการเงินท่ีมา

8.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 
2555-2559 

8.1-1-2 เอกสารบริหารเงิน
งบประมาณประจ าป ี2556 

8.1-1-3 กลยุทธ์ทางการเงินคณะ
ศึกษาศาสตร์ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
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กก. ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ของแหล่งเงินงบประมาณและเงินรายได้สามารถ
ใชเ้งินตรงตามแผนเพือ่ส่งเสริมการบริหารด้าน
การเงินครบวงจรโดยการแสวงหาระดมเงินทุน
จากการใหบ้ริการเชา่พืน้ท่ีเพือ่น าขอ้มูลมาท า
งบประมาณประจ าปอีย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
มีวินัยทางการเงินโดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริม
การบริหารด้านการเงินครบวงจรอย่าง
ประสิทธิภาพ (8.1-1-1, 8.1-1-2 และ 8.1-1-3)  

  2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงินหลักเกณฑ์การจัดสรรและ
การวางแผนการใชเ้งินอย่างมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

คณะศึกษาศาสตร์จัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงินโดยการแสวงหางบประมาณ
และแหล่งทุนจากการใหบ้ริการเชน่เชา่พืน้ท่ีและ
รายได้อืน่ท่ีมาสนับสนุนรวมถงึเงินรายได้จาก
การบริจาค (8.1-2-1) เพือ่รองรับการบริหาร
ภารกจิของหน่วยงานในทุกด้านมีการจัดสรร
งบประมาณตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด (8.1-2-2) 
และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหเ้หมาะสมใน
สถานการณ์ปจัจุบนั (8.1-2-3) จัดท าแผนการใช้
เงินโดยมีระเบยีบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า
ด้วยเงินรายได้พ.ศ.2545 (8.1-2-4) ซ่ึงก าหนด
หลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินประเภทรายรับ-
รายจ่ายเปน็แนวทางปฏิบติัในการบริหารจัดการ
ท่ีชดัเจนมีเงินส ารองจ่ายในวงเงินไม่เกนิ 10 % 
ของเงินรายได้หน่วยงานเพือ่ใหค้ณะ
ศึกษาศาสตร์มีสภาพคล่องในการหมุนเวียนเงิน
เพือ่ใชจ้่ายและรายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้
ผู้บริหารทราบเปน็ปจัจุบนัทุกวันมีการจัดท างบ
พสูิจน์ยอดความถกูต้องระหว่างบญัชรีายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์กบัทะเบยีนคุมเงินฝากธนาคารเงิน
รายได้คณะศึกษาศาสตร์ประจ าทุกเดือน(8.1-2-
5) และจัดท างบกระทบยอดเงินฝากกองคลัง
ระหว่างเงินรับฝากคลังระดับคณะ (แยกตามมิติ
หน่วยงาน) กบัเงินฝากคลังเปน็ประจ าทุกเดือน 
(8.1-2-6) โดยรายงานใหผู้้บริหารทราบทุกเดือน
และมีการกระทบยอดกบับญัชเีงินรับฝากของ
ภาควิชาและโครงการพเิศษโรงเรียนสาธิตฯ
โครงการศูนย์การศึกษาและพฒันาการจัด
การศึกษาพเิศษ “คุณพุม่” เพือ่ความถกูต้อง
โปร่งใส (8.1-2-7)  

8.1-2-1 รายได้จากเงินบริจาค 

8.1-2-2 เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณประจ าป ี

8.1-2-3 การปรับปรุงการจัดสรร
เงินใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์
ปจัจุบนั 

8.1-2-4 ระเบยีบรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 
2545 

8.1-2-5 งบพสูิจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคารเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

8.1-2-6 งบกระทบยอดเงินฝาก
กองคลัง 

8.1-2-7 เงินนอกงบประมาณ
คงเหลือประจ าปงีบประมาณ 
2556 

  3 มีงบประมาณประจ าปท่ีีสอดคล้อง
กบัแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกจิ
และการพฒันาสถาบนัและ
บคุลากร 

คณะศึกษาศาสตร์จัดท างบประมาณ
ประจ าป ี2556 ท่ีสอดคล้องกบัพนัธกจิสนับสนุน
ด้านวิชาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้าน
กจิกรรมนิสิตและพฒันาบคุลากรเชน่โครงการ
สัมมาทิฐิโครงการศึกษาดูงานของคณะ

8.1-3-1 รายงานการประชมุ 

8.1-3-2 โครงการจัดการความรู้ 

8.1-3-3 คู่มือและขั้นตอนการ

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
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กก. ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ศึกษาศาสตร์ โครงการจัดการความรู้มีการ
ประชมุร่วมปรึกษาหารือระดมสมองในการ
พฒันางาน (8.1-3-1, 8.1-3-2) ซ่ึงการ
ด าเนินงานตามโครงการชว่ยพฒันาคณะ
ศึกษาศาสตร์ใหม้ีผลการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยการลดขั้นตอนการท างานคู่มือ
และขั้นตอนการปฏิบติังาน (8.1-3-3) เสนอ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะและได้
ด าเนินการใชเ้งินเปน็ไปตามแผนงบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ (8.1-3-4, 8.1-3-5 และ 8.1-3-6)  

ปฏิบติังาน 

8.1-3-4 เอกสารบริหารเงิน
งบประมาณประจ าป ี2556 

8.1-3-5 รายงานผลการด าเนินงาน
งบประมาณเงินรายได้รายไตรมาส
พ.ศ.2556 

8.1-3-6 รายงานการใชเ้งินตาม
แผนงบประมาณประจ าป ี2556 

  4 มีการจัดท ารายงานทางการเงิน
อย่างเปน็ระบบและรายงานต่อ
สภาสถาบนัอย่างน้อยปลีะ 2 คร้ัง 

คณะศึกษาศาสตร์จัดท ารายงานฐานะ
ทางการเงินเงินรายได้อย่างเปน็ระบบครบถว้น
ตามมาตรฐานการบญัชภีาครัฐประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะทางการเงิน (8.1-4-1) งบรายได้-
ค่าใชจ้่าย (8.1-4-2) รายงานลูกหนี้เงินรายได้เงิน
ส ารองจ่าย 10% (8.1-4-3) รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน (8.1-4-4) เงินงบประมาณแผ่นดิน
และเร่งรัดการเบกิจ่าย (8.1-4-5) เพือ่น าเสนอ
ผู้บริหารเปน็ประจ าทุกเดือน 

8.1-4-1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
ป ี2556 

8.1-4-2 งบรายได้-ค่าใชจ้่าย
ประจ าป ี2556 

8.1-4-3 รายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 

8.1-4-4 รายงานลูกหนี้เงินรายได้ 

8.1-4-5 รายงานเงินงบประมาณ
แผ่นดินประจ าป ี2556 

  5 มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใชใ้น
การวิเคราะหค่์าใชจ้่ายและ
วิเคราะหส์ถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบนัอย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตร์มีการน าขอ้มูลทาง
การเงินไปใชใ้นการวิเคราะหค่์าใชจ้่ายและ
วิเคราะหส์ถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องรายไตรมาสโดยน า
รายรับ-รายจ่ายมาวิเคราะหก์ารใชเ้งิน
งบประมาณเปน็ไปตามแผนการใชเ้งินรวมท้ัง
การปรับเปล่ียนแผนการใชจ้่ายประจ าปนี าขอ้มูล
ทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะหส์ถานะทาง
การเงินและความมั่นคงรวมท้ังขอ้มูลในส่วนการ
วิเคราะหก์ารเบกิจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และใชเ้ปน็ขอ้มูลการติดตามเร่งรัดหน่วยงานใน
การด าเนินการเบกิจ่าย (8.1-5-1, 8.1-5-2 และ 
8.1-5-3) และเร่งรัดการส่งใชเ้งินยืมจากลูกหนี้
เงินรายได้เงินส ารองจ่าย 10% เพือ่ด าเนินการ
เบกิจ่ายใหถ้กูต้องครบถว้น 

8.1-5-1 การวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานงบประมาณรายรับ
รายจ่าย 

8.1-5-2 เอกสารเร่งรัดการเบกิ
จ่ายเงินรายได้ 

8.1-5-3 เร่งรัดการส่งใชคื้นเงินยืม
จากลูกหนี ้

  6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอกท าหน้าท่ีตรวจติดตามการ
ใชเ้งินใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบและ
กฎเกณฑ์ท่ีสถาบนัก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการตรวจสอบ
บญัชโีดยมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ผู้ตรวจสอบภายในเขา้มาร่วมในการตรวจสอบ

8.1-6-1 ค าส่ังมก. ท่ี 2317/2556 
ลว. 31 กรกฎาคม 2556 เร่ือง
แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของคณะ
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กก. ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
บญัชด้ีวยเพือ่ความชดัเจนและถกูต้อง (8.1-6-1) 
นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์ได้เชญิผู้ตรวจสอบ
บญัชภีายนอกท าหน้าท่ีตรวจติดตามการใชเ้งิน
ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด (8.1-6-2) อนึ่งโครงการ
ภาคพเิศษทุกโครงการได้รับการตรวจสอบบญัช/ี
งบดุลจากผู้ตรวจสอบบญัชภีายนอกทุกส้ิน
ปงีบประมาณ 

ศึกษาศาสตร์ 

8.1-6-2 หนังสือเร่ืองเสนอราคา
ตรวจสอบงบการเงินรอบปส้ิีนสุด
วันท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทั
ส านักงานตรวจสอบบญัชพี.ีเอ.เค. 
จ ากดั 

  7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผล
การใชเ้งินใหเ้ปน็ไปตามเปาูหมาย
และน าขอ้มูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชใ้นการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

โดยการน าระบบอเิล็กทรอนิกส์มาใชใ้น
การด าเนินงานได้แกร่ะบบงบประมาณ 
(BUDGET) ซ่ึงเปน็ระบบในการจัดเกบ็ขอ้มูลการ
เบกิจ่ายงบประมาณแผ่นดินแยกตามแผนงาน
หน่วยงานท าใหส้ะดวกรวดเร็วสามารถฟืน้คืน
ขอ้มูลได้ง่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น า
โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการบญัช ี
(ERP) ได้แกบ่ญัชเีจ้าหนี้บญัชลูีกหนี้บญัชแียก
ประเภทบญัชธีนาคารบญัชเีดินสะพดัการบริหาร
สินทรัพย์ถาวรและการบริหารสินค้าคงคลังซ่ึง
สามารถจัดท ารายงานฐานะทางการเงินวิเคราะห์
งบการเงินใหผู้้บริหารจัดท าตารางเปรียบเทียบ
รายรับรายจ่ายท้ังเงินงบประมาณและเงินรายได้
คณะศึกษาศาสตร์ (8.1.7-1 และ 8.1.7-2) 
จัดท ารายงานค่าสาธารณูปโภค(8.1-7-3) และ
รายงานการใชวั้สดุ (8.1-7-4, 8.1-7-5 และ 8.1-
7-6) เปน็ขอ้มูลระบบสารสนเทศเพือ่ใชใ้นการ
วางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร (8.1-7-7, 
8.1-7-8, 8.1-7-9)  

8.1-7-1 ตารางเปรียบเทียบ
รายรับ-รายจ่ายเงินรายได้คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

8.1-7-2 ตารางเปรียบเทียบ
รายรับ-รายจ่ายเงินงบประมาณ 

8.1-7-3 รายงานค่าสาธารณูปโภค
ประจ าป ี2556 

8.1-7-4 รายงานการใชวั้สดุ
ประจ าป ี2556 

8.1-7-5 รายงานวัสดุส านักงาน
คงเหลือประจ าเดือน  

8.1-7-6 รายงานวัสดุงานบา้น
คงเหลือประจ าเดือน 

 

8.1-7-7 รายละเอยีดยอดเงิน
คงเหลืองบประมาณป ี2556 

8.1-7-8 วิเคราะหง์บการเงิน (งบ
ดุลณวันท่ี 30 กนัยายน 2556) 

8.1-7-9 รายงานเงินนอก
งบประมาณประจ าปงีบประมาณ 
2556 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  
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กก. ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

7 ขอ้ 7 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที ่8  
จุดแข็ง : คณะมศัีกยภาพสูงในการจัดหารายได้ทางการเงิน ตลอดจนมกีารจัดท ารายงานและรายงานสถานะการเงิน
เป็นรายเดือน/รายไตรมาส ท าให้คณะสามารถด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  ควรมกีารก าหนดแนวทางการจัดสรรเงินตามยุทธศาสตร์ของคณะในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
จุดทีค่วรพัฒนา  : -  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  - 
วิธปีฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม(ถ้ามี) :   - 

องค์ประกอบที ่9ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์มกีารขับเคล่ือนการด าเนินงานประกนัคุณภาพท้ัง
องค์กรด้วยกระบวนการ PAR-PDCA (Participatory – PDCA) ซ่ึงเป็นการด าเนินงานท่ีคณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน และนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะต้ังแต่ขั้นการ
วางแผนการด าเนินงาน (P)การด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด (D)มกีารควบคุม ติดตามการด าเนินงาน การตรวจสอบ
และประเมนิผลการด าเนินงาน (C)และการจัดท ารายงานการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานตามผลการประเมนิ ( A) 
ผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ได้เห็นความส าคัญของการประกนัคุณภาพจึง ได้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการประกนั
คุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ เพือ่ท าหน้าท่ีเชื่อมโยงการด าเนินงานประกนัคุณภาพระหว่างคณะและหน่วยงานภายใน
ทุกระดับ  

 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.98 ผล
ประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.45 ผลประเมนิได้
คุณภาพระดับดีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ขอ้ มีการด าเนินการ 2 

หรือ 3 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 

5 ขอ้หรือ 6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 7 หรือ 

8 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 9 ขอ้ 

ผลการประเมินตนเอง  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(การประเมินตนเอง = ตน / การประเมินของคณะกรรมการ = กก)  

กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัพนัธกจิและพฒันาการ
ของสถาบนัต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการ
ตามระบบท่ีก าหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีการด าเนินงาน
ตามระบบกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายในท่ีสอดคล้องกบันโยบายการ
ประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย(9.1-1-
1) อย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือ
จากคณาจารย์และบคุลากรเปน็อย่างดีมี
การจัดท าแผนการประกนัคุณภาพ
ภายในท้ังในระดับคณะภาควิชาและ
ส านักงานเลขานุการ(9.1-1-2) มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในคณะศึกษาศาสตร์ (9.1-1-3) มี
การประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชาในทุกปกีารศึกษามีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (9.1-1-4) มี
การน าผลจากการประเมินคุณภาพมา
ประกอบการจัดท าแผนการพฒันา
ปรับปรุงคณะศึกษาศาสตร์ (9.1-1-5) 
และมีกระบวนการประกนัคุณภาพในทุก
กจิกรรมและทุกโครงการตาม
กระบวนการ PDCA ท าใหเ้กดิการ
พฒันาปรับปรุงการด าเนินงานของคณะ
ศึกษาศาสตร์ใหม้ีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 

9.1-1-1 คู่มือตัวบง่ชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายในส าหรับคณะวิชาปี
การศึกษา 2554 และปกีารศึกษา 2555 
และส าหรับส านักงานเลขานุการคณะป ี
2556 

9.1-1-2 แผนการประกนัคุณภาพภายใน
ท้ังในระดับคณะภาควิชาและส านักงาน
เลขานุการ 

9.1-1-3 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ และก าหนดการประเมิน
คุณภาพภายในปกีารศึกษา 2556 

9.1-1-4 รายงานการประเมินตนเองของ
คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาส านักงาน
เลขานุการคณะ และโรงเรียนสาธิตแหง่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9.1-1-5 แผนพฒันาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

  2 มีการก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเร่ืองการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบนั 

คณะศึกษาศาสตร์ด าเนินงานตาม
ระบบประกนัคุณภาพเพือ่ใหก้าร
ปฏิบติังานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงสุดซ่ึงเปน็ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ใน
การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
(9.1-2-1) โดยการด าเนินงานประกนั
คุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์นั้นเปน็
ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงท่ี
ประกอบด้วยคณบดีและรองคณบดี
ตลอดจนผู้ชว่ยคณบดีโดยคณบดีและ
รองคณบดีฝุายแผนและประกนัคุณภาพ
ได้ดูแลรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพใน
ภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ส่วนรอง
คณบดีและผู้ชว่ยคณบดีดูแลรับผิดชอบ
การประกนัคุณภาพในองค์ประกอบท่ี
เกีย่วขอ้งกบังานในภาระหน้าท่ี (9.1-2-

9.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

9.1-2-2 แผนพฒันาและปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ 

9.1-2-3 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพภาควิชา 

9.1-2-4 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์  

9.1-2-5 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพคณะ
ศึกษาศาสตร์คร้ังท่ี 4/2556 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://edu.ku.ac.th/report_access.php
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
2) ส่วนการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ในระดับภาควิชาและส านักงาน
เลขานุการคณะนั้นมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการในระดับภาควิชาและ
ส านักงานเลขานุการคณะเพือ่ด าเนินงาน
ในเร่ืองของการประกนัคุณภาพ (9.1-2-
3) นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์ได้
มอบหมายใหง้านนโยบายและแผนเปน็
หน่วยงานกลางในการจัดท าแผนการ
ประกนัคุณภาพภายในการจัดกจิกรรม
การประกนัคุณภาพการศึกษาการ
รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศส่วนกลางและ
การประสานงานตรวจสอบคุณภาพ
ภายในท้ังยังมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์ (9.1-
2-4) ท่ีประกอบด้วยผู้แทนจากทุก
ภาควิชาเพือ่ท าหน้าท่ีประสานงานวาง
แผนการจัดเกบ็และมีส่วนร่วมใหก้าร
แสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัวิธีด าเนินการ
ประกนัคุณภาพท้ังในระดับคณะและ
ภาควิชา (9.1-2-5)  

  3 มีการก าหนดตัวบง่ชี้เพิม่เติมตามอตั
ลักษณ์ของสถาบนั 

คณะศึกษาศาสตร์ก าหนดอตั
ลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์คือ  “ส านึกดี
มุ่งมั่นสร้างสรรค์สามัคคี” และก าหนด
เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์คือ  
“คณะศึกษาศาสตร์มุ่งผลิตบณัฑิตใหม้ี
จิตวิญญาณความเปน็ครูเชี่ยวชาญการ
สอนและการวิจัย” (9.1-3-1) (9.1-3-2)  

9.1-3-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานศึกษาอตัลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์  

9.1-3-2 รายงานการศึกษาอตัลักษณ์
คณะศึกษาศาสตร์ 

  4 มีการด าเนินงานด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น
ประกอบด้วย 1) การควบคุมติดตาม
การด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปท่ีีเปน็
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบนัและส านักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาตามก าหนดเวลาโดย
เปน็รายงานท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษาก าหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถาบนั 

คณะศึกษาศาสตร์มีการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานประกนัคุณภาพท้ังองค์กร
ด้วยกระบวนการ PAR-PDCA 
(Participatory – PDCA) ซ่ึงเปน็การ
ด าเนินงานท่ีคณาจารย์บคุลากรสาย
สนับสนุนและนิสิตของคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้เขา้มามีส่วนร่วมใน
กจิกรรมและโครงการต่างๆของคณะ
ต้ังแต่ขั้นการวางแผนการด าเนินงาน (P) 
การด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด (D) มี
การควบคุมติดตามการด าเนินงานการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานIและการจัดท ารายงานการ
พฒันาปรับปรุงการด าเนินงานตามผล
การประเมิน (A) ท้ังนี้โดยการพจิารณา

9.1-4-1 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

9.1-4-2 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140730112933_2556.pdf
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140730112933_2556.pdf
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
จากท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าคณะ 
(9.1-4-1) โดยมีการรายงานท่ีขอ้มูล
ครบถว้นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาก าหนดใน CHE QA 
Online และได้ก าหนดแผนพฒันา
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยผ่าน
ความเหน็ชอบจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ (9.1-4-2)  

  5 มีการน าผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างานและส่งผลใหม้ีการพฒันาผล
การด าเนินงานตามตัวบง่ชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบง่ชี้ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้น าผลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมา
จัดท าแผนพฒันาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ (สปค.01) และด าเนินการตาม
แผนได้ครบถว้นในทุกตัวบง่ชี ้(9.1-5-1)  

9.1-5-1ผลการด าเนินงานพฒันา
ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินฯในรอบปี
การศึกษา 2555 

  6 มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูล
สนับสนุนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดใหม้ีระบบ
สารสนเทศต่างๆอนัได้แกร่ะบบ
สารสนเทศการจัดการเรียนการสอน
ระบบสารสนเทศนิสิตอาจารย์
ผลงานวิจัยงานการเงินซ่ึงสามารถเขา้
สืบค้นได้ด้วยระบบ Online ใน 
website ของคณะศึกษาศาสตร์  
www.edu.ku.ac.th (9.1-6-1)  

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

  7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การประกนัคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใชบ้ณัฑิตและ
ผู้ใชบ้ริการตามพนัธกจิของสถาบนั 

ส าหรับนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์
ได้รับการพฒันาใหใ้ชก้ระบวนการ
ประกนัคุณภาพในการด าเนินงานโดย
ผ่านกระบวนการ PDCA ในการจัดท า
แผนกจิกรรมโครงการด าเนินงานและ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพือ่ให้
ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
(9.1-7-1) ในส่วนการด าเนินงานของ
คณะโดยเฉพาะสารสนเทศของคณะท่ี
จัดท าไว้บริการบน website นั้นคณะ
ศึกษาศาสตร์เปดิโอกาสใหผู้้มีส่วนได้
ส่วนเสียท้ังนิสิตผู้ใชบ้ณัฑิตและ
ผู้ใชบ้ริการของส านักงานเลขานุการ
คณะซ่ึงเปน็หน่วยงานกลางท่ีบริการของ
คณะได้เขา้มามีส่วนร่วมในการประเมิน
และการใหค้วามคิดเหน็ในการ
ด าเนินงานตามพนัธกจิของคณะและน า
ขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะดังกล่าวมา
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
(9.1-7-2) นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์

9.1-7-1 เอกสารการประเมินโครงการ
ของฝุายพฒันานิสิต 

9.1-7-2 ผลการประเมินความพงึพอใจ
ในการใหบ้ริการของส านักงาน
เลขานุการคณะ 

9.1-7-3 ผลการประเมินระบบ
สารสนเทศคณะศึกษาศาสตร์ 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://edu.ku.ac.th/default.php
http://www.edu.ku.ac.th/
http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20140715122725_9-1-7-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ได้ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินความพงึ
พอใจระบบสารสนเทศของคณะเพือ่
คณะจะได้น าผลประเมินนั้นมาปรับปรุง
การด าเนินงานต่อไป (9.1-7-3)  

  8 มีเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
การประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบนัและมีกจิกรรมร่วมกนั 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมลง
นามความร่วมมือเครือขา่ยการประกนั
คุณภาพการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัย
เครือขา่ย 8 แหง่ได้แกม่หาวิทยาลัยศรี
ปทุมมหาวิทยาลัยเกริกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชปูถมัภ์มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยมหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์
และมหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิตซ่ึงได้มีพธีิ
ลงนามและร่วมกจิกรรมทางวิชาการเมื่อ
วันท่ี 25 มีนาคม 2554 ณมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม (9.1-8-1) และได้ตกลงมีความ
ร่วมมือเครือขา่ยการประกนัคุณภาพ
การศึกษากบัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ยังได้มีกจิกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีการลง
นามท าความตกลงร่วมมือเปน็เครือขา่ย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษากบัคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยมีพธีิลงนาม
กนัในวันท่ี 2 พฤษภาคม  2557 (9.1-8-
2) และมีกจิกรรมร่วมกนัในวันท่ี 2 
พฤษภาคม 2557 และในวันท่ี 21 
พฤษภาคมนั้นคณะกรรมการประกนั
คุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เดินทางไป
ท ากจิกรรมร่วมกนัณมหาวิทยาลัย
รามค าแหงนอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร์
ได้เปน็สมาชกิของสภาคณบดี
ศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์แหง่ประเทศ
ไทยโดยมีกจิกรรมการประชมุสัมมนา
ร่วมกนัในทุก 2 เดือน (9.1-8-3)  

9.1-8-1 เอกสารการเขา้ร่วมเครือขา่ย
ประกนัคุณภาพ 

9.1-8-2 โครงการความร่วมมือด้านการ
ประกนัคุณภาพกบัมหาวิทยาลัย
รามค าแหงหนังสือขออนุญาตศึกษาดู
งานระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
และสร้างเครือขา่ยการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

9.1-8-3 เอกสารของสภาคณบดี
ศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ 

  9 มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงาน
พฒันาขึ้นและเผยแพร่ใหห้น่วยงานอืน่
สามารถน าไปใชป้ระโยชน ์

กระบวนการประกนัคุณภาพ
ภายในของคณะศึกษาศาสตร์ท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งในทุก
ระดับและเปน็ไปตามกระบวนการ PAR-
PDCA โดยมีการด าเนินการอย่าง

9.1-9-1 สารศึกษาศาสตร์ปท่ีี  19 ฉบบัท่ี 
3 หน้า 5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00100/&#3607;&
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ต่อเนื่องกอ่ใหเ้กดิผลการด าเนินงานของ
คณะศึกษาศาสตร์บรรลุผลตาม
เปาูหมายและพนัธกจิส่วนในป ี2557 นี้
คณะอาจารย์และบคุลากรด้านประกนั
คุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เขา้ศึกษาดู
งานเกีย่วกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการประกนั
คุณภาพด้านหลักสูตรและการจัดท า
เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษา (มคอ.) ของคณะ
ศึกษาศาสตร์เพือ่น าความรู้ไปใชต่้อไป 
(9.1-9-1)  

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

9 ขอ้ 9 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

9 ขอ้ 9 5.00 บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

9 ขอ้ 8 4.00 ไม่บรรลุเปาูหมาย 
 

 
ตัวบ่งช้ีที ่๙.๑๕   ผลประเมนิการประกนัคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกดั  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  
ใช้คะแนนผลการประเมนิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกดั  
เกณฑ์มาตรฐาน เชิงปริมาณ  
รายการหลกัฐาน  
๙.๑๕-๑แบบรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้สกอ . ประจ าปีการศึกษา 2556 (ป. 1) คณะศึกษาศาสตร์  
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีทีแ่ลว้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

4.51 (ผลรวมคะแนนประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา 4.80 บรรลุเปาูหมาย 
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ภายในโดยต้นสังกดั=4.804/จ านวนป ี=1ป)ี=4.804 
 

ผลการประเมินตนเองปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

4.51 
(ผลรวมคะแนนประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยต้นสังกดั=4.952/จ านวนป ี=1ป)ี=4.952 

4.95 บรรลุเปาูหมาย 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย 

4.51 (ผลรวมคะแนนประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยต้นสังกดั=4.908/จ านวนป ี=1ป)ี=4.908 

4.91 บรรลุเปาูหมาย 
 

 

 
 

 
 
 
 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที ่9  
จุดแข็ง : มเีครือข่ายความร่วมมอืด้านประกนัคุณภาพท่ีกว้างขวาง  
แนวทางเสริมจุดแข็ง :  - 
จุดทีค่วรพัฒนา :  

1. คณะควรน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษามาพฒันาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี้  

2. คณะมกีระบวนการประกนัคุณภาพภายในท่ีต่อเนื่องและมส่ีวนร่วมแต่ต้องคัดสรรหาแนวปฏิบัติท่ีดีและ
เด่นชัดจนมหีน่วยงานอืน่น าไปปฏิบัติตาม  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง :  

1. คณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลประเมนิจากการประกนัคุณภาพในแต่
ละปีไปวิเคราะห์แผนพฒันาคุณภาพร่วมกบัคณะกรรมการประจ าคณะ เพือ่พจิารณาปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดย
ก าหนดเปูาหมายให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ  

2. คณะควรจัดท าการวิจัยสถาบัน ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาและน าผลไปพฒันางานด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะและสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอืน่น าไปใช้ประโยชน์ได้  

วิธปีฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม(ถ้ามี) :  - 
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บทที่ 3 
สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในจากการประเมนิตนเอง 

3.51 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธผิลการด าเนินงาน  

 การสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พจิารณาในมมุมอง 4 ด้าน ได้แก ่
มมุมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มมุมองตามมาตรฐานการอดุมศึกษา มมุมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมมุมองตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา โดยมตัีวบ่งชื้ท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมท้ังหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก ่ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมกีารก าหนดเกณฑ์ประเมนิคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มคีะแนนต้ังแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไมด่ าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไมค่รบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมนิเปูาหมาย 
และพฒันาการ ไมคิ่ดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพยีงบรรลุเปูาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

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

 
การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทัง้ 4 ด้าน  
 การพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า  มกีารด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมผีลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดของ มก. 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัว
บ่งชี้ และ สมศ. จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ รวมท้ังหมด 37 ตัวบ่งชี้ โดยมผีลการประเมนิตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.80 ผล
ประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก หากพจิารณาผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.74 ผลประเมนิ
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอยีดดังตารางท่ี 3.1 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2)  

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. 
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องค์ประกอบท่ี 1  -  5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 4.63 4.63 5.00 5.00 4.32 4.32 4.60 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 - - 5.00 5.00  - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 4.30 4.30 4.65 4.65 ดีมาก มาก 
องค์ประกอบท่ี 5 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 - - 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 - - 5.00 5.00 4.75 4.75 4.95 4.95 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9 - - 5.00 4.00 4.95 4.91 4.98 4.00 ดีมาก ดี 
เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ี 
ของทกุองค์ประกอบ 4.72 4.72 5.00 4.94 4.57 4.47 4.80 4.74 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   
 

 คณะศึกษาศาสตร์พจิารณาผลการประเมนิประสิทธิผลตามพนัธกจิท้ัง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้  

1. การด าเนินงานตามพนัธกจิด้านการผลิตบัณฑิต พบว่ามกีารบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนทางการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของชาติสอดคล้องกบันโยบายของคณะ
ท่ีมุง่เน้นความเป็นเลิศทางการศึกษาของประเทศรวมท้ังมกีารพฒันาศักยภาพของนิสิตให้มคุีณภาพมคีวามพร้อม
ทางด้านวิชาการคุณภาพชีวิตและประสบการณ์วิชาชีพเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากเครือข่าย
โรงเรียนท่ีได้มกีารประสานความร่วมมอืในการให้การศึกษาแกน่ิสิตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

2. การด าเนินงานตามพนัธกจิด้านการวิจัย พบว่ามกีารบริหารจัดการในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์บุคลากรและนิสิตเพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถผลิตงานวิจัยท่ี
เป็นองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาเป็นประโยชน์ท้ังในเชิงวิชาการเชิงสาธารณะและเชิงนโยบายต่อการพฒันา
การศึกษาของชาติสอดคล้องกบันโยบายของคณะท่ีมุง่เน้นความเป็นเลิศทางการศึกษาของประเทศโดยมกีารส่งเสริม
และพฒันาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเช่นการประชุมอบรมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ การให้รางวัลยก
ย่องเชิดชูเกยีรติการสนับสนุนงบประมาณผลิตงานวิจัยจากกองทุนพฒันาคณะศึกษาศาสตร์ท าให้มผีลงานวิจัยท่ี
ตีพมิพเ์ผยแพร่ของอาจารย์และนักวิจัยเพิม่ขึ้น 

3. การด าเนินงานตามพนัธกจิด้านการบริการทางวิชาการแกสั่งคม พบว่าการด าเนินงานตามพนัธกจิด้าน
การบริการทางวิชาการได้เป็นอย่างดีมกีารส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บริการ เพือ่น ามาจัดท าเป็นแผนการ
บริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มกีารสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกคณะ 
รวมถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้คณะศึกษาศาสตร์มชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานภายนอกด้าน
การจัดการศึกษาจึงได้รับความไว้วางใจให้จัดโครงการบริการทางวิชาการแกผู้่บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

4. การด าเนินงานตามพนัธกจิด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า มกีารส่งเสริมและสนับสนุน
พนัธกจิด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมกีารจัดโครงการและกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะท่ี
เป็นวิถีชีวิต โดยรณรงค์ให้อาจารย์บุคลากรนิสิตและศิษย์เกา่ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยตลอดปี
การศึกษานอกจากนี้คณะฯยังจัดกจิกรรมเพือ่หล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูให้แกน่ิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 
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การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มรีะบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อดุมศึกษาท่ีเกีย่วข้องกบัคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอดุมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมผีล
การประเมนิตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.80 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก หากพจิารณาผล
การประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.74 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอยีดดังตารางท่ี 
3.2 

ตารางที ่3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3)  

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. 
มาตรฐานท่ี 1 - - - - 4.29 4.29 4.29 4.29 ดี ดี 
มาตรฐานท่ี 2 ก - - 5.00 4.86 4.75 4.75 4.97 4.84 ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 ข 4.72 4.72 5.00 5.00 4.91 4.70 4.92 4.85 ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 3 - - 5.00 5.00 4.30 4.30 4.58 4.58 ดีมาก ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ี 
ของทกุมาตรฐาน 

4.72 4.72 5.00 4.94 4.57 4.47 4.80 4.74 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   
 

 คณะศึกษาศาสตร์พจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษาของมาตรฐานแต่ละ
ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้  

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่าภาพรวมมผีลการประเมนิได้คะแนนเฉล่ีย 4.29 คุณภาพอยู่ในระดับ
ดี สะท้อนให้เห็นระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมคุีณภาพ  

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอดุมศึกษา พบว่าภาพรวมมผีลการประเมนิได้คะแนนเฉล่ีย 4.93  
คุณภาพอยู่ในระดับดีมากโดยมผีลการประเมนิด้านปัจจัยน าเข้าได้คะแนนเฉล่ีย4.72 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และ
ด้านกระบวนการได้คะแนนเฉล่ีย5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมากเช่นกนัหากพจิารณาในแต่ละประเด็นพบว่าด้านธรร
มาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษาได้คะแนนเฉล่ีย 4.97คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  ส่วนด้านพนัธกจิของการ
บริหารการอดุมศึกษาได้คะแนนเฉล่ีย4.92คุณภาพอยู่ในระดับดีมากสะท้อนให้เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์มกีารบริหาร
จัดการตามพนัธกจิเป็นไปด้วยดีส่งผลให้ได้ผลผลิตได้คุณภาพระดับดีมาก 
 3. มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมผีลการ
ประเมนิได้คะแนนเฉล่ีย 4.58 อยู่ในระดับดีมาก ซ่ึงเป็นผลการประเมนิด้านกระบวนการสะท้อนให้เห็นว่าคณะ
ศึกษาศาสตร์มกีระบวนการและกลไกบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์รวมท้ังมกีารพฒันา
หน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  
 การพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มรีะบบคุณภาพตามมมุมองการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
บุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมผีลการประเมนิตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.80 ผล
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ประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก หากพจิารณาผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.74 ผลประเมนิ
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอยีดดังตารางท่ี 3.3 

ตารางที ่3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4)  

มุมมองด้านการบรหิาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O รวม 

ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. 
1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย - - 5.00 5.00 4.49 4.49 4.75 4.73 ดีมาก ดีมาก 

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 5.00 4.89 4.93 4.58 4.98 4.83 ดีมาก ดีมาก 
3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4.ด้านบคุลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

4.45 4.45 5.00 5.00 4.35 4.35 4.53 4.54 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ี 
ของทกุมุมมอง 

4.72 4.72 5.00 4.94 4.57 4.47 4.80 4.74 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   

 

 คณะศึกษาศาสตร์ พจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมมุมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้  

1. ด้านนิสิตและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย พบว่าภาพรวมมผีลการประเมนิ ได้คะแนนเฉล่ีย  4.75 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก 

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่าภาพรวมมผีลการประเมนิได้คะแนนเฉล่ีย  4.98 คุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก โดยผลการประเมนิด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉล่ีย  5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมากด้าน กระบวนการ ได้
คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต ได้คะแนนเฉล่ีย 4.93 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

3. ด้านการเงิน พบว่าภาพรวมมผีลการประเมนิได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  โดยผล
การประเมนิด้านปัจจัยน าเข้าได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านกระบวนการ ได้คะแนนเฉล่ีย
5.00คุณภาพอยู่ในระดับดีมากสะท้อนให้เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์มกีารก ากบัดูแลตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมลูทาง
การเงินอย่างเป็นระบบท้ังการหารายได้และการใช้จ่าย 

4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ ได้คะแนนเฉล่ีย4.53  
คุณภาพอยู่ในระดับดีมากโดยผลการประเมนิด้านปัจจัยน าเข้า ได้คะแนนเฉล่ีย4.45คุณภาพอยู่ในระดับดีด้าน
กระบวนการได้คะแนนเฉล่ีย5.00คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต ได้คะแนนเฉล่ีย 4.35 คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา  
 การพจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ พบว่า มรีะบบคุณภาพตามมมุมองด้าน
มาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา ท้ัง 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา  โดยมผีลการประเมนิตนเองในภาพรวมทุก
มาตรฐาน ได้คะแนนเฉล่ีย 4.80 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก หากพจิารณาผลการประเมนิของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.74 ผลประเมนิได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอยีดดังตารางท่ี 3.4 
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ตารางที ่3.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา (ป.5)  

มุมมองด้านการบรหิาร
จัดการ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O รวม 

ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. ตน. กก. 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

          

 (1)ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
 (2)ด้านวิชาการ 4.45 4.45 5.00 5.00 4.49 4.49 4.73 4.73 ดีมาก ดีมาก 
 (3)ด้านการเงิน - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
 (4)ด้านการบริหารจัดการ  - 5.00 4.83 4.85 4.75 4.96 4.82 ดีมาก ดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกตัวบง่ชี้ของ
มาตรฐานท่ี 1 4.63 4.63 5.00 4.90 4.73 4.62 4.88 4.81 ดีมาก ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกจิของ
สถาบนัอดุมศึกษา 

          

 (1)ด้านการผลิตบณัฑิต - - 5.00 5.00 4.29 4.29 4.61 4.56 ดีมาก ดีมาก 
 (2)ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 4.30 4.30 4.65 4.65 ดีมาก ดีมาก 
 (3)ด้านการใหบ้ริการทาง
วิชาการแกสั่งคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 (4)ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม - - 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 4.67 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบง่ชี้ของ
มาตรฐานท่ี 2 5.00 5.00 5.00 5.00 4.53 4.45 4.74 4.68 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งช้ีของ 
ทกุมาตรฐาน 4.72 4.72 5.00 4.94 4.57 4.47 4.80 4.74 ดีมาก ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก   

 คณะศึกษาศาสตร์ พจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษาทุกด้าน สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้  

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  
- ด้านกายภาพ พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ ได้คะแนนเฉล่ีย  5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
- ด้านวิชาการ ภาพรวมมผีลการประเมนิ ได้คะแนนเฉล่ีย  4.73 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
- ด้านการเงิน พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ ได้คะแนนเฉล่ีย  5.00 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
- ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ ได้คะแนนเฉล่ีย  4.96 คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา ประกอบด้วย  
- ด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ ได้คะแนนเฉล่ีย  4.61คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
- ด้านการวิจัย พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ ได้คะแนนเฉล่ีย  4.65คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
- ด้านการให้บริการทางวิชาการแกสั่งคม พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ ได้คะแนนเฉล่ีย  5.00

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  
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- ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ ได้คะแนนเฉล่ีย  5.00
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

3.2 ผลการวิเคราะหต์นเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ  

  การพจิารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้  

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
  จุดแข็ง  

 -  
  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

 -  
 จุดทีค่วรพัฒนา  

ไมม่กีารก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานในปีต่อไป เนื่องจากมกีารปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
การประเมนิภายนอกในปีการศึกษา 2557   

 ข้อเสนอแนะ 
ควรมกีารเตรียมทบทวนแผนปฏิบัติการเพือ่ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานใหมท่ี่จะใช้ปีหน้า   

 แนวปฏิบัติทีดี่ 
- 

องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต  
  จุดแข็ง  

1. คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์เกอืบร้อยละ 100 มคุีณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
2. คณะศึกษาศาสตร์มกีลุ่มวิจัยในชั้นเรียน ( Classroom Action Research) ส าหรับเป็นกลุ่มความ

ร่วมมอืของคณาจารย์ในการพฒันาการเรียนการสอนผ่านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
3. คณะศึกษาศาสตร์มโีครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพศึกษาศาสตร์ : การเขียน

เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ และต าราให้มคุีณภาพ โดยเป็นกลุ่มความ
ร่วมมอืของคณาจารย์ในการพฒันาผลงานทางวิชาการผ่านการจัดการความรู้ (KM) 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
คณะศึกษาศาสตร์ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง และควรให้ขวัญ

ก าลังใจ/รางวัลแกค่ณาจารย์ท่ีประสบความส าเร็จหรือมผีลงานดีเด่นในด้านการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยในชั้นเรียน  

 จุดทีค่วรพัฒนา  
1. การเพิม่จ านวนคณาจารย์ท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ให้

มากขึ้น 
2. การเพิม่จ านวนบทความวิชาการ/บทความวิจัยของคณาจารย์ท่ีได้รับการตีพมิพใ์นวารสารท่ีได้

มาตรฐานคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ    
ข้อเสนอแนะ 
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1. คณะศึกษาศาสตร์ควรส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแกค่ณาจารย์ท่ีต้องการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  

2. ควรให้ขวัญก าลังใจ/รางวัลแกค่ณาจารย์ท่ีได้รับการตีพมิพบ์ทความวิชาการ/บทความวิจัยใน
วารสารท่ีได้มาตรฐานคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ  

แนวปฏิบัติทีดี่  
มรีายงานการวิจัยเพือ่พฒันาการเรียนการสอนและนวัตกรรมระดับอดุมศึกษา ซ่ึงเป็นคณะต้นแบบ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพฒันาการเรียนการสอนผ่านการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ  
  จุดแข็ง  

มโีครงการกจิกรรมท่ีสร้างเสริมจุดเน้นของคณะศึกษาศาสตร์คือความเป็นครูจ านวนมาก  
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

- 
 จุดทีค่วรพัฒนา  

- 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดโครงการกจิกรรมพฒันานิสิตท่ีบูรณาการจุดเน้นของคณะศึกษาศาสตร์กบัอตัลักษณ์ของ
สถาบันเพือ่ลดภาระการท างานของอาจารย์ 

2. ควรมโีครงการเพิม่พนูประสิทธิภาพของการเข้าสู่วิชาชีพของนิสิต   
 แนวปฏิบัติทีดี่ 

- 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย  
  จุดแข็ง  

1. คณะศึกษาศาสตร์มรีะบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีชัดเจน มคีณะกรรมการฝุายวิจัย
และบริการวิชาการท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยของคณะ รวมท้ังก ากบั
ติดตามเพือ่ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

2. คณะศึกษาศาสตร์มคีณาจารย์ท่ีมคีวามรู้ และประสบการณ์ เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
ส่งผลให้ได้คณะศึกษาศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นจ านวนมาก มกีาร
สนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพือ่พฒันาการเรียนการสอน จนเป็นคณะต้นแบบของ
การท าวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนั้นมกีารส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรฝุายสนับสนุนได้ท าวิจัย
เพือ่พฒันางานในหน้าท่ีของตนเอง เพือ่ให้เกดิความกา้วหน้าในอาชีพ 

3. คณะศึกษาศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม ่โดยมนีโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยท่ีท างานร่วมกนัระหว่างอาจารย์รุ่นเกา่และรุ่นใหมใ่ห้เกดิการถ่าย
โอนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย สนับสนุนและส่งเสริมให้มกีารน าเสนอและเผยแพร่
งานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนให้รางวัลส าหรับคณาจารย์ท่ีสามารถตีพมิพ์
เผยแพร่ผลงานลงในวารสารท่ีได้รับการยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

4. มกีารสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัทางการศึกษาและมกีารส ารวจการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย เพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชน์จากการวิจัยอย่างแท้จริง 
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  แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติทีดี่ 
- 

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
จุดแข็ง 

1. มกีารสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการจัดบริการวิชาการ  
2. มกีารด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบต้ังแต่การศึกษาความต้องการจ าเป็นของ

ผู้รับบริการ การวิจัยเพือ่พฒันาและปรับปรุงการให้บริการวิชาการ มกีารประเมนิผลการให้บริการ
วิชาการท่ีครอบคลุมท้ังด้านคุณภาพการให้บริการ กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ และส่ิงอ านวยความสะดวก พร้อมท้ังน าผลการประเมนิมาใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาการใช้บริการวิชาการให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น   

แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

 แนวปฏิบัติทีดี่ 
- 

 

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  จุดแข็ง  

มนีโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีชัดเจนเกีย่วกบัการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
อยู่ในวิถีชีวิตและมคีวามส าคัญในบริบทของคณะศึกษาศาสตร์และด าเนินงานโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

- 
 จุดทีค่วรพัฒนา  

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติทีดี่ 

- 
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องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ  
  จุดแข็ง  

มกีารจัดการความรู้ท่ีเป็นระบบ และมกีารด าเนินการสม่ าเสมอ  
  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

- 
 จุดทีค่วรพัฒนา  

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติทีดี่ 

- 

องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ  
  จุดแข็ง  

1. มกีารจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารสามารถใช้เป็นฐานข้อมลูเพือ่การตัดสินใจ  
2. มกีารบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณโดยค านึงถึงหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. มบีุคลากรท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ    

 แนวทางเสริมจุดแข็ง  
- 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
- 

  
 ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติทีดี่ 

- 
องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
  จุดแข็ง  

มเีครือข่ายความร่วมมอืด้านการประกนัคุณภาพท่ีกว้างขวาง  
  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

- 
 จุดทีค่วรพัฒนา  

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติทีดี่ 

- 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานยอ่ย  

 คณะศึกษาศาสตร์ได้ด าเนินการประเมนิคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ 
มผีลการประเมนิคุณภาพ ดังนี้  

หน่วยงาน คะแนนผลการประเมิน  (เต็ม 5) 
องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 องค์ 7 องค์ 8 องค์ 9 รวม ระดับ

คุณภาพ 
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

4.00 4.77 4.48 5.00 4.00  4.54 ดีมาก 

ภาควิชาการศึกษา - 4.48 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 - - 4.52 ดีมาก 
ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว 

- 4.38 5.00 4.00 5.00 5.00 3.50 - - 4.30 ดี 

ภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา 

- 3.75 3.00 4.67 3.00 3.00 4.75 - - 3.90 ดี 

ภาควิชาพลศึกษา  - 3.90 5.00 4.67 5.00 5.00 4.50 - - 4.44 ดี 
ภาควิชา
อาชวีศึกษา 

5.00 4.03 3.67 4.00 3.50 5.00 4.75 - - 4.15 ดี 

 
 

           

โรงเรียนสาธิตแหง่
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและ
พฒันาการศึกษา 

5.00 4.78 4.00 4.50 3.50 4.00 4.75 - 4.00 4.51 ดีมาก 
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บทที่ 4 
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในของคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556ตาม
กระบวนการในระบบประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงด าเนินการประเมนิคุณภาพภายในของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันท่ี  21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557โดยคณะกรรมการประเมนิฯ ได้ประเมนิคุณภาพ จาก
รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มถิุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้
รวบรวมข้อมลูเพิม่เติมจากการสัมภาษณ์อาจารย์ จ านวน 5 คน นิสิต จ านวน 8คนศิษย์เกา่และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน  5 
คน  และบุคลากร จ านวน 5 คน 
 คณะศึกษาศาสตร์ มกีารด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ครบท้ัง 9 องค์ประกอบ และมี
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งชี้ สมศ. จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ.ท่ี 12)  และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้  โดยมผีลการประเมนิ
ตนเองเทียบกบัผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

ประเภทตัวบ่งช้ี   
จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

ค่าคะแนน  
รายองค์ประกอบ 

ผลการประเมิน  

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 23 4.95 4.91 ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ + มก. 1 ตัวบ่งชี้   24 4.95 4.91 ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 - 11   11 4.49 4.40 ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ท่ี 1 – 15  (ยกเว้นตัวบ่งชี้ท่ี 12) 14 4.54 4.46 ดีมาก ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และสมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบง่ชี้สมศ. ท่ี 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

37 4.80 4.74 ดีมาก ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 
และมก. 1 ตัวบ่งชี้  
(ยกเว้นตัวบง่ชี้สมศ. ท่ี 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1 และ 18.2) 

38 4.80 4.75 ดีมาก ดีมาก 

 

 

รายละเอยีดผลการประเมนิของคณะกรรมการประเมนิฯ จ าแนกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และ
ผลผลิต  สรุปได้ดังตารางท่ี 2  

ตารางที ่2   สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพรวม 37 ตัวบ่งชี้ (ป 2) 
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องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 4.63 5.00 4.32 4.60 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 4.30 4.65 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7 - 5.00 4.75 4.95 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 4.91 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
เฉล่ียรวมทุกตัวบง่ชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.72 4.94 4.47 4.74 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การด าเนินงาน
ระดับดี 

    

 

 ส าหรับการประเมนิคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และ
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา เพือ่เป็นแนวทางให้หน่วยงานมกีารพฒันาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
นิสิตและศิษย์เกา่มคีวามภาคภูมใิจและผูกพนักบัคณะในฐานะท่ีเป็นแหล่งองค์ความรู้ชั้นน า 

ในการผลิตบัณฑิตท่ีมคุีณภาพทางการศึกษา  
แนวทางเสริม 

- 
 
 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
1. ขาดการสังเคราะห์แผนและผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะ  
2. การเขียนรายงานการประเมนิตนเอง ยังขาดความชัดเจนตามเกณฑ์การประเมนิพบ 

หลักฐานอา้งองิท่ีไมส่อดคล้องกบัผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมนิ  
3. ขาดการประชาสัมพนัธ์เกีย่วกบัแหล่งทุนการศึกษา ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสังเคราะห์แผนและผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของคณะโดยมคีณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ

ด้านแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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2. การรายงานการประเมนิตนเอง โดยเฉพาะการรายงานผลการด าเนินงานควรมคีวามกระชับ และ
อธิบายตามเกณฑ์ให้ชัดเจน  

3. การใช้หลักฐานอา้งองิควรเลือกให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การประเมนิ  
4. ควรมกีารประชาสัมพนัธ์แหล่งทุนการศึกษาส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนให้รับทราบอย่างท่ัวถึง  

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีดี่  

มรีายงานการวิจัยเพือ่พฒันาการเรียนการสอนและนวัตกรรมระดับอดุมศึกษา ซ่ึงเป็นคณะต้นแบบของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพฒันาการเรียนการสอนผ่าน การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  

ประสิทธผิลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555  
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมนิฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555   พบว่า คณะฯ 
มกีารพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมโีครงการท้ังหมดตาม
แผนพฒันาปรับปรุงฯ จ านวน 15 กจิกรรม มกีารด าเนินงานแล้วครบทุกกจิกรรม  
 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ  
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ด าเนินการประกนัคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจประเมนิฯ จากคณะกรรมการประเมนิระบบประกนัคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 
13 คร้ัง ซ่ึงผลการประเมนิในรอบปีท่ีผ่านมา คือ 

คร้ังท่ี 13 ในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มถิุนายน 2555  – 31 พฤษภาคม 2556 ) ระหว่างวันท่ี 19-21 
มถิุนายน 2556พบว่า มผีลการด าเนินงาน 38ตัวบ่งชี้ ได้แก ่ตัวบ่งชี้ สกอ. 23ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ 
(ยกเว้นตัวบ่งชี้สมศ. ท่ี 12) และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้  ตามท่ีก าหนดไว้ โดยคณะศึกษาศาสตร์   ประเมนิตนเองได้
ระดับคะแนน4.67อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกบัผลการประเมนิฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมนิ ให้คะแนน 
4.64 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 

แนวทางวิธกีารประเมินคุณภาพภายใน  
วัตถุประสงค์  

1. เพือ่ยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมนิคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกบัระบบการประกนั
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พจิารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกนัคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พนัธกจิและเปูาหมายของมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และให้ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้นรวมท้ังการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมนิคุณภาพ
ภายในท่ีผ่านมา 

4. เพือ่รายงานผลการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและสาธารณชน  

กรอบการประเมินประสทิธผิลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  
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1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพนัธกจิท้ัง 4 ด้านของคณะ ได้แก ่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมนิคุณภาพภายในท่ีผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกนั

คุณภาพ 

ก าหนดการประเมินฯ  
วันจันทร์ที ่21 กรกฎาคม 2557  
เวลา 08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ประชุมแนวทางการประเมนิฯ เบือ้งต้น  

ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 09.30 – 10.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมประเมนิฯ พบผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์  
ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ  
 ประธานกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2556 โดยน าเสนอประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้  
1. ข้อมลูพืน้ฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบือ้งต้น  
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมนิคุณภาพภายในของหน่วยงาน ท้ัง 3 ด้าน ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต รวมท้ังผลการประเมนิตามมาตรฐาน
สถาบันอดุมศึกษา  

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา  
4. แนวทางในการพฒันาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต  
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกนัคุณภาพ  
คณะกรรมการประเมนิฯ ซักถามเพิม่เติม  

เวลา 12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  

 
วันอังคารที ่22 กรกฎาคม 2557  
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมนิฯ พร้อมกนั ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ  
เวลา 09.00 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจเย่ียมโรงเรียนสาธิตฯ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ 
เวลา 13.00  – 16.00 น. 
   เวลา 13.00 – 13.45 น. 
 
    เวลา 13.45 – 14.30น. 
 

คณะกรรมการประเมนิฯ สัมภาษณ์  ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารของแต่ละภาควิชา   จ านวน  5 คน จ านวน 6 คน 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับคละชั้นปี                         จ านวน  7 คน จ านวน 9 คน 
กลุ่มท่ี 3กลุ่มศิษย์เกา่ และผู้ใช้บัณฑิต                       จ านวน  4 คน  
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง    จ านวน  5 คน 
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เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมนิ 
คุณภาพภายใน  

วันพุธที ่23 กรกฎาคม 2557  
เวลา 08.30 – 10.30 น. คณะกรรมการประเมนิฯ สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน (ต่อ)  

ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมนิฯ รายงานสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร

และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ รับทราบ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องสารนิเทศ ยุพา วีระไวทยะ 

วิธกีารด าเนินงาน  
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเกบ็ข้อมลูดิบ และแบบเกบ็ข้อมลูพืน้ฐาน ( Common data set)ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556ต้ังแต่วันท่ี 1มถิุนายน 2556 ถึง 31พฤษภาคม 2557
และหลักฐานเพือ่การประเมนิตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมนิตนเอง   
 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมนิภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มคีะแนนเต็ม 5คะแนน ซ่ึงเป็นการ

ประเมนิตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเปูาหมาย และพฒันาการ ไมม่คีะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมนิตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก  
ส าหรับการประเมนิคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดเพือ่ให้

หน่วยงานสามารถพฒันาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกบันโยบายและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่กอ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดส าหรับการพฒันามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 คณะศึกษาศาสตร์ มกีารด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมผีลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมนิ จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 4.80ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.74ได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอยีดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ     5.00 5.00  

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ขอ้ 7 8 8 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่  2  การผลติบัณฑิต    4.60 4.60   

2.1 ระบบและกลไกการ
พฒันาและบริหาร
หลักสูตร 

ขอ้ 7 7 
  

7 5.00 5.00   

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

60 101 78.60 101 78.60 5.00 5.00   

128.5 128.5 

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

30 30 23.35 30 23.35 3.89 3.89   

128.5 128.5 

2.4 ระบบการพฒันา
คณาจารย์และบคุลากร
สายสนับสนุน 

ขอ้ 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 หอ้งสมุดอปุกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

ขอ้ 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

ขอ้ 7 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

2.7 ระบบและกลไกการ
พฒันาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบณัฑิต 

ขอ้ 6 6 6 5.00 5.00   

         

2.8 ระดับความส าเร็จของ 
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมท่ีจัดใหก้บันิสิต 

ขอ้ 5 5 5 5.00 5.00   

1  
(สมศ.) 

  

บณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือประกอบ
อาชพีอสิระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 83 90.22 83 90.22 4.51 4.51   

92 92 

จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน   116 116       
  
  
  
  
  
  
  
  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง
ภาคปกติและภาคพเิศษ 
(ภาคนอกเวลาราชการ)  

คน   124 124       

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ได้งานท าและประกอบ
อาชีพอสิระ  

คน   83 83       

จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน   12 12       
จ านวนบัณฑิตที่มงีานท า
กอ่นเข้าศึกษา 

คน   12 12       

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการ
เกณฑ์ทหารลาอปุสมบท 

คน   0 0       

จ านวนบัณฑิตที่ไมไ่ด้งานท า คน   9 9       
จ านวนบัณฑิตที่ไมป่ระสงค์
ท างาน 

คน   0 0       

เงินเดือนหรือรายได้ต่อ
เดือนของผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอสิระ  

คน   14,638.13 14,638.13       
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบณัฑิต
ปริญญาตรีโท และเอก
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอดุมศึกษา
แหง่ชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

4 4.28 
  

4.28 4.28 4.28   

         

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพมิพห์รือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 70.75 45.06 70.75 45.06 5.00 5.00   

157 157 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททั้งหมด 

คน   157 157       

  การตีพมิพเ์ผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  มกีารตีพมิพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(proceeding)  

ผลงาน   8 4.00 8 4.00       

  มกีารตีพมิพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) หรือมกีาร
ตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ  

ผลงาน   89 66.75 89 66.75       

  มกีารตีพมิพใ์วารสารวิชา
การระดับนานาชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมภิาค
อาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 
 
 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพมิพห์รือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 8.25 26.61 8.25 26.61 2.66 2.66   

31 31 

  
  
  
  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

คน   31 31       

มกีารตีพมิพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมกีารตีพมิพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมลู TCI 

ผลงาน   25 6.25 25 6.25       

มกีารตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับชาติที่
มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของสมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

มกีารตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของสมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  มกีารตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมลูการจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ใน
ปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพมิพห์รือมี
การตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมลูสากล ISI และ 
Scopus 

ผลงาน   2 2.00 2 2.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมภิาค
อาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

14 
(สมศ.) 

การพฒันาคณาจารย์ สัดส่วน 5 693 5.39 692.50 5.39 4.49 4.49   

128.50 128.50 

  อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0 0.00 0 0.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน   16 31.00 16 31.00       
  อาจารย์วุฒิปริญญาเอก  คน   39 192.50 39 192.50       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ

ปริญญาตรี 
คน   1 1.00 1 1.00       

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน   3.0 9.00 3.0 9.00       
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน   41 243.00 41 243.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาตรี 

คน   0.0 0.00 0.0 0.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาโท 

คน   8.0 40.00 8.0 40.00       

  รองศาสตราจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก 

คน   22 176.00 22 176.00       

  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี  คน   0 0.00 0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   0 0.00 0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก  คน   0 0.00 0 0.00 

 
      

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสติ   5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการ
ด้านขอ้มูลขา่วสาร 

ขอ้ 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกจิกรรมนิสิต 

ขอ้ 6 6 6 5.00 5.00   

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการระดับปริญญาตรี 

ขอ้ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่  4  การวิจัย             4.65 4.65   

4.1 ระบบและกลไกการ
พฒันางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ขอ้ 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ขอ้ 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 

สัดส่วน 0 39,733,253 314,096.86 39,733,253 314,096.86 5.00 5.00   

126.50 126.50 

5 
(สมศ.) 

  

งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพมิพเ์ผยแพร่ 

ร้อยละ 10 19.25 14.90 19.50 15.10 5.00 5.00   

129.50 129.50 
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

คน   128.50 128.50       

จ านวนนักวิจัยทั้งหมด 
คน   1.00 1.00       

มกีารตีพมิพใ์นรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติหรือมกีารตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมลู TCI 

ผลงาน   25 6.25 22 5.50       

  มกีารตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับชาติที่
มชีื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของสมศ. 

ผลงาน   4 2.00 4 2.00       

  มกีารตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของสมศ. 

    0 0.00 0 0.00       

  มกีารตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมลูการจัดอนัดับ
วารสาร SJR(SCImago 
Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ใน
ปีล่าสุดใน subject 
category ที่ตีพมิพห์รือมี
การตีพมิพใ์น
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่
ในฐานข้อมลูสากล ISI และ 
Scopus 

    11 11.00 12 12.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน
หรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  
  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ 
การเผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00 

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับภูมภิาค
อาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 
 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00       

6 
(สมศ.) 
  

งานวิจัยท่ีน าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 20 44 33.98 27 20.77 5.00 5.00   

129.50 129.50 

การใช้ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ 

เร่ือง   21 21      ข้อมูลอ้างอิง
จาก สวพ. 

ผลงาน 1ชิ้น 
มีการน าไปใช้

ประโยชน์
มากกว่า 1
ประเภท 

  
   

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย 

เร่ือง   22 22     

  การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

เร่ือง   1 1     

  การใช้ประโยชน์ทางออ้มขอ
งานสร้างสรรค์ 

เร่ือง   0 0     

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพ 

ร้อยละ 10 7.50 5.79 7.50 5.79 2.90 2.90   

129.50 129.50 

  บทความวิชาการตีพมิพใ์น
วารสารระดับชาติ 

เร่ือง   2 0.50 2 0.50       

  บทความวิชาการตีพมิพใ์น
วารสารระดับนานาชาติ 

เร่ือง   1 0.50 1 0.50       

  ต าราหรือหนังสือที่มกีาร
ประเมนิผ่านตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด 

เร่ือง   6 4.50 6 4.50       
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้วหรือต าราหรือหนังสือที่
มคุีณภาพสูงมผู้ีทรงคุณวุฒิ
ตรวจอา่นตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เร่ือง   2 2.00 2 2.00       

       
 
 
 
 

    

องค์ประกอบที่  5  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ขอ้ 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสังคม 

ขอ้ 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวิชาการมาใช้
ในการพฒันาการเรียน
การสอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 30 14.00 100.00 14.00 100.00 5.00 5.00   

14.00 14.00 

  - ใช้การพฒันาการเรียนการ
สอน 

เร่ือง NA 2 2 
    

  

  - ใช้การพฒันาการวิจัย เร่ือง NA 0 0       

  - ใช้การพฒันาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

เร่ือง NA 12 12 
    

  

  - โครงการ/กจิกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เร่ือง NA 14 14 
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

9 
(สมศ.) 

ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเขม้แขง็
ของชมุชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ขอ้ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่  6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    5.00 4.67   

6.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ขอ้ 5 6 5 5.00 5.00 ไม่พบ
เกณฑ์ขอ้ 6 

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ขอ้ 5 5 4 5.00 4.00 ไม่พบ
เกณฑ์ขอ้ 5 

11 
(สมศ.) 

การพฒันาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ขอ้ 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ    4.95 4.95   

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
คณะและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ 

ขอ้ 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพฒันาสถาบนั 
สู่สถาบนัเรียนรู้ 

ขอ้ 5 5 5 5.00 5.00   

7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ขอ้ 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ้ 6 6 6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบติัตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหาร
สถาบนั 

คะแนน 4.00 4.75 4.75 4.75 4.75   

องค์ประกอบที่  8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ    5.00 5.00   

8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ขอ้ 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      4.98 4.45   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
เป้า 

หมาย 
2556 

ผลการด าเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ , ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

ตัวต้ัง  ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

9.1 ระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ขอ้ 9 9 8 
 

5.00 4.00 ไม่พบเกณฑ์ 
ขอ้ 9  

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกนั
คุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกดั 

คะแนน 4.51 4.95 4.91 4.95 4.91   

 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ประเมนิคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่ 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการประเมนิตนเอง  มีคะแนนเฉลีย่5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการประเมนิฯ มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง  
- 

 แนวทางเสริม  
-  

 จุดทีค่วรพัฒนา  
 -  

 ข้อเสนอแนะ  
- 

ข้อสงัเกต 
เห็นควรน าผลการประเมนิการด าเนินงานของภาควิชาและของคณะมารวมกนัเพือ่ให้เห็นภาพรวม

ท้ังหมด เพือ่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่าการด าเนินงานของคณะ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์หรือไม ่ 
ท าให้น าไปเป็นแนวทางในการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ของคณะในปีการศึกษาต่อไป 
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องค์ประกอบที ่ 2การผลติบัณฑิต  
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่2 การผลติบัณฑิต  จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.60 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมนิฯ มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง  
1. มกีลุ่มความร่วมมอืของคณาจารย์ในคณะท่ีท าการวิจัยในชั้นเรียน ( Classroom Action Research)

เพือ่เป็นการพฒันาการเรียนการสอนผ่านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
2. คณาจารย์มคุีณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอกจ านวนมาก  

  
 
แนวทางเสริม 

สนับสนุนการจัดโครงการในลักษณะความร่วมมอืของคณาจารย์เป็นกลุ่มวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แกค่ณาจารย์ท่ีประสบความส าเร็จหรือมผีลงานดีเด่นในพนัธกจิด้านต่าง ๆ ของ
คณะ 

 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
1. เพิม่จ านวนคณาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  
2. มแีผนการพฒันาบุคลากรแต่ยังไมส่ะท้อนให้เห็นความต้องการและความจ าเป็นของบุคลากร 
  สายสนับสนุน 

 

 ข้อเสนอแนะ  
1. พฒันาแผนการสนับสนุนบุคลากรเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น กระบวนการพฒันาอาจารย์

ใหมใ่ห้มผีลงานทางวิชาการภายใน 3 ปี เป็นต้น พร้อมท้ังเพิม่จ านวนคณาจารย์ท่ีมตี าแหน่งทาง
วิชาการในระดับรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ โดยมกีารพฒันาแผนการสนับสนุนอย่าง
ชัดเจนเช่นกนั 

2. จัดท าการส ารวจความต้องการอบรม (Training needs) และจัดท าแผนพฒันาบุคลากรให้เป็นไป
ตามความต้องการและความจ าเป็นของบุคลากรสายสนับสนุนเพือ่ให้สามารถน ามาใช้พฒันา
ประสิทธิภาพการท างานได้อย่างตรงเปูาหมาย 

3. ก าหนดเปูาหมายจ านวนบทความวิชาการ / บทความวิจัยในแต่ละรอบปีไว้อย่างชัดเจน และ
สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์น าบทความวิจัย / บทความวิชาการไปตีพมิพใ์นวารสารท่ีได้
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติโดยอาจระบุไว้เป็นเง่ือนไขหนึ่งในการให้ทุนท าวิจัย 

องค์ประกอบที ่ 3กิจกรรมการพัฒนานิสติ  
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิ
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมนิฯ มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 3 กจิกรรมการพฒันานิสิต สรุปได้ดังนี้  



รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 223 
 

 จุดแข็ง  
มรีะบบและกลไกเกีย่วกบัการพฒันานิสิตในส่วนของงานกจิกรรมนิสิตอย่างชัดเจน  

ท้ังในส่วนของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการจัดท าโครงการ/กจิกรรมอย่างเป็นระบบ  
ครบตามวงจร PDCA และยังมคีวามเชื่อมโยงไปยังการบริหารความเส่ียงระดับโครงการ รวมท้ังเป็นการ
สร้างโอกาสให้มกีารฝึกนิสิตให้มคุีณลักษณะพงึประสงค์ตามอตัลักษณ์ของ มก.เอกลักษณ์และปณิธานของ
คณะศึกษาศาสตร์ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  

 แนวทางเสริม  
 จากการตรวจสอบเอกสารโครงการ พบว่า มกีารน าข้อความเดียวกนัท่ีปรากฏในหัวข้อ “ความเส่ียง
และบริหารความเส่ียง”  ไปปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะเพือ่การด าเนินโครงการ
คร้ังต่อไป” ในรายงานการประเมนิโครงการนั้นๆ ด้วย  แสดงว่านิสิตอาจยังมคีวามเข้าใจคลาดเคล่ือนใน
เร่ืองความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงระดับโครงการ  จึงเห็นควรมกีารให้ความรู้แกน่ิสิตเกีย่วกบัความ
เส่ียงและการบริหารความเส่ียงระดับโครงการ  เพือ่ให้เกดิความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 

 
 จุดทีค่วรพัฒนา  

- 
 ข้อเสนอแนะ  

-  
องค์ประกอบที ่ 4 การวิจัย 
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่ 4การวิจัย  จ านวน  6 ตัวบ่งชี้ พบว่า  
คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่4.65  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

คณะกรรมการประเมนิฯ มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  
คณะมรีะบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยตลอดจนคณาจารย์ท่ีมคีวามรู้และ

ประสบการณ์ อกีท้ังให้ความส าคัญในการถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์วิจัยระหว่างอาจารย์รุ่นเกา่และ
รุ่นใหม ่ซ่ึงเอือ้ต่อการผลิตงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศ  

 
แนวทางเสริม 

คณะควรเพิม่การจัดสรรทุนวิจัยตามระดับ Impact Factor  เพือ่เป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์มี
ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติท่ีม ี Impact Factor สูงขึ้น 

 
 จุดทีค่วรพัฒนา  

- 
 ข้อเสนอแนะ  

 -  
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องค์ประกอบที ่ 5การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  จ านวน  
4 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมนิฯ มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสั่งคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง  

1. คณะฯ มบีุคลากรท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมเีครือข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาการแกชุ่มชนตลอดจนหน่วยงานการศึกษาท่ัวประเทศได้อย่าง
ดี 

2. การให้บริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์มคีวามเชื่อมโยงตลอดจนมกีารบูรณาการกบัการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

 แนวทางเสริม  
 ควรเพิม่การให้บริการวิชาการแกสั่งคมท่ีกอ่ให้เกดิรายได้   
 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
- 

 ข้อเสนอแนะ  
 - 

  
องค์ประกอบที ่ 6การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่5.00  ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.67 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมนิฯ มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง  

มโีครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีจัดด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ชัดเจนตาม
นโยบายและแผนงานของคณะฯ มท้ัีงโครงการระดับคณะและระดับหน่วยงานย่อย ในส่วนของกจิกรรม
นิสิตนั้น กม็โีครงการท่ีเป็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรงกบัโครงการท่ีมกีารสอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมอยู่ด้วย 

 

 แนวทางเสริม  
 ควรส่งเสริมให้มกีารบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรายวิชาต่างๆ เพิม่ขึ้น  
 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
- 

 ข้อเสนอแนะ  
 -  
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องค์ประกอบที ่ 7 การบริหารและการจัดการ  
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบที ่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 5  
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่4.95 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.95  ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 

คณะกรรมการประเมนิฯ มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  
มกีารจัดการความรู้ท่ีพฒันาขึ้นเป็นระบบ และมกีารด าเนินการสม่ าเสมอ 

 แนวทางเสริม  
 - 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
ควรจัดท าแผนการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนให้ชัดเจน  

 

 ข้อเสนอแนะ  
 การจัดโครงการการจัดการความรู้ ( KM) ควรจัดเป็นรูปโครงการท่ีอยู่ในแผนของคณะ  

  และมโีครงการย่อยท่ีจะจัดการความรู้ให้ตรงกบัภารกจิของบุคลากรในแต่ละส่วน  
 

ข้อสงัเกต 
 ตัวบ่งชี้ 7.3 คณะมฐีานข้อมลูออนไลน์ท่ีหลากหลายเพือ่เสริมการเรียนการสอน พฒันาคณาจารย์

และเพือ่การบริหารและการตัดสินใจตามพนัธกจิ แต่ควรกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้มกีารใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมลูท่ีมอียู่เพิม่มากขึ้น 

องค์ประกอบที ่ 8การเงินและงบประมาณ  
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที ่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลีย่5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมนิ
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมนิฯ มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 จุดแข็ง  
คณะมศัีกยภาพสูงในการจัดหารายได้ทางการเงิน ตลอดจนมกีารจัดท ารายงานและรายงานสถานะ

การเงินเป็นรายเดือน/รายไตรมาส ท าให้คณะสามารถด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

 แนวทางเสริม  
 ควรมกีารก าหนดแนวทางการจัดสรรเงินตามยุทธศาสตร์ของคณะในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
 

 จุดทีค่วรพัฒนา  
 -  

 ข้อเสนอแนะ  
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 - 

องค์ประกอบที ่ 9ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
 การประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวม  องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มผีลการประเมนิตนเอง  มีคะแนนเฉลีย่4.98ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก  ส่วนผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.45 ได้คุณภาพระดับดี 

คณะกรรมการประเมนิฯ มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดท่ีควรพฒันา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  
มเีครือข่ายความร่วมมอืด้านประกนัคุณภาพท่ีกว้างขวาง 

 แนวทางเสริม  
 -  

จุดทีค่วรพัฒนา 
1. คณะควรน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษามาพฒันาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ 

แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
2. คณะมกีระบวนการประกนัคุณภาพภายในท่ีต่อเนื่องและมส่ีวนร่วมแต่ต้องคัดสรรหาแนวปฏิบัติท่ีดี

และเด่นชัดจนมหีน่วยงานอืน่น าไปปฏิบัติตาม  
 ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลประเมนิจากการประกนัคุณภาพ
ในแต่ละปีไปวิเคราะห์แผนพฒันาคุณภาพร่วมกบัคณะกรรมการประจ าคณะ เพือ่พจิารณา
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยก าหนดเปูาหมายให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ 

2. คณะควรจัดท าการวิจัยสถาบัน ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาและน าผลไปพฒันางานด้านการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะและสามารถเผยแพร่ให้หน่วยงานอืน่น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 คณะกรรมการประเมนิฯ ได้พจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ แล้ว พบว่า มรีะบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษาท่ีเกีย่วข้องกบัคณะวิชา ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอดุมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมผีลการประเมนิในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลีย่ 4.74  ได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอยีด
ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3    สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานการอดุมศึกษา   (ป 3) 

มาตรฐาน  
คะแนนการประเมินเฉลีย่ปีการศึกษา 2556 

I P O รวม แปลผล  
มาตรฐานที ่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต   - -  4.29 4.29 ดี 

มาตรฐานที ่ 2 ด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา       
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มาตรฐานท่ี 2 กด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อดุมศึกษา  

 - 4.86 4.75 4.84 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2 ข ด้านพนัธกจิของการบริหารการ
อดุมศึกษา  

4.72 5.00 4.70 4.85 ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสงัคม
ฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้  

 - 5.00 4.30 4.58 ดีมาก 

เฉลีย่ภาพรวม  4.72 4.94 4.47 4.74 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก ดีมาก ดี   

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียภาพรวมไมคิ่ดคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15  

 หากพจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอดุมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 4.29  ได้คุณภาพ
ระดับดี สะท้อนให้เห็นว่า คุณภาพของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติครบท้ัง 5 ด้าน และนิสิตมคุีณลักษณะท่ีพงึประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  รวมท้ังบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาเป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ท้ังนี้คณะควรมมีาตรการในการขับเคล่ือนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกผลิตผลงานท่ีได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่เพิม่มากขึ้น 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ มี คะแนนเฉลีย่ 
4.85อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก หากพจิารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มี
คะแนนเฉล่ีย 4.84 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพนัธกจิของการบริหารการอดุมศึกษา มคีะแนนเฉล่ีย 4.85ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มกีารบริหารจัดการการอดุมศึกษาตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล  มกีารบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมปีระสิทธิภาพ คล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้   และมกีารบริหาร
และพฒันาคณาจารย์อย่างเหมาะสมรวมท้ังมหีลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมยั มผีลงานวิจัยและการให้บริการ
วิชาการท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม   มแีผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนท่ีชัดเจน มคุีณภาพสอดคล้องกบัพนัธกจิและเปูาหมายของคณะท้ังนี้คณะควรสนับสนุนการพฒันา
คุณภาพอาจารย์ตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าขอต าแหน่งทาง
วิชาการเพิม่ขึ้น    
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมผีล
การประเมนิคะแนนเฉลีย่ 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์มรีะบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ อนัน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และการน างานวิจัยท่ีได้ไป
ใช้กอ่ให้เกดิประโยชน์แต่ท้ังนี้คณะควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพเพิม่ขึ้น เพือ่สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เพือ่ให้เกดิการพฒันา  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการได้พจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ แล้ว พบว่า มรีะบบคุณภาพตาม

มมุมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัคณะวิชา ม ี4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ด้าน
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กระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมผีลการประเมนิในภาพรวมทุก
ด้าน คะแนนเฉลีย่ 4.74  ได้คุณภาพระดับดีมาก  มรีายละเอยีดดังตารางท่ี 4 

ตารางที ่4  สรุปผลการประเมนิตามมมุมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ (ป 4) 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ  
คะแนนการประเมินเฉลีย่ปีการศึกษา 2556 

I P O รวม แปลผล 
1. ด้านนิสิตและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย   - 5.00 4.49 4.73 ดีมาก 
2. ด้านกระบวนการภายใน  5.00 4.89 4.58 4.83 ดีมาก 

3. ด้านการเงิน 5.00 5.00  - 5.00 ดีมาก 
4. ด้านบุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม  4.45 5.00 4.35 4.54 ดีมาก 

เฉลีย่ภาพรวม 4.72 4.94 4.47 4.74 ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก ดีมาก ดี   

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียภาพรวมไมคิ่ดคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15  

 

 

 หากพจิารณาผลการประเมนิระบบคุณภาพในมมุมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสติและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 4.73ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มรีะบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  การพฒันาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ    
มกีารส่งเสริมกจิกรรมนิสิต การให้ค าปรึกษาวิชาการ และการบริการทางวิชาการแกสั่งคมอย่างดี  ท้ังนี้คณะ
ศึกษาศาสตร์  ควรสนับสนุนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้รับการตีพมิพห์รือเผยแพร่เพิม่ขึ้น  

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 4.83 ได้คุณภาพระดับ  
ดีมากสะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์  มกีระบวนการพฒันาแผน   มรีะบบและกลไกการพฒันาและบริหาร
หลักสูตร  พฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  พฒันางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  สารสนเทศเพือ่การ
บริหารจัดการ การบริหารความเส่ียงดีมาก   

- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิคะแนนเฉลีย่ 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก   สะท้อนให้
เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์มรีะบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมปีระสิทธิภาพ  รวมท้ังมกีารจัดสรรเงินสนับสนุน 
และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมผีลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 4.54ได้
คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มอีาจารย์ประจ าท่ีมรีะดับคุณวุฒิทางการศึกษาใน
สัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัพนัธกจิของคณะ  รวมท้ังมงีานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพเ์ผยแพร่ และน าไปใช้
ประโยชน์ค่อนข้างมาก  ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตร์  ควรสนับสนุนการพฒันาคุณภาพอาจารย์ โดยเฉพาะการสนับสนุน
อาจารย์ประจ าให้ขอต าแหน่งทางวิชาการเพิม่ขึ้น  และควรส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการท่ีมคุีณภาพ  เพือ่ให้เกดิ
การพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความกา้วหน้าทางวิชาการต่อไป    
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พจิารณาผลการประเมนิคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ แล้ว พบว่า มรีะบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา ท่ีเกีย่วข้องกบัคณะวิชา ม ี2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกจิของสถาบันอดุมศึกษา  โดยมผีลการประเมนิในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลีย่ 4.74  ได้คุณภาพระดับดีมาก มรีายละเอยีดดังตารางท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่5 สรุปผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา (ป 5)  

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ยปีการศึกษา 2556 

I P O รวม แปลผล 
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพรอ้มในการ
จัดการศึกษา 

4.63 4.90 4.62 4.81 ดีมาก 

   1) ด้านกายภาพ 5.00  -  - 5.00 ดีมาก 
   2) ด้านวิชาการ 4.45 5.00 4.49 4.73 ดีมาก 
   3) ด้านการเงิน  - 5.00 -  5.00 ดีมาก 

   4) ด้านการบริหารจัดการ  - 4.83 4.75 4.82 ดีมาก 
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 4.45 4.68 ดีมาก 

   1) ด้านการผลิตบณัฑิต  - 5.00 4.29 4.56 ดีมาก 
   2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 4.30 4.65 ดีมาก 
   3) ด้านการใหบ้ริการทางวิชาการแกสั่งคม  - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
   4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.72 4.94 4.47 4.74 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี   

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียภาพรวมไมคิ่ดคะแนนตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 

 หากพจิารณาผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  พบว่า ภาพรวมผลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 

4.81 ได้คุณภาพระดับดีมากประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก ่ด้านกายภาพ มคีะแนนเฉล่ีย5.00  
ด้านวิชาการ มคีะแนนเฉล่ีย 4.73   ด้านการเงิน มคีะแนนเฉล่ีย 5.00  และด้านการบริหารจัดการ มคีะแนนเฉล่ีย 
4.82  สะท้อนให้เห็นว่า คณะศึกษาศาสตร์ มอีาคาร และพืน้ท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรม 
เพยีงพอต่อการจัดการศึกษาโดยเฉพาะความเหมาะสมของพืน้ท่ีใช้สอยต่อจ านวนนิสิตซ่ึงมค่ีอนข้างสูงมาก    ด้าน



รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 230 
 

การเงิน มแีผนการเงินท่ีสามารถจัดสรรได้ตามพนัธกจิและเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ ส าหรับด้านวิชาการคณะ
ศึกษาศาสตร์มคีวามพร้อมในการปฏิบัติภารกจิด้านวิชาการสอดคล้องกบัวิสัยทัศน์ พนัธกจิและแผนการผลิตบัณฑิต
ท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิต แต่ท้ังนี้คณะควรสนับสนุนส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ
อาจารย์ซ่ึงพจิารณาได้จากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  ส่วนด้านการบริหารจัดการ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์   
มกีารบริหารจัดการท่ีมปีระสิทธิภาพ มกีารด าเนินการตามแผนการบริหารบุคคล มสีวัสดิการให้กบัอาจารย์และ
บุคลากรทุกระดับ    

 
 

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมผลการประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 
4.68 ได้คุณภาพระดับดีมาก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก ่ด้านการผลิตบัณฑิต มคีะแนน
เฉล่ีย  4.56 ด้านการวิจัย มคีะแนนเฉล่ีย 4.65 ด้านการให้บริการทางวิชาการแกสั่งคม มคีะแนนเฉล่ีย 5.00 และ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มคีะแนนเฉล่ีย  4.67  สะท้อนให้เห็นว่าด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า คณะ
ศึกษาศาสตร์ มกีารด าเนินการตามแผนสอดคล้องกบัเปูาหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมคุีณภาพ  สามารถผลิตบัณฑิต
ได้ตามคุณลักษณะ  มกีารจัดการเรียนการสอน การพฒันาการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของนิสิตได้เป็นอย่าง
ดี  ท้ังนี้คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกผลิตผลงานท่ีได้รับการตีพมิพห์รือ
เผยแพร่เพิม่ขึ้นด้านการวิจัย พบว่าคณะศึกษาศาสตร์ มงีบประมาณสนับสนุน รวมถึงระบบและกลไกการพฒันา
งานวิจัยหรืองานสร้างสร้างสรรค์ท่ีชัดเจน  ส าหรับด้านการให้บริการทางวิชาการแกสั่งคม คณะศึกษาศาสตร์มกีาร
ให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์มี
การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และจัดกจิกรรมส่งเสริมในเร่ืองศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
สม่ าเสมอ รวมท้ังส่งเสริมพฒันาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวก 

 ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน  
  

ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ

ศึกษาศาสตร ์
จ านวน 

ยนืยนัจาก
คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 2 
  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 32 32 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 6 6 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโทที่มเีฉพาะแผน ก 7 7 
  - -ระดับปริญญาโทที่มเีฉพาะแผน ข 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท ที่มทีั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกนั  9 9 
  จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน กที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 7 7 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  10 10 
  จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียน 10 10 
  จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด 0 0 
  จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 0 0 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  0 0 
  จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ังและแจ้งให้คณะกรรมการการอดุมศึกษาทราบ 0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  0 0 
  จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมติัตามกรอบ TQF 32 32 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 6 6 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 16 16 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  10 10 
 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมติัตามกรอบ TQF และมกีารประเมนิผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ 

ครบถ้วน 
32 32 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 6 6 
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  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 16 16 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  10 10 
  จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 6 6 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 6 6 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  0 0 
  จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด  6 6 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 6 6 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  0 0 
  จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไมไ่ด้รับอนุมติัตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน  
0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  0 0 
  จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมติัตามกรอบ TQF ที่มผีลการประเมนิตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานฯ 

ผ่านเกณฑ์การประเมนิ 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละป)ี 
32 32 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 6 6 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 16 16 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  10 10 
  จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมติัตามกรอบ TQF ที่มผีลการประเมนิตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน

ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมนิครบทุกตัวบ่งชี้ 
32 32 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 6 6 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 16 16 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  10 10 



รายงานการประเมินตนเอง ปกีารศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์ หน้า 233 
 

  
ช่ือข้อมูลพ้ืนฐาน 

คณะ
ศึกษาศาสตร ์

จ านวน 
ยนืยนัจาก

คณะกรรมการ 

  จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มคีวามร่วมมอืในการพฒันาและบริหารหลักสูตรกบัภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพของหลักสูตร 

0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก   0 0 
  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 2,494 2,494 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,127 1,127 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1,028 1,028 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 649 649 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาโท (แผน  ข) 379 379 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  339 339 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 128.5 128.5 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อแยกตามวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่า 128.5 128.5 

  - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  1 1 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 26.5 26.5 

  - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  101.0 101 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา  (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมนิเป็นค่า
การเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

78.21 78.21 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา  (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมนิเป็นค่า
การเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

78.21 78.21 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 54 54 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมม่ตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มวุีฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.0 0 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมม่ตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มวุีฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 15.5 15.5 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมม่ตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มวุีฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 38.5 38.5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 44.5 44.5 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1.0 1 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3.0 3 

  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 40.5 40.5 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 30 30 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า 0.0 0 

  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 8.0 8 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า 22 22 
  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 0 

  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.0 0 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.0 0 
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  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มวุีฒิปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า 0.0 0 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมนิเป็นค่า
การเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

20.94 20.94 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ( FTES) รวมทุกหลักสูตร  1,917 1,917 
  - -ระดับอนุปริญญา - - 
  - -ระดับปริญญาตรี 1,172.12 1,172.12 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
  - -ระดับปริญญาโท 618.29 618.29 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
  - -ระดับปริญญาเอก  126.25 126.25 
  จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา  260 260 
  จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆของนักศึกษาที่มกีารลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กบัสถาบัน 5,670.00 5,670.00 

  ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแกน่ักศึกษา  (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.2 4.2 

  ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพฒันา
นักศึกษาอาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อปุกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.99 3.99 

  ผลการประเมนิคุณภาพในการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆอาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกฬีา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.95 3.95 

  ผลการประเมนิคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบอาทิ ประปา ไฟฟาู ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะรวมทั้งมรีะบบและอปุกรณ์ปูองกนัอคัคีภัย
ในบริเวณอาคารต่างๆโดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.06 4.06 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมลู ส าหรับ สมศ. 1) 124 124 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมงีานท า 116 116 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 

(ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอสิระ) 
76 76 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอสิระ 7 7 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานท ากอ่นเข้าศึกษา  6 6 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มกีจิการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว 6 6 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  12 12 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อปุสมบท 0 0 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0 
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ 

(ค่าเฉล่ีย) 
14,638.13 14,638.13 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมลู ส าหรับ สมศ 2 16.2) 129 129 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมลู ส าหรับ สมศ 2 16.2) 298 298 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเกบ็ข้อมลู ส าหรับ สมศ 2 16.2) 27 27 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ 

41 41 
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  ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

  ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ  TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)  

4.21 4.21 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ 

70 70 

  ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

  ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ  TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)  

4.26 4.26 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ 

13 13 

  ผลการประเมนิโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

0 0 

  ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มต่ีอผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ  TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)  

4.63 4.63 

  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิบัณฑิต ตามกรอบ TQF   
  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิ ตามกรอบ TQF ทั้งหมด   

  ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มต่ีอบัณฑิตระดับปริญญาตรีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.28 4.28 

  จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลป
นิพนธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกล่ันกรอง ( peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพจิารณาด้วย]  

97 97 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มกีารตีพมิพเ์ผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0 0 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 8 8 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติ  

89 89 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  0 0 
  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ 

(ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)  
0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 
  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ  0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน 0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 0 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมนิ) 157 157 

  จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพมิพเ์ผยแพร่  
 (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)  

27 27 
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  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู  TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนัก
นี้ จะต้องไมน่ับซ้ ากบัค่าน าหนักอื่น )ๆ 

25 25 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฎในประกาศของ   
สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ้่ ากบัที่นับในค่าน้ าหนักอื่น )ๆ 

0 0 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ  สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ้่ ากบัที่นับในค่าน้ าหนักอื่น )ๆ 

0 0 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที่มชีื่อปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอนัดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความ
ที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ้่ ากบัที่นับในค่าน้ าหนักอื่น )ๆ 

2 2 

  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)  0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด 0 0 
  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอื 
   ระหว่างประเทศ 

0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน 0 0 
  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 0 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมนิ) 31 31 
  (สบช.)จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 0 0 
  (สบช.)จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกนั)  0 0 
  (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี 0 0 

  (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกนั 0 0 
  จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 667 667 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 400 400 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 200 200 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  67 67 
  จ านวนรายวิชาที่มกีารประเมนิความพงึใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ  667 667 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 400 400 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 200 200 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  67 67 
  จ านวนรายวิชาที่มผีลการประเมนิความพงึพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯที่น้อย

กว่า 3.51 
0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
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  - -ระดับปริญญาเอก  0 0 
องค์ประกอบที่ 3 
  ผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแกน่ักศึกษา 

(จากคะแนนเต็ม 5) 
4.66 4.66 

  ผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
 (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.2 4.2 

  ผลการประเมนิคุณภาพของการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแกน่ักศึกษา  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.04 4.04 

องค์ประกอบที่ 4 
  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพฒันาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 129.5 129.5 
  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 129.5 129.5 

  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มกีารย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0 0 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 808,833.00 808,833.00 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  808,833.00 808,833.00 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 38,924,420.00 38,924,420.00 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  38,924,420.00 38,924,420.00 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไมน่ับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 125.5 125.5 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  125.5 125.5 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไมน่ับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 1 1 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 1 
  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 3 3 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 3 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
  จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือ

ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู  TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไมซ้่ ากบัที่
นับในค่าน้ าหนักอื่น )ๆ 

25 22 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  25 22 
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  จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฎในประกาศของ  สมศ. (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไมซ้่ ากบัที่นับในค่าน้ าหนักอื่น )ๆ 

4 4 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  4 4 
  จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. 

(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไมซ้่ ากบัที่นับในค่าน้ าหนักอื่น )ๆ 
0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
  จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพมิพใ์นวารสารวิชาการที่มชีื่อปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอนัดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความ
ที่นับในค่าน้ าหนักนี้จะต้องไมซ้่ ากบัที่นับในค่าน้ าหนักอื่น )ๆ 

11 12 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  11 12 
  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า) 
0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า) 
0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า )  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
  จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ 44 27 
  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 0 0 
  จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 11 11 
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  - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติ  2 2 

  - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  1 1 
  - -ต าราหรือหนังสือที่มกีารประเมนิผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด (ผลงานจะต้องเกนิ

ร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  
6 6 

  - -ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มคุีณภาพสูงมผู้ีทรงคุณวุฒิตรวจอา่นตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผลงานจะต้องเกนิร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

2 2 

องค์ประกอบที่ 5 
  จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมติั  14 14 
  จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ  ที่น ามาใช้ในการพฒันาเฉพาะการเรียนการสอน 2 2 
  จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ  ที่น ามาใช้ในการพฒันาเฉพาะการวิจัย 0 0 

  จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ  ที่น ามาใช้ในการพฒันาทั้งการเรียนการสอนและ 
การวิจัย 

12 12 

องค์ประกอบที่ 6 
  ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกบัประเด็น ๑ - ๔ไมต่่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  

 
3.82 3.82 

องค์ประกอบที่ 7 
  คะแนนการประเมนิผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม ๕)  4.75 4.75 
องค์ประกอบที่ 97 
  ผลการประเมนิความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกบั 

อตัลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕)  
4.2 4.2 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมนิคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ - - 

  ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มคุีณลักษณะตามอตัลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมนิคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ - - 
  ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มคุีณลักษณะตามอตัลักษณ์ 

(คะแนนเต็ม ๕) 
- - 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณลักษณะตามอตัลักษณ์  - - 

  ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มคุีณลักษณะตามอตัลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิบัณฑิตที่มคุีณลักษณะตามอตัลักษณ์  4 4 
  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมนิคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ ทั้งหมด 124 124 

  ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิตที่มคุีณลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - - 
  ผลการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกบัการด าเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือความ

เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕)  
- - 
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 ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
กลุม่อาจารย์   จ านวน5   คน 

 ความคิดเหน็เก่ียวกับคณะ  
- มคีวามประทับใจทีมผู้บริหาร ให้ข้อชี้แนะโลกทัศน์ได้ชัดเจนทางด้านวิชาการ รวมถึงการให้ความส าคัญ

ของส่ิงแวดล้อมทางกายภาพของคณะ  รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กบัอาจารย์ เช่น ท่ีจอดรถ  
- อดีตคณะฯ มจีุดเด่นทางด้านวิชาการ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้เฉพาะทาง  ส าหรับ

ปัจจุบันมกีารปรับเปล่ียนรูปแบบทางด้านวิชาการ  ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือการน าความรู้การ
บริการวิชาการไปพฒันาชุมชนโดยรอบ  ส่งผลให้มกีารแข่งขันทางการศึกษาค่อนข้างสูง  

- มคีวามหลากหลายในสาขา หลักสูตร อาจารย์มคีวามรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ท่ีสามารถสอนให้
นิสิตได้มคีวามรู้ ขับเคล่ือนวิชาการไปสู่ชุมชนเพิม่ขึ้น พฒันาอาจารย์และนิสิตโดยการมอบทุน สนับสนุนซ่ึง
ถือเป็นจุดเด่น  

- อาจารย์มคีวามทุ่มเทในการเรียนการสอน  คณะมแีนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในการท างานร่วมกนั มรีะบบ 
ระเบียบ ขั้นตอนท่ีชัดเจน รวมถึงการพฒันาตนเองในการขอต าแหน่งทางวิชาการ มกีารสนับสนุนให้
อบรมความรู้เพิม่เติม  

- ได้เรียนรู้ร่วมกนัในส่ิงใหม่ๆ  ร่วมกบัผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการถ่ายทอด  ให้ค าปรึกษา (จุดแข็ง) กบัอาจารย์
รุ่นใหม ่ คณะสนับสนุนให้อาจารย์มกีารเรียนการสอนมาก สนับสนุนและอ านวยความสะดวก ส าหรับส่ือ
การเรียนการสอน  และมกีจิกรรมร่วมกนัสม่ าเสมอ  

 แผนการพัฒนาตนเอง  
- การขอต าแหน่งทางวิชาการ มปีัญหาเร่ืองผู้เชี่ยวชาญในการอา่น  ดังนั้นเวลาเลือกหัวข้อจึงควรพจิารณา 

ผู้เชี่ยวชาญท่ีจะอา่น ควรมกีารวางแผนในส่ิงท่ีเน้นเฉพาะทาง และเชื่อมโยงกบัความถนัดเฉพาะทางด้วย  
- การขอผลงานทางวิชาการ  ควรมแีผนท่ีจะเลือกรายวิชาท่ีเหมาะสมส าหรับ แต่ละบุคคล  
- ภาควิชาก าหนดให้ระบุช่วงปีท่ีจะท าแผนขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นแผนพฒันาอาจารย์ 5 ปี  มหีน่วย

ติดตาม และกระตุ้นอาจารย์ ให้ด าเนินการตามแผนท่ีเสนอไว้  ซ่ึงจะมกีารติดตามจากคณบดี โดยการส่ง
รายงานโครงร่าง (proposal) และรายงานความกา้วหน้า   

 ภาระงานสอนของอาจารย์  
- จ านวนอาจารย์ไมเ่พยีงพอกบัการรับนิสิตในความดูแล  เนื่องจากติดภาระ ดูแลนิสิตเกา่ยังไมจ่ บการศึกษา  
- อาจารย์ไมเ่พยีงพอกบัการดูแลนิสิตป ริญญาโทท่ีรับมา  จึงต้องมกีารหมนุเวียน แกป้ัญหาโดยเชิญอาจารย์

ภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธาน และอาจารย์ภายในเป็นรองประธาน  
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- ภาระงานอาจารย์ค่อนข้างมาก 
- มคีวามต้องการรับนิสิตป ริญญาตรีเพิม่ แต่เนื่องจากอาจารย์ท่ีต้องท าหน้าท่ีนิเทศนิสิตมไีมเ่พยีงพอ  

 
 

 

 ความภาคภูมิใจในความเป็น อาจารยค์ณะ ศึกษาศาสตร์ ม หาวิทยาลยั เกษตร ศาสตร์  
- ความเข้มแข็งทางวิชาการ เนื่องจากสังคมยอมรับ เช่ น การรับเชิญเป็นวิทยากร และการตอบข้อซักถาม

ต่างๆ การเป็นผู้น าทางการเรียนการสอน  การวัดและประเมนิผลทางวิชาการ มคีวามน่าเชื่อถือ เทคนิค
การเรียนการสอน  ทฤษฎีและรูปแบบปฏิบัติมคีวามโดดเด่น  

 สิง่สนับสนุน หรืออ านวยความสะดวกต่างๆ ทีต้่องการจากคณะ  
- เพิม่การติดต้ังสัญญาณ wifi ใหค้รอบคลุมบริเวณพืน้ท่ีของคณะ เพือ่อ านวยความสะดวกในการสืบค้น

ข้อมลูให้กบัอาจารย์  นิสิตและบุคลากร  
- การสนับสนุนทุนวิจัย การน าเสนอผลงาน ควรมชี่องทางเพิม่ขึ้นส าหรับอาจารย์รุ่นใหมใ่ห้ได้ทราบข้อมลู 

ข่าวสาร และควรมมีาตรการและความต่อเนื่องในการสนับสนุนการให้ทุนเพิม่ขึ้น  
- ความไมป่ลอดภัยในเร่ืองทรัพย์สินของอาจารย์  ควรมมีาตรการปูองกนัโดยการติดกล้องวงจรปิดเพิม่ทุก

ชั้น 

กลุม่บุคลากรสายสนับสนุน   จ านวน 5 คน 
 งานทีไ่ด้รับมอบหมาย และการติดตามงาน  

- มกีารมอบหมายงานในภาระงานท่ีชัดเจนโดยแบ่งตามความรับผิดชอบตามต าแหน่ง  ภาควิชาเป็นผู้
ก าหนดภาระงาน และมอบหมายงาน  

- ประสานงานกจิกรรมนิสิต  สโมสรนิสิต และกจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัภาควิชา (ค่ายผูกจิต ปฐมนิเทศนิสิต 
สอนน้องร้องเพลง  และการพฒันาวิชาชีพ)   และงานทะเบียน 

- มใีบงาน/แจ้งการซ่อมบ ารุง  
- ปัญหาอปุสรรคจากระบบการเงิน  ERP ล่ม ไมส่ามารถเบิกจ่ายบนระบบได้  

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย  
- มคีวามสุขกบังาน และต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ  
- คณะจัดกจิกรรมการทัศนศึกษาร่วมกนัระหว่างบุคลากร และผู้บริหารทุกปี ท าให้ได้มโีอกาสพบปะ  
  แลกเปล่ียน พดูคุยกนัระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนในส่วนงานต่างๆ  
- ส าหรับอาจารย์คณะจัดกจิกรรมการทัศนศึกษาเฉพาะกลุ่มอาจารย์ท่ีปรึกษา  

 สิง่สนับสนุนในการพัฒนาตนเอง  
- ได้รับการสนับสนุนให้ไปอบรมภาษาองักฤษ และคอมพวิเตอร์   
- คณะให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมอบรมเพือ่พฒันาตนเอง หากบุคลากรมคีวามสนใจ  
- เปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอแผนพฒันาตนเอง  ตามแผนพฒันาบุคลากรระยะยาว 5 ปี 
  โดยคณะจะพจิารณาตามอายุงาน    

 
 การมีสว่นร่วมในงานประกันคุณภาพ  
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- มส่ีวนร่วมกบังานประกนัคุณภาพในส่วนของข้อมลูต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง  
- ในการจัดกจิกรรมนิสิต มกีารสอดแทรกให้นิสิตมคีวามรู้ในเร่ืองประกนัคุณภาพ ตามวงจร PDCA  
- ทุกโครงการ/กจิกรรม   นิสิตเรียนรู้จากการอบรมทักษะผู้น านิสิต คณะกรรมการสโมสรจะเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ (ส่งต่อความรู้และเรียนรู้งานร่วมกนั) ในการเขียนโครงการ และการด าเนินการตา มกระบวนการ 
PDCA    (มวัีฒนธรรมองค์กรในการเรียนรู้งานส าหรับนิสิตรุ่นใหม ่และรุ่นเกา่)มกีารสอดแทรกความรู้
ประกนัคุณภาพ ส่งต่องานโดยเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติ   โดยเสนอให้มหีลักฐานขั้นตอนการถ่ายทอด 
หรือส่งต่อความรู้จากนิสิตรุ่นพี ่สู่รุ่นน้อง  

 ความต้องการเพ่ิมเติมจากคณะวิชา  
- สวัสดิการเกีย่วกบัทุนการศึกษาต่อส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  

กลุม่นิสติทกุ ช้ันปี  จ านวน   8   คน 
 ทา่นต้องการใหค้ณะเพ่ิมบริการทางด้านใดใหนิ้สติบ้าง  

- ห้องสมดุของคณะศึกษาศาสตร์เพยีงพอต่อความต้องการของนิสิต  
- ควรพฒันาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในคณะฯการจัดสภาพแวดล้อมรอบบริเวณอาคารเรียนให้มคีวาม

สวยงามมากย่ิงขึ้น  
- ควรเพิม่ห้องส าหรับท างานให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มมีากย่ิงขึ้น นอกเหนือจากการจัดสถานท่ีนั่งนอก

อาคารและควรมกีารขยายเวลาการปิด  - เปิดตึกให้มเีวลามากย่ิงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีจะปิดตึก
เรียนในเวลา 18.00 น. ในบางคร้ังนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการ  
อาจต้องใช้ห้องเรียนนอกเหนือจากเวลา ปิดตึกเรียน  

- ควรเพิม่พืน้ท่ีส าหรับจอดรถให้เพยีงพอต่อความต้องการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
- ควรเพิม่ทุนการศึกษาในบางสาขาให้นิสิตระดับปริญญาตรีสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพือ่

ส่งเสริมนิสิตท่ีเรียนดี  
- ควรเพิม่ห้องปฏิบัติการและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการส าหรับนิสิตสาขาวิชา  

คหกรรมศาสตร์ เพือ่เพิม่ประสบการณ์ในวิชาชีพให้มากย่ิงขึ้น  
- เจ้าหน้าท่ีควรมกีารชี้แจงรายละเอยีดเกีย่วกบัขั้นตอนต่างๆ ในการให้บริการแกน่ิสิตให้มากย่ิงขึ้น ส าหรับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่เรียนไปด้วยท างานไปด้วย บางคร้ังอาจไมม่เีวลาศึกษา
ขั้นตอนรายละเอยีดต่างๆ  
 
 
 
 

 กิจกรรมเสริมทีค่ณะ จัดใหนิ้สติเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่  
- จ าแนกกจิกรรมออกเป็น2 ส่วน คือกจิกรรมส่วนกลาง ได้แก ่สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และกจิกรรมของ

สาขาวิชาส าหรับกจิกรรมของสาขาอาจารย์มกีารจัดกจิกรรมเสริมให้เพยีงพอ และมกีารจัดโครงการของแต่ละ
สาขาวิชา ได้แก ่ค่ายอาสา ค่ายพฒันาชุมชน ฯลฯ  โดยคณะสนับสนุนด้าน งบประมาณตามความเหมาะสม  
และมงีบประมาณจากนิสิตบางส่วนให้การสนับสนุนกจิกรรม  ส าหรับกจิกรรมภายในสโมสรนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์มุง่เน้นให้นิสิตชั้นปีท่ี  2 - 4 ได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น า โดยกจิกรรมต่างๆ จะมกีารสอดแทรกอตั
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะท่ีเป็นอตัลักษณ์ให้กบันิสิตคณะศึกษาศาสตร์  
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- ส าหรับนิสิตปริญญาโทและเอก กจิกรรมอาจจะน้อยกว่าปริญญาตรี แต่มกีารศึกษาดูงานตามโรงเรียนท่ีมี
ชื่อเสียง และมกีารฝึกงานให้นิสิตระดับปริญญาโทให้ตรงตามสาขา  

- คณะศึกษาศาสตร์ ควรจัด conference ของคณะอย่างต่อเนื่อง เพือ่เป็นประโยชน์แกน่ิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษา และความร่วมมอืท่ีดีของคณะศึกษาศาสตร์และเครือข่ายทางด้านการศึกษาระดับนานาชาติ  

- ส าหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา มกีารจัดกจิกรรมท่ีเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตระดับปริญญาเอก
ในการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์นอกจากนี้บางสาขาวิชามกีารแจ้งรายละเอยีดให้นิสิตทราบว่าควรไป 
conference ระดับนานาชาติท่ีใด และมกีารจัดโครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 90 วัน โดยไมต้่องเรียนภาษาองักฤษ 3 หลักสูตรแต่งบประมาณนิสิตต้อง
จ่ายด้วยตนเองการสนับสนุนกจิกรรมด้านการวิจัยอืน่ๆ จะมกีารเชิญรุ่นพีม่าให้ข้อมลูเกีย่วกบัการท า
วิทยานิพนธ์ และมเีครือข่ายความร่วมมอืทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  

- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสะดวกในการใช้ฐานข้อมลูงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- นิสิตท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สามารถพบอาจารย์ท่ีปรึกษาได้สะดวกและ อาจารย์ทุกคนให้

ค าปรึกษานิสิตได้ดี  

 3 ค า ใหค้ านิยามคณะตัวเอง  
- ตึกสีมว่ง (สัญลักษณ์ของคณะ)  
- สามตึกมว่ง  
- กนัเองมาก  
- อาจารย์ดี 
- โอกาสดี 
- อบอุน่ดี 
- ยังไหวอยู่ 
- ความเป็นครู  
 
 
 

กลุม่ศิษยเ์ก่าและผู้ใช้บัณฑิต 
 การรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับคณะศึกษาศาสตร์ 

- ศิษย์เกา่รับทราบข้อมลูข่าวสารเป็นประจ า สม่ าเสมอเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นศิษย์เกา่เป็นประธานศิษย์เกา่
สาขาวิชาภายในคณะศึกษาศาสตร์และม ี facebookของภาควิชา  

- สาขาวิชามกีารจัดกจิกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ให้ศิษย์เกา่สามารถกลับไปท างานได้ เช่น มกีารอบรมหลักสูตรต่างๆ  
ท่ีเกีย่วข้องกบัวิชาชีพซ่ึงศิษย์เกา่สามารถเข้าร่วมอบรมได้และมค่ีาลงทะเบียนราคาพเิศษส าหรับศิษย์เกา่  

- มกีารจัดหลักสูตรการอบรมเพือ่หารายได้เข้าภาควิชาโดยศิษย์เกา่สามารถเข้าร่วมได้  
- มกีารจัดกจิกรรมทางด้านวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ เช่น การท าวิจัยการปาฐกถาของคณะ มกีารแจ้ง

ข่าวเพือ่เชิญศิษย์เกา่เข้าร่วมงาน  
- มเีครือข่ายรุ่นพีรุ่่นน้องในท่ีท างาน มกีารสอนงาน แนะน านิสิตฝึกงานจากคณะศึกษาศาสตร์ท่ีเข้าไปท างาน  
- มกีจิกรรมสายสัมพนัธ์คณะศึกษาศาสตร์ในรูปแบบท่ีเป็นทางการ เช่น ศิษย์เกา่กลับมาในรูปแบบ Home coming  

ช่วงงานวันเกษตรแฟร์ วันมฑิุตาจิตอาจารย์ท่ีเกษยีณอายุราชการเป็นต้น  
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- มกีารใช้ facebookของภาควิชา และจดหมายแจ้งข่าวสารแกศิ่ษย์เกา่เพือ่ให้ศิษย์เกา่ได้ทราบและติดตาม
ข้อมลูของคณะ  

 72 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะมีสง่ข่าวแจ้งหรือไม่  
- ทราบเพยีงครบรอบ 45 ปีของคณะศึกษาศาสตร์เท่านั้น  
 

 คณะศึกษาศาสตร์เคยเชิญศิษยเ์ก่ามาวิพากษ์หลกัสตูรหรือไม่  
- ภาควิชาการศึกษา และภาควิชาพลศึกษา มกีารเชิญศิษย์เกา่มาวิพากษห์ลักสูตรเมือ่ปีท่ีผ่านมา ในการ

วิพากษห์ลักสูตร ความรู้จากการเรียนสามารถใช้ได้จริงไหม ส่ิงไหนควรเพิม่หรือเสริม ศิษย์เกา่จะแจ้งไป 
หากขาดในเร่ืองใดศิษย์เกา่จะแจ้งเพิม่ในการวิพากษห์ลักสูตรของคณะ เช่น ระเบียบวินัย  
กจิกรรมต่างๆ นอกเหนือชั้นเรียนเพือ่น าไปเพิม่เติม /ปรับปรุงในรายวิชาในหลักสูตร  

 
 สิง่ทีศิ่ษยเ์ก่าอยากใหค้ณะพัฒนาคือ  

- ควรเพิม่การรวบรวมบทความทางวิชาการเพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ของคณะ  
- ควรมโีครงการให้นิสิตทุกระดับให้มกีารแลกเปล่ียนประสบการณ์ในต่างประเทศ และสนับสนุนให้อาจารย์

ท าวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
- ควรเพิม่เคร่ืองมอืในการผลิตส่ือให้เพยีงพอต่อความต้องการของนิสิตทุกระดับ เพือ่เพิม่ทักษะความรู้ใน

ด้านวิชาชีพให้นิสิตมมีากย่ิงขึ้น  
- ควรผลักดันและเพิม่ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ส าหรับนิสิตให้มากย่ิงขึ้นเพือ่เพิม่ความสามารถใน

การแข่งขันในระดับอาเซียนและนานาชาติ 
- ควรเพิม่หนังสือใหม่ๆ  เกีย่วกบัด้านจิตวิทยาการศึกษาในห้องสมดุให้มมีากย่ิงขึ้น  

 
 

 3 ค า ใหค้ านิยามคณะตัวเอง  
- เกง่และดี  
- อบอุน่ดี 
- เรียนรู้สู้งาน 
- เกง่ดีมสุีข  
- สู้ทุกงาน 

 
 ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

- ควรปรับปรุงคุณภาพอาหาร เช่น ข้าวสวย ในโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มี  
คุณภาพมากย่ิงขึ้น  

- ควรจัดสรรท่ีจอดรถให้เพยีงพอต่อความต้องการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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 ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

คณะกรรมการประเมนิฯ พบผู้บริหารและบุคลากร  
คณะศึกษาศาสตร์  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
รายงานผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2556 

  
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมนิฯ รับฟงัรายงานผลการด าเนินงาน
โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.จากอาจารย์ใหญ่  

คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจเย่ียม  
โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.  
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คณะกรรมการประเมนิฯ สัมภาษณ์ อาจารย์ คณะกรรมการประเมนิฯ สัมภาษณ์นิสิตทุกระดับคละชั้นปี  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการประเมนิฯ   
สัมภาษณ์ศิษย์เกา่และผู้ใช้บัณฑิต  

คณะกรรมการประเมนิฯ  
สัมภาษณ์บุคลากร ข้าราชการและพนักงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการประเมนิฯ  
ตรวจเอกสารหลักฐานและซักถามเพิม่เติมจากผู้เกีย่วข้อง  

คณะกรรมการประเมนิฯ ร่วมกนัพจิารณา  
สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์  
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คณะกรรมการประเมนิฯ รายงานผลการประเมนิให้  
ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ รับทราบ  

คณะกรรมการประเมนิฯ ถ่ายรูปร่วมกบั  
  ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์   

 


